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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย:       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

 ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเกษตร) 

 ช่ือยอ (ภาษาไทย):        วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of Engineering (Agricultural Engineering) 

 ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ):    B.Eng. (Agricultural Engineering) 

3. วิชาเอก 

 วิศวกรรมเกษตร  

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวาจํานวน  148  หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช 

 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.4 การรับเขาศึกษา 

 รบันักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยเปนอยางดี 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

 ไมมี 
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5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่  2/2560  

เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2560 

 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี วาระเวียน  วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 

 สภาวิศวกร มีมติรับรองปริญญา ในการประชุม ครั้งที่ 58-1/2562 วันท่ี 7 มกราคม 2562 

 เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สามารถเปนวิศวกรในหนวยงานราชการ พนักงานของรัฐ  

และวิสาหกิจ เชน กรมชลประทาน กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมทรัพยากรนํ้า  

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม หนวยงานส่ิงแวดลอม วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยตางๆ รวมถึงองคกรพัฒนาอิสระในประเทศและตางประเทศ และภาคเอกชน บริษัท/ผูผลิต

ตางๆ บริษัทท่ีประกอบการและ/หรือมีเครือขายทางการเกษตร บริษัทรับเหมางานระบบ บริษัทที่ปรึกษา

ดานวิศวกรรม โรงงานน้ําตาล โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ช่ือ-สกุล เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1  นายชัยยันต  จันทรศิริ 3-4403-00361-28-0 ผูชวยศาสตราจารย - ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองจักรกล

เกษตร) 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองจักรกล

เกษตร) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

2  นายสมโภชน  สุดาจันทร 

 

3-4099-00352-67-7 ผูชวยศาสตราจารย - D.Eng. (Agricultural  

Machinery and Management) 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองจักรกล

เกษตร) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
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ที ่ ช่ือ-สกุล เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ 

3  นายกิตติพงษ  ลาลุน 1-1014-00410-49-2 อาจารย - ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องจักรกล

เกษตร) 

- วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร) 

- วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) 

4  นายคํานึง  วาทโยธา 3-4099-00660-88-0 อาจารย  - D.Eng. (Agricultural 

Engineering) 

 - M.Eng. (Agricultural 

Machinery and 

Management) 

 - วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) 

5  นายโพยม สราภิรมย 3-5704-00105-93-4 อาจารย - ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) 

หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในเอกสารแนบ

หมายเลข 2 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน      

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณหรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจเปนกระบวนการที่มีความจําเปนและมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 

ประเทศไทยซึ่งอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนาจําเปนตองพ่ึงพาปจจัยการพัฒนาจากทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ มีการแขงขัน การผลิต การขาย และการจัดการตามระบบการคาเสรี ปจจุบันรายไดสูงสุดของ

ประเทศมาจากสินคาทางการเกษตรถึงรอยละ 60 ของรายไดจากการสงออกทั้งหมด เกษตรกรรมจึงเปน

ภาคการผลิตท่ีสําคัญของโครงสรางเศรษฐกิจไทย  ผลิตผลทางการเกษตรตาง ๆ ที่ผลิตได นอกจากการ

นํามาบริโภคโดยตรงแลว ยังถูกนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑการเกษตร เพ่ือการบริโภคภายในประเทศและ

ยังสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ นํารายไดมาสูประเทศเปนจํานวนมาก 

ภาคเกษตรกรรมของไทยตองเผชิญปญหาจากความผันผวนของธรรมชาติ  ปริมาณน้ําสําหรับ

การเกษตรยังมีไมเพียงพอ และยังคงมีปญหา ทั้งการขาดแคลนน้ํา และปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง

และพ้ืนท่ีทําการเกษตรเปนประจําเกือบทุกป ปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอชีวิตทรัพยสิน พืชผลทาง

การเกษตร และสังคมเศรษฐกิจของประชาชนเปนลําดับ ดังน้ันจึงจําเปนตองมีองคความรูดานวิศวกรรม

เกษตรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือชวยเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน



                                                                                             มคอ.2 

 - 4 -  

ดานการผลิต ในข้ันตอนการผลิต การเก็บเก่ียว การดําเนินการหลังการเก็บเก่ียว การพัฒนากระบวนการ

ผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรนั้น ควรดําเนินการอยางรวดเร็วและเหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสีย

ตางๆ ที่เก่ียวของ ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มมูลคา โดยอนาคตขางหนาการแขงขันทางดานเศรษฐกิจจะ

เปนรูปแบบของเศรษฐกิจดิจิตอล การเกษตรตองกาวใหทันกับโลกในอนาคตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งตองใหความสําคัญทางดาน

การเกษตรเพราะประเทศไทยมีสินคาการเกษตรอยูท่ัวทุกภาคของประเทศเปนประเทศที่ผลิตผลผลิต

ทางการเกษตรทํารายไดใหกับประเทศจํานวนมาก สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เปนสาขาที่นําความรูดาน

วิศวกรรมศาสตรมาประยุกตใชในงานดานการเกษตร องคความรูที่สําคัญ ไดแก ดานวิศวกรรมทรัพยากร

น้ํา ดานโครงสรางอาคารการเกษตร ดานชลประทาน  การเก็บรักษา ดานเครื่องจักรกลการเกษตร 

อุตสาหกรรมเกษตร การเก็บเก่ียวผลผลิตการเกษตร และการจัดการระบบการเกษตรแบบเกษตรอัจฉริยะ 

ตลอดจนเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  องคความรูทั้งหมดเหลานี้  เปนองคความรูที่จําเปนอยางย่ิงตอการ

พัฒนาดานการเกษตรของประเทศใหมีประสิทธิผลและสามารถแขงขันกับนานาประเทศได    

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตนท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ความ

จําเปนในความตระหนักและการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสังคมโลก ตลอดทั้งความตองการของอาหารที่

เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีทรัพยากรทางธรรมชาติหลายอยางมีปริมาณจํากัด รวมท้ังผลผลิตเกษตรซ่ึงเปนผลจาก

การถูกนําไปใชเพื่อการบริโภค อุปโภค การสูญเสีย การทดแทนมีปริมาณไมเพียงพอ คุณภาพและความ

ปลอดภัยของผลผลิตซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผูบริโภค อุตสาหกรรมที่เก่ียวของ ตลอดท้ังการเคล่ือนยาย

แรงงานทางการเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรม สิ่งเหลาน้ีมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม ดังน้ันการจัดการ การวางแผนการผลิตทางการเกษตรและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน

สูงสุดจึงเปนสิ่งจําเปน การพัฒนา ปรับปรุง การผลิตใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน เพ่ือใหไดผลผลิต

ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับความตองการ  ตลอดจนการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากร

มนุษยท่ีมีคุณภาพเพ่ือใหสามารถรับมือกับส่ิงทาทายดังกลาวได 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรทําใหเกิดการผลักดันในการพัฒนา

ศักยภาพ เพื่อรองรับการแขงขันทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร        

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต

ทางดานวิศวกรรมเกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามภาวการณพัฒนาของประเทศ สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

จะตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ในการทํางานในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรซึ่งไดรับการถายทอดมา

ใชไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอวิชาชีพในวงกวาง นอกจากน้ีตองเปนผูที่
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รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองและสังคม มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีศักยภาพ  สามารถพัฒนา

ตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพรวมถึงความเขาใจในผลกระทบการใช

เทคโนโลยีและผสมผสานเทคโนโลยีตางๆ เขากับความคิดสรางสรรคและความรูอยางเหมาะสม รวมทั้ง

เปนผูยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  หลักสูตรไดเปดการเรียนการสอนท่ีเนนท้ังทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 

โดยครอบคลุมกลุมวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐานและกลุมวิชาบังคับเฉพาะในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร รวมท้ัง

การฝกงาน และสหกิจศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือเสริมทักษะและประสบการณจากหนวยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชน ท้ังน้ีการเปดโอกาสใหมีการเลือกศึกษาในกลุมวิชาชีพที่ผูเรียนมีความสนใจและความถนัดเปน

พิเศษ เพ่ือใหมุงทําการศึกษา คนควา วิจัยและหาประสบการณในงานแขนงนั้นๆ ซึ่งจะสามารถนําไปใช

ประโยชนไดอยางมีประสิทธิผล และจะเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาในข้ันสูงตอไป 

12.2  ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน 

 การพัฒนาหลักสูตรโดยเนนการเปนสถาบันการเรียนรู การวิจัย การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

การบริการวิชาการแกสังคม มีธรรมาภิบาล ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีได

อยางเหมาะสมและสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู 

คุณภาพ ทํางานเปน คิดวิเคราะหวิจัยได การบริการสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเปน  

ผูยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือใหเปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานที่มุงการพัฒนาชุมชนและสังคมให

เขมแข็ง 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืน ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 การบริหารหลักสูตรนี้ 

 ไมมี 

13.2  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

รวมดวยหรือไม อยางไร 

 ไมมี 

13.3   รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผูเรียนในสาขาอื่นเรียนดวยหรือไม อยางไร 

  ไมม ี              
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หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานวิศวกรรมเกษตร โดยเนนใหมีความรูทางดานเครื่องจักรกล

เกษตร มีทักษะและประสบการณการเรยีนรูและการฝกปฏิบัติ พรอมสําหรับการทํางาน การแกปญหาและ

การพัฒนาความรูในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชา

วิชาชีพ เขาใจในสถานการณ ของโลกและสังคมท่ีมีความแตกตางหลากหลายและเปล่ียนแปลง 

อยูตลอดเวลา เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมและตลาดงานปจจุบัน 

1.2 วัตถุประสงค 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) มีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ

ประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

(2) มีความรูพ้ืนฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 

(3) มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร 

ใน การ คิ ด วิ เค ร าะห  ริ เริ่ ม ส ร า งส รรค ง าน  และแก ไขป ญ ห าท าง วิศ วกรรม ได 

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(4) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ  

ในการติดตอส่ือสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(5) มีความสนใจใฝรู  สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหทันตอความกาวหนาและ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

(6) มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและเครือขาย 

สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(7) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ัง ภาคภูมิใจ

ในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

(8)  มีทศันคติที่ดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(9)  มคุีณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ 

ประกอบวิชาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

การพัฒนาการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

หัวขอการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

การพัฒนานักศึกษา 

 

1. สงเสริมใหนักศึกษามีความ

เปนผูนําและผูรวมงานที่ดี

มีมนุษยสัมพันธ 

2. ส ง เส ริ ม ให นั ก ศึ ก ษ ามี

คุณธรรม และจรยิธรรม  

3. การเต รียม นัก ศึกษาให

พ ร อ ม สํ าห รั บ เข า ร ว ม    

สหกิจศึกษา 

4. การเต รียม ความพ รอม

ทางดานภาษาตางประเทศ 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมนักศึกษา

ใหมีความเปนผูนําและผูรวมงานที่

ดี มีมนุษยสัมพันธ 

2. จํ าน วน กิจก รรม ที่ ส ง เสริม ให

นักศกึษามีคุณธรรม จริยธรรม 

3. จํานวนนักศึกษาที่ทําสหกิจศึกษา

ตอจํานวนนักศึกษาท่ีไปฝกงาน 

4. จํ าน วน กิจ ก รรม ที่ ส ง เส ริ ม ให

นั ก ศึ ก ษ า พั ฒ น า ด า น

ภาษาต างประเทศ โดย เฉพาะ

ภาษาอังกฤษ 

การเปลี่ยนแปลงจุดเนนของ
หลักสูตร 

เพิ่มทักษะในการทํางานของ
นักศกึษา 

1. จํานวนนักศึกษาที่ไดไปดูงานนอก
สถานท่ีในโรงงานท่ีเก่ียวของ 

2. การทําโครงการ (Project) ของ
นักศกึษา 

การเพ่ิมเนื้อหาใหม ๆ  
ท่ีสําคัญ 

ทํ าการท บ ท วน เน้ื อห าใน
หลักสูตร 

1. จํานวนรายวิชาในสวนสาระใหม
หรือเพ่ิมเตมิเนื้อหา 

2. จํานวนรายวิชาใหม ท่ี สําคัญตอ
กลุมวิชาชีพท่ีนักศึกษาเลือก 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 1 ขอ 6 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรือระเบียบ 

ที่จะปรบัปรุงใหม  

1.2 การจดัการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ 
ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมม ี
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาตน                        เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

 ภาคการศึกษาปลาย                      เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม   

 ภาคการศึกษาพิเศษ                      เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  (ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศกึษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555   หมวด

ที่ 2 ขอ 9 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4 ) หรอืเปนไปตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนที่มีรูปแบบแตกตาง 

ไปจากเดิม การเขารวมกิจกรรมทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน ตลอดจนกิจกรรมท่ีสงเสริมหลักสูตร เชน 

กิจกรรมทางดานการกีฬา กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมและสังคม เปนตน ซึ่ งนักศึกษาจะตองมีการ 

แบงเวลาใหถูกตองและเหมาะสม  

 

2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศกึษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายในชีวิต เทคนิคหรือขอเสนอแนะ

ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

2.4.2 จัดใหอาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารยท่ีปรึกษารอง ไดใหคาํแนะนําแกนักศึกษา 

2.4.3 จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ ดูแล และติดตามการเรียนของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักศกึษาแตละปการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปท่ี 2 - 40 40 40 40 

ช้ันปท่ี 3 - - 40 40 40 

ช้ันปท่ี 4 - - - 40 40 

รวมจํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 40 80 120 160 160 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 

งบประมาณแผนดิน (ใชสอย 

ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ) 

919,800 965,790 1,014,080 1,064,783 1,118,023 

รวมรายรับ 2,119,800 3,365,790 4,614,080 5,864,783 5,918,023 

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบใชสอย ตอบแทน 635,940 1,009,737 1,384,224 1,759,435 1,775,407 

งบวัสดุ 476,955 757,303 1,038,168 1,319,576 1,331,555 

งบครุภัณฑ 476,955 757,303 1,038,168 1,319,576 1,331,555 

งบดําเนินการ (พัฒนาการ

เรียนการสอน พัฒนา

นักศึกษา และทุน ฯลฯ) 

529,950 841,448 1,153,520 1,466,196 1,479,506 

รวมรายจาย 2,119,800 3,365,790 4,614,080 5,864,783 5,918,023 

 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร =        147,285   บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและ

คาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ (เอกสารแนบทายหมายเลข 5) และระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (เอกสารแนบทาย

หมายเลข 6) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต     รวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา   148   หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

ตามแผนการศึกษา 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร              148 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 

 1.1 กลุมวิชาภาษา 12 

 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร - สังคมศาสตร 12 

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร 6 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                             118 

ฝกงาน สหกิจศึกษา 

 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 34 34 

 2.2 กลุมวิชาบังคับ 72 75 

  2.2.1 วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมเกษตร 38 38 

    2.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมเกษตร 34 31 

   2.2.3 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

              - วิชาฝกงาน                 (ไมนับหนวยกิต) 1 - 

              - วิชาสหกิจศึกษา - 6 

 2.3 กลุมวิชาเลือก                6 3 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 
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3.1.3 รายวิชา  

 3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียดแยก

ตามกลุมวิชา ดังตอไปนี้   

(1) กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานทุกรายวิชาในกลุมวิชาภาษา โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้ 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

**000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

**000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

  

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร - สังคมศาสตร 12 หนวยกิต 

  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานทุกรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร – สังคมศาสตร 

โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้ 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

**000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 3 

 Basic Computer and Information Technology                     (ไมนับหนวยกิต) 

**EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

**EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

 

หมายเหตุ: รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือ

สมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและไมนับหนวยกิต (Audit) นักศึกษา

จะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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(3) กลุมวิชาคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานทุกรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร 

โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้ 

**000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา  3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

**EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

   

  3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                              ไมนอยกวา 118 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียด 

แยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

 (1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หนวยกิต 

  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในทุกวิชาตอไปนี้  

**EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

**EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice  

**EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  

**EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

**SC201005 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

**SC201006 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

**SC401206 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

**SC401207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

**SC402202 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

**SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineers  
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**SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General of Physics Laboratory I  

**SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General of Physics Laboratory II  

**SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

**SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

   

  (2) กลุมวิชาบังคับ 72 หรือ 75 หนวยกิต 

(2.1)  วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมเกษตร                                              38 หนวยกิต 

                  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานจากทุกรายวิชาตอไปนี้ และตองไดคะแนนเฉล่ียสะสมไม

ตํ่ากวา 2.00 หรือตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมต่ํากวา C จึงมีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา 

**EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  Engineering Materials  

**EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  

**EN313002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1  1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Laboratory I  

  **EN313003 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Laboratory II  

**EN313004 การวิเคราะหและประเมินในระบบฟารมและระบบหลังการเก็บเก่ียว 3(3-0-6) 

  Analysis and Assessment in Farm and Postharvest  System  

**EN313100 โครงสรางอาคารเกษตร 3(3-0-6) 

  Agricultural Building Structures  

**EN313200 อุทกวิทยาเกษตร 3(3-0-6) 

  Agricultural Hydrology  

**EN313300 หลักการชลประทานและระบายน้ํา 3(3-0-6) 

  Principles of Irrigation and Drainage  

**EN313500 วิศวกรรมกระบวนการผลิตเกษตร 3(3-0-6) 

  

Agricultural Process Engineering 
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**EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

**EN512200 พลศาสตร 3(3-0-6) 

  Dynamics  

**EN512201 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

  Mechanics of Materials  

**EN512300 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

  Thermodynamics I  

**EN512302 หลักมูลกลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

  

Fundamentals of Fluid Mechanics 

 

 

 (2.2)  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร                              31 หรือ 34 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานจากทุกรายวิชาตอไปนี้ และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไม

ตํ่ากวา 2.00 หรือตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมต่ํากวา C จึงมีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ี

เลือกเรียนวิชา EN314785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร จะได รับการยกเวนไมตองเรียนวิชา 

EN313998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร และ EN314999 โครงการวิศวกรรมเกษตร 

**EN313400 เคร่ืองจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

  Agricultural Machinery  

**EN313401 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

 Theory of Agricultural Machines  

**EN313402 วิศวกรรมแทรกเตอรเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Tractor Engineering  

**EN313998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร  1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Pre-project  

**EN314007 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 Computer-aided Design in Agricultural Engineering  

**EN314403 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 1 3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery Design I  

**EN314404 กําลังสําหรับระบบทางการเกษตร 3(3-0-6) 

 Power for Agricultural System  

**EN314405 ระบบกําลังของไหลและควบคุม 3(3-0-6) 

 

Fluid Power System and Control 
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**EN314509 การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่าและเยือกแข็ง 3(3-0-6) 

 Freezing and Cold Storage  

**EN314761 สมัมนาวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Seminar  

**EN314999 โครงการวิศวกรรมเกษตร 2(0-6-3) 

 Agricultural Engineering Project  

**EN513203 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

 Mechanical Vibration  

**EN513303 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer  

   

 (2.3) วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                                    1 หรือ 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาที่มีหนวยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวาสามในสี่ของหนวยกิต

ทั้งหมด หรือมีสถานะเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 หรือสูงกวา ตองเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึงจากรายวิชา 

ตอไปนี ้

**EN313796 การฝกงาน  1(0-3-1) 

 Practical training                                                             ไมนับหนวยกิต                                                  

**EN314785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Agricultural Engineering  

   

 (3)  กลุมวิชาเลือก                                 ไมนอยกวา 3 หรือ 6 หนวยกิต 

 นั ก ศึ กษ าต อ ง เลื อก เรี ยน แล ะส อบ ผ าน จ าก ราย วิช าต อ ไป น้ี  ห รื อ ร าย วิช า 

ที่คณะจะเปดเพ่ิมเติมภายหลังโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN314785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร อยางนอย 3 หนวยกิต หรือ 

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN313796 การฝกงาน อยางนอย 6 หนวยกิต  

**EN311000 วิศวกรรมการผลิตปศุสัตวและพืชเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

 Livestock and crop Production Engineering  

**EN312001 วิศวกรรมปฐพีทางการเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Soil Engineering  

**EN313201 วิศวกรรมการอนุรักษดินและน้ํา 3(3-0-6) 

 Soil and Water Conservation Engineering  

**EN313202 การไหลในทางน้ําเปดและการวิเคราะหท่ีราบน้ําทวม 3(3-0-6) 

 Open Chanel Flow and Floodplain Analysis  
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**EN313501 พัดลม เครื่องสูบ และเคร่ืองอัดลม 3(3-0-6) 

 Fan, Pump and Compressor   

**EN313502 สมบัติทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑเกษตร 3(3-0-6) 

 Engineering Properties of Agricultural Products   

**EN313503 การออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร 3(3-0-6) 

 Food Process Design  

*EN313504 วิศวกรรมการผลิตออย 3(3-0-6) 

 Sugarcane Production Engineering  

*EN313505 เทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลทราย 3(3-0-6) 

 Cane Sugar Manufacturing Technology  

**EN313506 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวขาว 3(3-0-6) 

 Rice Postharvest Technology  

*EN313507 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 

 Renewable Energy Technology for Agriculture  

*EN313508 ฟารมอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

 Smart Farm  

**EN314005 การจัดการสภาพแวดลอมทางการเกษตร  3(3-0-6) 

  Agricultural Environmental Management   

**EN314006 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการดานการเกษตร 3(3-0-6) 

  Agricultural Project Feasibility Study  

**EN314101 การออกแบบอาคารเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Building Design  

**EN314203 หลักการจัดการน้ํา 3(3-0-6) 

  Principles of Water Management  

**EN314204 แหลงนํ้าใตดนิเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 

  Groundwater Resources for Agriculture  

**EN314205 อุตุนิยมวิทยา 3(3-0-6) 

  Meteorology  

**EN314206 การรับรูจากระยะไกลในอุทกวิทยา 3(3-0-6) 

  Remote Sensing in Hydrology  

**EN314207 วิศวกรรมแหลงนํ้าและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Water Resources Engineering and Management  
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**EN314208 อาคารชลศาสตร 3(3-0-6) 

  Hydraulic Structure  

**EN314209 วิศวกรรมแมนํ้า 3(3-0-6) 

 River Engineering  

**EN314210 การจัดการน้ําทวมและภัยแลง 33-0-6) 

 Flood and Drought Management  

**EN314301 การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

 Integrated Water Resources Management  

**EN314302 การคํานวณและการจําลองดวยคอมพิวเตอรในวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 

Soft Computing and Simulation in Water Resources 

Engineering  

**EN314303 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 

Geographic Information System in Water Resource 

Engineering   

**EN314406 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 2 3(3-0-6) 

  Agricultural Machinery Design II  

**EN314407 เคร่ืองเก็บเก่ียว 3(3-0-6) 

 Harvesting Machines  

**EN314408 การทดสอบและประเมินผลเคร่ืองจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery Testing and Evaluation  

**EN314409 การใชเครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Mechanization  

**EN314510 การขนถายวัสดุ 3(2-3-6) 

 Material Handling  

**EN314511 การประยุกตใชงานการประมวลผลภาพในวิศวกรรมเกษตร  3(3-0-6) 

 Image Processing Application in Agricultural Engineering  

**EN314512 การประยุกตงานโครงขายใยประสาทเทียมในวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 Neural Network Application in Agricultural Engineering  

**EN314774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

  Special Topics in Agricultural Engineering  

*EN003300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนํา 3 (3-0-6) 

 
Introduction to Railway System Engineering 
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*EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3 (3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

*EN003302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3 (3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

*EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3 (3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

*EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3 (3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

*EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3 (3-0-6) 

 Railway Project Management  

*EN003306 การออกแบบทางรถไฟ 3 (3-0-6) 

 Rail Track Design  

*EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3 (3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

*EN003308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3 (3-0-6) 

 Railway Electrification  

*EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ 3 (3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN004310 ระบบขับเคล่ือนรถไฟ 3 (3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

*EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3 (3-0-6) 

 Train Operation and Control  

**EN412100 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Management  

**EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

**EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety Engineering  

**EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

**EN414108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 
Engineering Management 
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**EN512301 อุณหพลศาสตร 2 3(3-0-6) 

  Thermodynamics II   

**EN513100 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 3(3-0-6) 

  Internal Combustion Engine  

**EN513304 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 

  Refrigeration and Air Conditioning   

**EN513400 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

  Automatic Control   

**EN514101 วิศวกรรมยานยนต 3(2-3-6) 

  Automotive Engineering   

**EN514307 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 

  Fluid Machinery  

**EN514401 วิศวกรรมหุนยนต 3(2-3-6) 

  Robotic Engineering  

**EN514500 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 

  Power Plant Engineering   

**EN514501 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 

  Principles of Energy Conservation  

**EN514002 การออกแบบระบบทอในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  Industrial Piping System Design  

**EN713602 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล 3(3-0-6) 

 Biomass Conversion Technology  

   

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6 - 9 หนวยกิต 

   ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีและสอบผานรายวิชาใดๆ ที่ เปดสอน                     

ในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง หรือจากสถาบันการศึกษา

อ่ืน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 

หนวยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากที่กําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

 

หมายเหต ุ  :    *   หมายถึง  รายวิชาใหม 

   ** หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 
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คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

รหัสวิชาในหลักสูตร กําหนดไวดังนี้ 

000 xxx  แทน วิชาสํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

000 10x แทน วิชาของสถาบันภาษา 

EN00xxxx  แทน วิชากลาง คณะวิศวกรรมศาสตร 

EN11xxxx  แทน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 

EN21xxxx  แทน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

EN31xxxx  แทน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

      ตัวเลขตัวที่ 3  หมายถึง ระดับข้ันของวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี ดังน้ี 

 เลข 1  หมายถึง  วิชาท่ีทําการสอนในชั้นปท่ี 1 

 เลข 2  หมายถึง  วิชาท่ีทําการสอนในชั้นปท่ี 2 

 เลข 3  หมายถึง  วิชาท่ีทําการสอนในชั้นปท่ี 3 

 เลข 4  หมายถึง  วิชาท่ีทําการสอนในชั้นปท่ี 4 

 ตัวเลขตัวที่ 5  หมายถึง กลุมวิชาตาง ๆ ของภาควิชา ดังน้ี 

 เลข 0 หมายถึง  กลุมวิชาท่ัวไป 

 เลข 1 หมายถึง  กลุมวิชาโครงสรางในฟารม 

 เลข 2 หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมทรพัยากรนํ้า 

 เลข 3 หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมชลประทาน 

 เลข 4 หมายถึง  กลุมวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

 เลข 5 หมายถึง  กลุมวิชาเทคโนโลยีหลังเก็บเก่ียว 

เลข 9 หมายถึง  กลุมวิชาโครงงาน การฝกงาน การสมัมนา และสหกิจศึกษา 

 ตัวเลขตัวที่ 6  หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชาในกลุมวิชาตาง ๆ ของภาควิชา 

EN41xxxx  แทน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

EN51xxxx  แทน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

EN71xxxx  แทนภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 

EN81xxxx  แทน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

 SC   หมายถึง  วิชาของคณะวิทยาศาสตร 

 ตัวเลขตัวที่ 1  หมายถึง   ภาควิชาในคณะคณะวิทยาศาสตร 

    เลข 2  หมายถึง  ภาควิชาเคมี 

    เลข 4  หมายถึง  ภาควิชาคณิตศาสตร 

  เลข 5  หมายถึง  ภาควิชาฟสิกส 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

 000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

  English I  

 000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา                                                                  3(3-0-6) 

  Creative Thinking and Problem Solving  

 EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

  Learning Skill Development  

 EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

  Engineering Workshop Practice  

 SC401206 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

   Calculus for Engineering I  

 SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

  Fundamentals of Physics I  

 SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 

  General of Physics Laboratory I  

 ENxxxxxx วิชาเลือก 3 

  Electives Course  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 20 

    

 ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

 000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

  English II  

 EN001100 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

  Statics  

 EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

  Engineering Drawing  

 SC201005 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

  General Chemistry  

 SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 

  General Chemistry Laboratory  
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 SC401207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

   Calculus for Engineering II  

 SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

  Fundamentals of Physics II  

 SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) 

  General of Physics Laboratory II  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 40 

    

 ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

 000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

  English III  

 EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  Computer Programming  

 EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  Engineering Materials  

 EN512200 พลศาสตร 3(3-0-6) 

  Dynamics  

 EN512300 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

  Thermodynamics I  

 SC402202 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

   Calculus for Engineering III  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 58 

    

 ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

 000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

  English IV  

 000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  Multiculturalism  

 EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

  Fundamentals of Electrical Engineering  
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 EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

  Manufacturing Processes  

 EN512201 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

  Mechanics of Materials  

 EN512302 หลักมูลกลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

  Fundamentals of Fluid Mechanics  

 SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

   Differential Equations for Engineers  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 79 

    

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

 EN313002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1  1(0-3-2) 

  Agricultural Engineering Laboratory I  

 EN313100 โครงสรางอาคารเกษตร 3(3-0-6) 

  Agricultural Building Structures  

 EN313200 อุทกวิทยาเกษตร 3(3-0-6) 

  Agricultural Hydrology  

 EN313400 เครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

  Agricultural Machinery  

 EN313401 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

  Theory of Agricultural Machines  

 EN313500 วิศวกรรมกระบวนการผลิตเกษตร 3(3-0-6) 

  Agricultural Process Engineering  

 EN314007 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

  Computer-aided Design in Agricultural Engineering  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 98 
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 ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2   (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

 EN313003 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2 1(0-3-2) 

  Agricultural Engineering Laboratory II  

 EN313004 การวิเคราะหและประเมินในระบบฟารมและระบบหลังการเก็บเก่ียว 3(3-0-6) 

  Analysis and Assessment in Farm and Postharvest System  

 EN313300 หลักการชลประทานและระบายน้ํา 3(3-0-6) 

  Principles of Irrigation and Drainage  

 EN313402 วิศวกรรมแทรกเตอรเกษตร 3(3-0-6) 

  Agricultural Tractor Engineering  

 EN313998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร  1(0-3-2) 

  Agricultural Engineering Pre-project   

 EN314404 กําลังสําหรับระบบทางการเกษตร 3(3-0-6) 

  Power for Agricultural System  

 EN513203 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

  Mechanical Vibration  

 EN513303 การถายโอนความรอน  3(3-0-6) 

  Heat Transfer   

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 118 

    

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)   หนวยกิต 

 EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ  3(3-0-6)  

  Entrepreneurial Spirit Incubation  

 EN313003 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2 1(0-3-2) 

  Agricultural Engineering Laboratory II  

 EN313004 การวิเคราะหและประเมินในระบบฟารมและระบบหลังการเก็บเก่ียว 3(3-0-6) 

  Analysis and Assessment in Farm and Postharvest System  

 EN313300 หลักการชลประทานและระบายน้ํา 3(3-0-6) 

  Principles of Irrigation and Drainage  

 EN313402 วิศวกรรมแทรกเตอรเกษตร 3(3-0-6) 

  Agricultural Tractor Engineering  

 EN314404 กําลังสําหรับระบบทางการเกษตร 3(3-0-6) 

  Power for Agricultural System  
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 EN513203 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

  Mechanical Vibration  

 EN513303 การถายโอนความรอน  3(3-0-6) 

  Heat Transfer   

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 22 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 120 

    

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

 EN313796 การฝกงาน  1(0-3-1) 

  Practical Training  ไมนับหนวยกิต 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 1 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 118 

    

 ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

      000 145   ภาวะผูนําและการจัดการ                                                                                3(3-0-6) 

  Leadership and Management  

 EN003102   การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 3(3-0-6) 

  Work Preparation and Continuing Self-Development  

 EN314403 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 1 3(3-0-6) 

  Agricultural Machinery Design I  

 EN314999 โครงการวิศวกรรมเกษตร 2(0-6-3) 

  Agricultural Engineering Project   

 ENxxxxxx วิชาเลือก 3  

  Electives Course  

 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3  

  Free Elective  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 17 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 135 
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 ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)    หนวยกิต 

      000 145   ภาวะผูนําและการจัดการ                                                                                3(3-0-6) 

  Leadership and Management  

 EN003102   การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 3(3-0-6) 

  Work Preparation and Continuing Self-Development  

 EN314403 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 1 3(3-0-6) 

  Agricultural Machinery Design I  

 EN314405 ระบบกําลังของไหลและควบคุม 3(3-0-6) 

  Fluid Power System and Control  

 EN314509 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําและเยือกแข็ง 3(3-0-6) 

  Freezing and Cold Storage  

 EN314761 สมัมนาวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 

  Agricultural Engineering Seminar  

 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6  

  Free Electives  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 22 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 142 

    

 ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

 EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ  3(3-0-6)  

  Entrepreneurial Spirit Incubation  

 EN314405 ระบบกําลังของไหลและควบคุม 3(3-0-6) 

  Fluid Power System and Control  

 EN314509 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําและเยือกแข็ง 3(3-0-6) 

  Freezing and Cold Storage  

 EN314761 สมัมนาวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 

  Agricultural Engineering Seminar  

 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3  

  Free Elective  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 13 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 148 
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 ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)    หนวยกิต 

 EN314785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร 6  

  Cooperative Education in Agricultural Engineering  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 148 

    

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถส่ือสารไดใน

ชีวิตประจําวันและในการเรียน  

 
 Development of reading, writing, speaking and listening skills 

for use in every-day life and learning 

 

**000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101   

 
 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถส่ือสารไดใน

ชีวิตประจําวันและในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนจากที่เรียนในวิชา 000 101 

 

 Development of reading, writing, speaking and listening skills 

for use in every-day life and learning at a higher level than the 

course 000 101 

  

**000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102   

 
 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดใน

ชีวิตประจําวัน การเรียน และอาชีพ  

 

 Development of reading, writing, speaking, listening, 

presenting and discussing in every-day life, learning and 

occupation 
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*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 000 103 

 

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดใน

ชีวิตประจําวัน การเรียน และอาชีพ ในระดับท่ีสูงข้ึนจากที่เรียนในวิชา 000 

103 

 

 Development of reading, writing, speaking, listening, 

presenting and discussing in every-day life, learning and 

occupation at a higher level than the course 000 103 

  

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาท

ผูนํา การสรางทีมงานและการทํางานเปนทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ 

การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

การจัดการกับความขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ แนวทางในการพัฒนา

ทักษะการเปนผูนําและการจัดการ 

 

    Concepts and theories of leadership, personalities, 

characteristics and roles of leadership, team building and team 

working, principle and theories of management, self-

management, crisis management,  change management, conflict 

management, strategic management, development of leadership 

and management 

 

   

**000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism 

 เงื่อนไขรายวิชา  : ไมมี 

 

 วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก 

วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัฒน กับผลกระทบทาง

วัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต 

  Culture and cultural diversity, western culture, eastern 
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culture, ASEAN culture, Thai culture and Isan culture, social 

changes and globalization and their impact on culture and 

culture in way of life 

  

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน                           3 หนวยกิต 

 Basic Computer and Information Technology ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช

คอมพิวเตอรเบ้ืองตนและการจัดการแฟมขอมูล สารสนเทศและการสื่อสาร 

การประมวลผลคํา ตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน ฐานขอมูล  

Basic concepts of computer and information technology, 

using the computer and managing files, information and 

communications, word processing, spreadsheets, presentations, 

databases 

  

**000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การแสวงหาขอมูล

และความรู การใหเหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสรางสรรค การ

ประยุกตการคิดทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตรสําหรับการ

แกปญหา 

 

 

 Principle, concept and process of creative 

thinking, information and knowledge seeking, reasoning, thinking 

and decision making, develop and techniques of creative 

thinking, application of mathematic scientific and social thinking 

for problem solving 

 

   

**EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 
ลกัษณะพ้ืนฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การประยุกตใชงานคอมพิวเตอรเพ่ือการ 
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เรียนรู     การจัดการคุณภาพในองคกร หลักพื้นฐานความปลอดภัย ทักษะ

การตั้งคําถาม และจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไคเซนในการศึกษา 

ทักษะการทํางานเปนทีม เทคนิคการนําเสนอผลงาน ทักษะการแกไขปญหา  

 

Basic description of work, 21st century learning skill, self-

paced learning, introduction to application of computer for 

learning, quality management system in organization, principles 

of safety, inquiry skill, noting skill, creative thinking skill, Kaizen 

in education, team work skill, presentation technique, problem 

solving skill 

  

**EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 

ระบบแรง แรงลัพธ  แรงในสภาวะสภาวะสมดุล  แรงเสียดทาน 

เสถียรภาพของโครงสราง จุดศูนยถวงกลางเรขาคณิต หลักการงานสมมติ  

และพลศาสตรเบ้ืองตน 

 

Force systems, resultant, equilibrium, friction, stability of 

structure, centroid, principle of virtual work and introduction to 

dynamics 

 

**EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

 

ความปลอดภัยในการฝกปฏิบัติการในโรงงาน หลักการเบ้ืองตนและ

ปฏิบัติการใชเครื่องมือและเครื่องจักรชนิดตางๆ การดําเนินงานการตัดเฉือน

ดวยมือและอัตโนมัติ การเช่ือมไฟฟา การเช่ือมแกส การปรับแตง การ

ดําเนินงานทางไฟฟาพ้ืนฐานและระบบไฟฟาโรงงานข้ันแนะนํา 

 

Safety in workshop practice, principles and practice of 

various tools and machines, manual and automatic machining 

operation, arc welding, gas welding, bench work, basic electrical 

operation and electrical system in industry 
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**EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

Engineering Drawing 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย การให

ขนาดและระยะคลาดเคล่ือนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง ภาพชวยและแผน

คล่ี แบบรายละเอียดและแบบประกอบใชคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบข้ัน

พ้ืนฐาน 

Standard lettering, freehand sketches, orthographic 

projection, orthographic drawing, dimensioning and tolerancing, 

sections, pictorial drawing, auxiliary view and development, 

detail and assembly drawing, basic computer-aided drawing 

   

**EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

Computer Programming 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 แนวคิดของคอมพิ วเตอร  วิ วัฒนาการของคอมพิวเตอร  ระบบ

คอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบของซอฟตแวร และ

ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูล

อิ เล็ กทรอนิ กส  การแปลงข อมู ล เป นสารสน เทศ การประมวลผล

ขอมูลคอมพิวเตอร การออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม การ

ออกแบบจากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงที่

เปนปจจุบัน  หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดขอมูลหลักมูล 

การนําเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน แถวลําดับ และ

สายอักขระและแฟมขอมูล การฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม    

 Computer concepts, evolution of computer, computer 

system concepts, hardware components, software components 

and hardware and software interaction, electronic data 

processing concepts, data into information transforming, 

computer data processes, program design and development 

methodology, top-down design approach, program flowchart, 

current high level language programming: high level language 
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 programming fundamental, fundamental data types, data input 

and output, control structures, functions, arrays and strings and 

files, programming practices 

  

**EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

  กระบวนการบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ การประเมินศักยภาพ

ของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผูประกอบการที่ดี หลักการ

พัฒนาสรางเสริมคานิยมท่ีดีในการทํางานและการเปนผูประกอบการที่ด ี

หลักการสรางแรงจูงใจภายในและความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง 

หลักการเสริมสรางทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางาน หลักมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม การสรางเสริมภาวะผูนํา 

หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการ

ทํางาน หลักในการประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนา

ทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม การสรางแนวคิดและโอกาสทาง

ธุรกิจใหมๆ และเคล็ดลับสูความสําเร็จของผูประกอบการ องคความรูในการ

ประกอบธุรกิจเบื้องตนและหลักการใหบริการท่ีเปนเลิศ องคความรูเบ้ืองตน

ในการเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธธุรกิจ การวางแผนดานการตลาด 

การฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ดีในแตละดาน   

Process of entrepreneurial spirit incubation, evaluation of 

one’s own potential, characteristics and spirit of good 

entrepreneurs, principles for the development and 

enhancement of good value in working and being good 

entrepreneurs, internal self-motivation and self-confidence, 

principle for reinforcing attitudes and positive thinking to 

improve work performance, principles of human relation and 

teamwork, enhancement of leadership, Buddhism related to 

work, ethics and morals of entrepreneurs, corporate social 

responsibility (CSR), development of creative and innovation 

skills, creation of new business ideas and opportunities and tips 

for entrepreneurial success, basic knowledge in business  
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operations and principles of service excellence, basics in 

business plan writing, business strategy plan, marketing 

  

**EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 

ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการใชงานวัสดุ

วิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทาง

กลและการเส่ือมสภาพของวัสดุ   

 

 Relationship among structures production processes 

applications of main groups of engineering materials, phase 

equilibrium diagrams and their interpretations, mechanical 

properties and materials degradation 

  

**EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการทํ างาน การสรางแรงจูงใจ การคิดเชิงวิพากษและการคิดเชิง

สรางสรรค การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สมัยใหม การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การเขียนรายงานและการ

นําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสูความเปนผูนํา 

Human resource development for country development, code 

of ethics and conduct, organization and management, change 

management for sustainable development, continuous 

improvement, occupational health and safety, creating motivation, 

critical and creative thinking, innovation development, modern 

information and communication technology, writing of curriculum 

vitae and application letter, report writing and presentation, 

personality development for leadership 
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*EN003300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

 

ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง การวางแผนนโยบายการ

พัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการเดินทางและการใชการขนสงทาง

ราง การจัดการโครงการในระบบขนสงทางราง โครงสรางทางรถไฟ ขบวน

รถไฟและการขับเคล่ือน สถานีรถไฟ ระบบการจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบ

ไฟฟาภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การกอสรางงาน

โยธา การเดินรถ การจัดการการซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสง

ทางราง และรถไฟความเร็วสูง 

 

 History and evolution of rail transport system, policy 

planning, project development, forecast of travel demand and 

using rail transport, project management in rail transport system, 

railway track structure, bogies and motive power, railway station, 

railway electrification system, electrical system in rolling stock, 

signaling system and communication, civil construction, railway 

operation, maintenance management, business operation in rail 

transport system and high speed train 

   

*EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

 

ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางข้ันแนะนํา กลไกการสัมผัส 

ความเสียดทานของพ้ืนผิวสัมผัสระหวางลอกับรางรถไฟ การหลอลื่นระหวาง

ลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอและราง ระบบแพนโทกราฟ    

ระบบลูกปน ระบบตัวลดการส่ันสะเทือน ระบบเกียรและการสงกําลัง 

องคประกอบของเครื่องยนตดีเซล และการเฝาตรวจสภาวะของเคร่ืองจักร 

 

 Introduction to tribology in railway system, contact 

mechanics, friction in wheel-rail contact, lubrication in rail 

wheel, surface damage mechanism in rail wheel, pantograph 

system, brake system, damper suspension system, gear and  
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transmission system,  components of diesel engine and machine 

condition monitoring 

 

*EN003302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

 

 วิศวกรรมลอเลื่อนขั้นแนะนํา สวนประกอบท่ีสําคัญ ภาพรวมหลัก

พลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว (รางและเบรค) ลอ

และผิวสัมผัส การขับข่ีสบาย ตูรถไฟ ระบบรับน้ําหนัก ระบบเบรคและ

รปูแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการออกแบบพื้นฐาน การบํารุงรักษา

และการติดตาม ระบบลอเลื่อน 

 

 Introduction to railway rolling stock and major components, 

rail vehicle dynamics, longitudinal rail vehicle dynamics (traction 

and brake), wheel and rail contact, comfort ride, bogie, 

suspension, brake system and rail coach body, rolling stock 

monitoring, maintenance and basic design concept are 

introduced 

   

 *EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

 

ระบบการขนสงขั้นแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมสําหรับ

รถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 

มาตรฐานท่ีเก่ียวของตางๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดิน

รถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณท่ีใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟ

ทางไกล  รถสินคาและรถไฟความเร็วสูงจุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ 

ระบบการควบโยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟ

และนอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณ การวางแผน การออกแบบและการ

เลอืกเทคโนโลยี และระบบอาณัติสัญญาณท่ีเหมาะสม 

 

Introduction to transport system, overview of signaling 

system and controlling for train, automatic train protection, 

standard related to signaling system and traffic control,  
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signaling system for mass rapid transit, urban train, inter-city 

train and high speed train, the shunt, mechanical railroad switch, 

light signal, interlocking system, train control system, signaling 

system inside and outside the train, signaling system diagram, 

planning, design and technology selecting and suitable signaling 

system 

  

*EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

 

 ความเปนมาของระบบรางท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ ระบบราง

กับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนท่ีดิน คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตร

และพาณิชยของระบบราง นโยบาย กฎหมาย การจัดการและบริหารองคกร

รถไฟ การพยากรณปริมาณผูโดยสารและสินคา การกําหนดโครงสรางอัตรา

คาโดยสาร การวิเคราะหและศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบราง การ

รวมทุนและผลจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 

 

 History of rail transport system in Thailand and foreign 

countries, railway system with urban development and land 

utilization, commerce and economic characteristics of railway 

system, policy, law, railway organization management and 

administration, forecast of passenger and merchandise demand, 

determination of train fares structure, feasibility study and 

analysis in railway system project, joint venture and impact of 

railway business operation 

  

*EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

 

 การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณาการ การ

จัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการขอมูลและ

เอกสาร การจัดการความเส่ียง การวิเคราะหการตัดสินใจเก่ียวกับการ

วางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

  Planning and project management, integration assessment, 
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schedule management, resources management system, 

document and information management, risk management, 

decision analysis related to railway project management 

  

*EN003306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

 

 ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟข้ันแนะนํา ลอเลื่อนข้ัน

แนะนํา การเคล่ือนท่ีและการหยุดขบวนรถที่มีผลตอทางรถไฟ การออกแบบ

วางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชานเมือง รถไฟในเมือง โครงสราง

ทางรถไฟและองคประกอบ ความเสถียรของทางท่ีใชรางเช่ือมยาว ระบบ

อาณัติสญัญาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินรถท่ีเก่ียวกับงานโยธา 

 

   Introduction to rail transport system and railway business 

administration, rolling stock, train moving, stop effected to rail 

track, rail track design, inter-city rail, sub-urban rail, urban rail, 

rail track structure and composition, stability of rail track in long 

rail link, signaling system facilities in railway operating related to 

civil work 

   

*EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

 

 แนวคิดพ้ืนฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การวางแผนการ

บํารุง โรงซอมบํารุง เครื่องมือและอุปกรณ คุณภาพและความปลอดภัยใน

การบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัวรถไฟ ระบบตัวรถไฟ ระบบราง

สถานี การเปล่ียนแปลงระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณและการส่ือสาร

ระบบไฟฟา สิ่งอํานวยความสะดวกและรถไฟความเร็วสูง 

 

 Basic concept of maintenance, principle of maintenance, 

maintenance planning, maintenance plants, tools and 

equipments, quality and safety in maintenance, case study in 

auxiliary systems on rolling stock, rolling stockpower systems, rail 

track system and station, railroad switching, signaling and 

communication system in electrical system, facilities 
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*EN003308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

 

 ระบบการขนสงทางรางข้ันแนะนํา ภาพรวมของระบบจายไฟฟาสําหรับ

รถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลากจูงรถไฟมอเตอร

กระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลยปองกันและระบบกราวด 

การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับระบบไฟฟาสําหรับรถไฟ คุณภาพ

กําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผลและการจัดเก็บขอมูล ระบบกําลังไฟฟา

เสริมและการบํารุงรักษา 

 

 Introduction to rail transport system, overview of railway 

electrification, DC railway power supply system, AC traction power 

system, principle and design of protective relay and grounding 

system, computer simulation of railway electrification, power quality, 

supervisory control and data acquisition (SCADA), auxiliary power 

supply system and maintenance 

   

*EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

 

 โครงสรางพื้นฐานของระบบรางข้ันแนะนํา ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 

ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื้นฐานของมอเตอรลากจูง 

กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการขับเคล่ือนควบคุมความเร็ว

มอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอรกระแสไฟสลับ ระบบการเบรกทางกล 

ระบบการเบรกทางพลศาสตรและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟท่ีใช

พลังงานจากแรงแมเหล็กในการเคลื่อนท่ี 

 

 Introduction to infrastructure, railway electrification, 

overview of railway traction systems, basic physics of DC 

traction motor and AD traction motor, velocity control for DC 

motor and AC motor drive system, mechanical brake system, 

dynamic and regenerative braking system, magnetically 

levitating technology 
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*EN004310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

 พลศาสตรของยานพาหนะท่ีใชราง ระบบการขับเคล่ือนรถไฟและระบบ

หยุดรถราง  ระบบการขับเคล่ือนเครื่องยนตดีเซล รถจักรดีเซลไฮดรอลิค รถ

จักรดีเซลทางกล รถจักรดี เซลไฟฟ า ระบบมอเตอรลากจูงไฟฟาที่ ใช

กระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอรเชิงเสนและระบบลอยตัวดวย

สนามแมเหลก็ ระบบเบรคแบบรีเจนเนอรเรทีฟ 

 Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram stop 

system, diesel engine propulsion system, diesel-hydraulics 

locomotive, diesel mechanical locomotive, diesel electrical 

locomotive, DC and AC direct and alternating current, linear 

motor system and electromagnetic suspension, transmission 

system and regenerative brake system 

 

*EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 การเคล่ือนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวนรถ การคํานวณ

ตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัยและความเช่ือถือได การ

จัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการจัดการเดินรถ อาณั ติสัญญาณ

ประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหางระหวางขบวนรถ หลักการของ

สหสัมพันธ การวิเคราะหความจุของการเดินรถ การออกแบบผังทางและ

สวนประกอบเพ่ือรองรับการเดินรถ การจัดการและควบคุมการเดินรถของผู

ใหบริการขนสงระบบราง 

 Motion of train, velocity profile of rolling stock, calculation 

of schedule, distance, time, principle of safety and reliability, 

distance arrangement between rolling stock in train operation, 

type railway signaling, effect of distance arrangement between 

rolling stock in train, principle of correlation, capacity analysis of 

train operation, flow design and the components for train 

operation, train  operation  and  control  for  service  providers  

in railway transport system 
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**EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering    

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC501006  

 

 การวิเคราะหแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสตรง

และกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาข้ันแนะนํา เคร่ือง

กําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา แนวคิดของระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการสง

กําลงัไฟฟา เครื่องมอืวัดไฟฟาข้ันพ้ืนฐาน อุปกรณสารก่ึงตัวนําข้ันแนะนํา 

 

 Analysis of voltage, current and power in direct current and 

alternating current circuits, transformers, introduction to electric 

machinery, generators, motors, concepts of three-phase systems, 

methods of  power transmission, basic electrical measuring 

instruments, introduction to semiconductor devices  

  

**EN311000 วิศวกรรมการผลิตปศุสัตวและพืชเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

 Livestock and Crop Production Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

แนะนําการผลิตปศุสัตว คุณลักษณะและสมรรถนะของวัสดุกอสราง 

สภาพแวดลอมสําหรับสัตว โรงเรือนปศุสัตว เครื่องมือและการควบคุม 

ผลิตภัณฑหญาอาหารสัตวและการเก็บรักษา การจัดการของเสียและการ

หมุนเวียนอินทรียวัตถุ แนะนําการผลิตพืช การออกแบบและวัสดุคลุม

โรงเรือนปลูกพืช การควบคุมภูมิอากาศและการใชพลังงาน ความตองการน้ํา

และการจัดการชลประทาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชน้ํา คุณภาพน้ํา

ชลประทาน ความอุดมสมบูรณของดินและอาหารพืช การปลกูพืชไรดิน 

 

Introduction to livestock production, characteristics and 

performances of construction materials, environment for 

animals, livestock housing, equipment and control, storing 

forages and forage products, waste management and recycling 

of organic matter, introduction to crop production, greenhouse 

design and covering materials, climate control and energy use, 

water requirements and irrigation management, improving 

water-use efficiency, irrigation water quality, soil fertility and 

plant nutrition, soilless culture  
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**EN312001 วิศวกรรมปฐพีทางการเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Soil Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 

วัตถุตนกําเนิดดิน ธรณีสัณฐาน การผุผังและกัดกรอนของหินและแร 

การจําแนกช้ันดิน อนุกรมวิธานของดิน สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ

ดิน การจําแนกประเภทน้ําในดิน การวัดและการประมาณการปริมาณนํ้าใน

ดิน การไหลของน้ําผานดิน พฤติกรรมพลวัตของดิน ความตานทานการ

เคล่ือนท่ี แรงตัดดิน แรงฉุดลากและการลื่นไถล การอัดแนนของดินดวย

เครื่องจักรกลเกษตร 

 

Soils parent materials, landforms, weathering and erosion of 

rock and mineral, soil horizons, soil taxonomy, physical and 

chemical properties of soil, soil water classification, water 

content measurement and estimation, water flow through soil, 

dynamic behavior of soils, motion resistance, soil cutting forces, 

traction and slip, compaction of soil by agricultural machinery  

   

**EN313002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

ปฏิบัติการประยุกตใชอุปกรณทางกลและทางไฟฟาเพ่ือใหไดรับขอมูล

ทางเทคนิค การวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงาน การทดลองวัดคาปริมาณ

ทางฟสิกส ที่เก่ียวของกับดินและน้ํา การผลิตและผลผลิตทางการเกษตร 

เครื่องจักรกลเกษตร อาคารและส่ิงแวดลอมทางการเกษตร 

 

Experimental application for obtaining, analyses and report 

writing for technical information from using mechanical and 

electrical equipments, this included measuring of physical 

quantities relate to soil and water, agricultural machinery, 

agricultural production and product, agricultural structure and 

environment  
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**EN313003 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN313002   

 

การทดลองเก่ียวกับหัวขอท่ีสอนที่เปนทฤษฎีหลักในวิชาเครื่องจักรกล

เกษตร ทฤษฎีเครื่องจักรกลเกษตร การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร กําลัง

สาํหรับระบบทางการเกษตร 

 

Experimental on the theoretical topic subjects taught in, 

agricultural machinery, theory of agricultural machines, 

agricultural machine design and power of agricultural system  

   

**EN313004 การวิเคราะหและประเมินในระบบฟารมและระบบหลังการเก็บเกี่ยว 3(3-0-6) 

  Analysis and Assessment in Farm and Postharvest System  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 

ระเบียบวิธีการรวบรวมขอมูลในระบบฟารมและระบบหลังการเก็บเก่ียว 

การออกแบบวิธีการทดสอบและวิเคราะหประเมินผลการทํางานของ

เครื่องจักรกลเกษตร โดยวิเคราะหการแจกแจงขอมูล การประมาณ

คาพารามิเตอร และการทดสอบสมมุติฐาน การออกแบบแผนการทดลอง

แบบสุมสมบูรณ และวิเคราะหประเมินผล ปจจัยที่มีผลตอการทํางานของ

เครื่องจักรกลเกษตร โดยการวิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ย และการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย 

 

The procedure of data collection in farm and postharvest 

system, the testing and evaluation of machine performance by 

the analysis of data distribution, parameter estimation and 

hypothesis test, the experimental design (Completely 

Randomized Design) and data analysis of factor’s influences in 

machine performance by the analysis of variance, mean 

comparison and simple regression analysis  

  

**EN313100 โครงสรางอาคารเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Building Structures  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512201   

 
รูปแบบและลักษณะของอาคารเกษตร  รูปแบบของแรงที่กระทํา แรง

ปฏิกิริยา แรงภายใน และการดัด การวิเคราะหพฤติกรรมโครงสรางของ 
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โครงถักและคานชนิดตางๆ การออกแบบโครงสรางอาคารเกษตร โดยใช

คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก และไม การออกแบบฐานราก คาน เสา พ้ืน และ

หลังคา 

 

Type and characteristic of agricultural buildings, type of 

loads, reaction, internal forces and bending, techniques for 

analyses structural behavior of structure, truss structure, and 

various beams, structures design using reinforced concrete, 

steel, and timber, design of foundations, beams, columns, floors 

and roofs  

  

**EN313200 อุทกวิทยาเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Hydrology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

วัฏจักรนํ้า พ้ืนท่ีรับน้ําและสมดุลนํ้า สถิติในอุทกวิทยา ฝน การระเหย 

น้ําใตดนิ น้ําในดิน การไหลบนผิวดนิ กราฟอุทกหนึ่งหนวย และการวิเคราะห

น้ําทวม 

 

Hydrologic cycle, watersheds and water balance, statistics in 

hydrology, precipitation, evaporation, groundwater, soil water, 

surface water, unit hydrograph, flood analyses  

 

**EN313201 วิศวกรรมการอนุรักษดินและน้ํา 3(3-0-6) 

 Soil and Water Conservation Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN313200   

 

บทนําเก่ียวกับการพังทลายของดิน หลักการของการพังทลายหรือการ

กัดกรอนของดิน ชนิดของการพังทลาย การพังทลายของดินโดยน้ําและการ

ตกตะกอน กายภาพของฝน การประมาณคาการสูญเสียดินโดยวิธีสมการ

สูญเสียดินสากล ความสัมพันธของฝนและน้ําปา วิธีประมาณคาน้ําปา 

ความสามารถของฝนท่ีทําใหเกิดการกัดเซาะการพังทลายของดินโดยลมและ

การปฏิบัติปองกัน การปฏิบัติจัดการเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้าดวยวิธีการ

ตางๆ การจําแนกสมรรถนะการใชท่ีดิน 

 

Introduction on soil erosion, soil erosion principles, types of 

erosion, erosion by water and sedimentation, the physics of 

rainfall soil loss estimation by universal soil loss equation, 
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rainfall and runoff relationship, method of runoff computations, 

erosivity and erodibility, wind erosion and control practices, soil 

and water conservation practices, land use capability 

classification  

   

**EN313202 การไหลในทางน้ําเปดและการวิเคราะหท่ีราบน้ําทวม 3(3-0-6) 

 Open Chanel Flow and Floodplain Analysis  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 

 คุณสมบัติการไหลในทางน้ําเปด การไหลแบบคงตัว พลังงานจําเพาะและ

การไหลวิกฤต โมเมนตตัมและแรงพลศาสตรของการไหล ชลศาสตรน้ํา

กระโดด อุทกและชลศาสตรการหลาก การหลากผานแมนํ้า การหลากผาน

อาง   

 

 

 Properties in open channel flow, steady flow, specific energy 

and critical flow, momentum and dynamic forces in fluid flow, 

hydraulic jump, hydrologic and hydraulic routing, hydrologic 

river routing, hydrologic reservoir routing  

 

   

**EN313300 หลักการชลประทานและระบายน้ํา 3(3-0-6) 

 Principles of Irrigation and Drainage  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

ประวัติและการพัฒนาการของการชลประทาน ความสัมพันธระหวาง

ดิน -น้ํ า -พื ช ดินในการชลประทาน การหาความตองการ นํ้าของพืช 

ประสิทธิภาพการชลประทาน การคํานวณความตองการนํ้าชลประทาน 

แหลงนํ้าเพ่ือการชลประทาน รอบเวรการใหนํ้า รูปแบบวิธีการชลประทาน 

การระบายน้ําในพ้ืนท่ีชลประทาน 

 

History and development of irrigation, soil-water-plant 

relationship, soil in irrigation purpose, calculation of plant water 

demand, irrigation efficiency, determination of irrigation water 

requirement, sources of irrigation water, irrigation period 

computation, type of irrigation practices, drainage system in  

irrigation area  
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**EN313400 เคร่ืองจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

ศึกษาการทํางานเครื่องตนกําลังในการเกษตร เชน รถไถเดินตามและรถ

แทรกเตอร ศึกษาการทํางาน ทฤษฎีและการออกแบบเบ้ืองตน การปรับต้ัง

อุปกรณ และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลเกษตร ไดแก อุปกรณเตรียมดิน 

เครื่องปลูกและเครื่องใสปุย เครื่องกําจัดวัชพืช เครื่องพนยาฆาแมลง เครื่อง

เก็บเก่ียว เครื่องเก่ียวนวด เคร่ืองสีขาวและเครื่องอบแหง 

 

Power machine for agricultural production, design principle 

of agricultural machinery operation, equipment setup and 

maintenance such as tillage equipment, planting and fertilizing 

equipment, cultivating equipment, sprayer, harvester, combine 

harvester, milling machine and dryer. 

  

**EN313401 ทฤษฎีของเคร่ืองจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

 Theory of Agricultural Machines  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN512200   

 

ช้ินสวนของเค ร่ืองจักรกลเกษตร ชุดตอและกลไก การวิเคราะห 

ความเร็วและความเรง การวิเคราะหแรงจลนศาสตรและแรงพลวัต การ

ประยุกตและสมดุลของระบบทางกล การสงถายกําลังดวยเฟอง การสงถาย

กําลงัดวยโซและสายพาน 

 

Components of agricultural machinery, linkages and 

mechanisms, velocity and acceleration analysis, kinematics and 

dynamics force analysis, applications and balancing of 

mechanical systems, gear transmission, chain and belt 

transmission 

  

**EN313402 วิศวกรรมแทรกเตอรเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Tractor Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN512200   

 

ประเภทและโครงสรางพ้ืนฐานของแทรกเตอรเกษตร กลศาสตรโครง

แทรกเตอรเกษตร เสถียรภาพแทรกเตอรเกษตร ระบบสงกําลัง  ระบบ

กําลงัไฮดรอลิคและตอพวง การฉุดลากและระบบชวยการฉุดลาก  
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การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย การทดสอบแทรกเตอรเกษตร การบํารุงรักษา

และการออกแบบ คาใชจายในการใชงานแทรกเตอรเกษตร กรณีศึกษา

เก่ียวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีในแทรกเตอรเกษตรและการประเมิน 

 

Types and basic structure of tractors, mechanics of tractor 

chassis, tractor stability, transmission, hitching and hydraulic 

system, traction and traction aids, safety operation, tractor test, 

maintenance and design, tractor operating cost. Case study on 

tractor technology application and assessment  

   

**EN313500 วิศวกรรมกระบวนการผลิตเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Process Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

เครื่องมือกระบวนการผลิตเกษตร คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตผล

เกษตร การทําความสะอาดและการคัดแยก การลดขนาดและการผสม ความ

สมดุลของมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร 

คุณสมบัติอากาศช้ืน การแปรสภาพดวยความรอนและเก็บรักษาผลิตผล

เกษตรในหองเย็น การอบแหงและการทําแหง การวัดกระบวนการและ

เครื่องมือวัด การหาคาเหมาะที่สุดในวิศวกรรมกระบวนการผลิตเกษตร 

 

Agricultural process equipment, physical properties of 

agricultural material, cleaning and sorting, size reduction and 

mixing, mass and energy balance in agricultural material 

processing, moist air properties, thermal processing and cold 

storage of agricultural material, drying and dehydration, process 

measurement and instruments, optimization in agricultural 

process engineering  

  

**EN313501 พัดลม เคร่ืองสูบ และเคร่ืองอัดลม 3(3-0-6) 

 Fan, Pump and Compressor  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 ชนิดและลักษณะทั่วไปของพัดลม ทฤษฎีสมรรถนะของพัดลม การ

ระบายอากาศและการออกแบบทอ การเลือกและกําหนดขนาดพัดลม การ

ติดตั้งและบํารุงรักษาพัดลม ขอขัดของและการแกไขปญหาในการใชงานพัด

ลม ชนิดของเครื่องสูบและการใชงาน ทฤษฎีสมรรถนะของเคร่ืองสูบ กราฟ
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เฮดของระบบ การออกแบบระบบทอ การเลือกและกําหนดขนาดเครื่องสูบ 

การติดต้ังและบํารุงรักษาเครื่องสูบ ขอขัดของและการแกไขปญหาในการใช

งานเครื่องสูบ ชนิดและลักษณะการสรางของเครื่องอัดลม ทฤษฎีสมรรถนะ

ของเคร่ืองอัดลม การออกแบบระบบจายลมอัด การติดต้ังและบํารุงรักษา

เครื่องอัดลม ขอขัดของและการแกไขปญหาในการใชงานเคร่ืองอัดลม 

 

 Types and general configuration of fan, performance theories of 

fan, ventilation and duct design, selection and specification of fan, 

fan installation and maintenance, trouble shooting and problem 

solving of fan, types of pump and applications, performance theories 

of pump, system head curve, pumping system design, selection and 

specification of pump, pump installation and maintenance, trouble 

shooting and problem solving of pump, types and constructions of 

air compressor, performance theories of air compressor, compressed 

air distribution system design, air compressor installation and 

maintenance, trouble shooting and problem solving of air 

compressor  

  

**EN313502 สมบัติทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑเกษตร 3(3-0-6) 

 Engineering Properties of Agricultural Products  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN311000   

 

ความสําคัญของสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑเกษตร โครงสรางและ

น้ําในวัสดุเกษตร คุณลักษณะทางกายภาพ สมบัติทางกล ความเคนสัมผัส 

ความเสียหายทางกล ความแนนเนื้อ คุณลักษณะทางอากาศ-ชลพลศาสตร 

ความเสียดทานของวัสดุชีวภาพ สมบัติทางความรอน สมบัติทางทัศนศาสตร 

การออกแบบสัมพันธกับคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑเกษตรที่

เลอืกใช 

 

Importance of physical properties of agricultural products, 

structure and water in agricultural materials, physical 

characteristics, mechanical properties, contact stresses, 

mechanical damage, firmness, aero-hydrodynamic 

characteristics, friction of biomaterial products, thermal 

properties, optical properties, design-related physical properties 

of selected agricultural products  
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**EN313503 การออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร 3(3-0-6) 

 Food Process Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

หลักการออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร คอมพิวเตอรชวยออกแบบ

กระบวนการ การใหความรอน การทําเยือกแข็ง การระเหย การทําแหง การ

แปรรูปดวยความรอนสูง การกล่ัน การสกัด 

 

Principles of food process design, computer-aided process 

design, heating process, freezing, evaporation, dehydration, 

thermal processing, distillation, extraction  

 

*EN313504 วิศวกรรมการผลิตออย 3(3-0-6) 

 Sugarcane Production Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

 

กระบวนการในการผลิตออย ประเภทและลักษณะเฉพาะของ

เครื่องจักรกลท่ีใช ในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวออย การจัดการ

เครื่องจักรในไรออย การออกแบบและจัดการชลประทานในไรออย การผลิต

ออย กรณีศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหและประเมินผลระบบการใชเครื่องจักร

และระบบชลประทานในไรออย 

 

Sugarcane production process, type and characteristic of 

sugarcane cultivation and harvesting machine, management of 

sugarcane farm mechanization design and management of 

sugarcane farm irrigation, case study on analysis and assessment 

of sugarcane farm mechanization and irrigation system  

 

*EN313505 เทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลทราย 3(3-0-6) 

 Cane Sugar Manufacturing Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

แนะนําอุตสาหกรรมนํ้าตาล การหีบออย การทํานํ้าออย   การตมระเหย

น้ําออย การตมเคี่ยวน้ําตาล การตกผลึกน้ําตาล การปนแยกน้ําตาล การ

อบแหงน้ําตาล การผลติน้ําตาลทรายขาว การเก็บรักษาน้ําตาล 

 

Introduction to sugar industry, sugarcane milling, mixed juice 

clarification, juice evaporation, sugar boiling, sugar crystallization,  
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sugar centrifugation, sugar drying, refined sugar manufacturing, 

sugar storage  

  

**EN313506 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวขาว                         3(3-0-6) 

 Rice Postharvest Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

สถานการณปจจุบันของการผลิตและการบริโภคขาว สมบัติทาง

กายภาพและทางชีวเคมีของขาว  มาตรฐานขาว การเก็บเก่ียวและการนวด

ขาว   การอบแหง   การเก็บรักษา   การสีขาวและระบบการสี  การขนถาย

และการลําเลียง  ระบบการสีขาวแบบบูรณาการ ผลิตภัณฑขาวและการใช

ประโยชน   

 

 

Current situation of rice production and consumption, 

physical and biochemical properties of rice,  rice standards,  

harvesting and threshing, drying,  storage, rice milling and 

systems, handling and conveying, integrated rice mill systems,  

rice products and utilization  

 

   

*EN313507 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 

 Renewable Energy Technology for Agriculture  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

การศึกษาการประยุกตใชพลังงานจากแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงาน

น้ํา พลังงานไม กาซชีวภาพและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร การผลิตถาน

และประเภทเตา พลังงานแสงอาทิตย กังหันลม พลังงานลม กังหันขนาด

เลก็ บอกาซชีวภาพ 

 

 

Applications study of energies from solar, wind, water, 

wood, biogas, and agricultural leftover materials, charcoal 

production and stove types, solar meter, wind energy, small 

turbine, biogas pool. 

 

 

*EN313508 ฟารมอัจฉริยะ                         3(3-0-6) 

 Smart Farm  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 การพัฒนาและแนวโนมของเทคโนโลยีฟารมอัจฉริยะ หลักการของ  



                                                                                             มคอ.2 

 - 50 -  

วงจรไฟฟา หลักการของอุปกรณเช่ือมตอ เครื่องรับรูตรวจจับ และเคร่ือง

ควบคุมที่โปรแกรมได การพัฒนาวงจรควบคุมในการผลิตทางการเกษตร 

 

Development and trends in smart farm technology, 

principles of electric circuits, principles of interfacing devices, 

detection sensors and programmable controllers, development 

of control circuits in farm production  

 

   

**EN313998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Pre-project  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

การคัดเลือกหัวขอโครงการโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่

ปรึกษา การวางแผนโครงการ วัตถุประสงค ขอบขายและแผนงาน ศึกษา

วรรณกรรมและทฤษฎีที่เก่ียวของ นักศึกษาจะตองสงรายงานและ นําเสนอ

รายงานดวยปากเปลา 

 

Project topic selection with consent of academic staff, 

project planning with clear objective, scope and work plan, 

literature and theoretical background review, the students have 

to submit reports and perform oral presentation  

   

**EN313796 การฝกงาน                                                                          1(0-3-1) 

 Practical Training ไมนบัหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
 ฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานท่ีมีความสัมพันธและ

เก่ียวของกับสาขาวิชา 

 
Practical training at industrial plants or working units relating 

to chemical engineering field 

 

**EN314005 การจัดการสภาพแวดลอมทางการเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Environmental Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

นิยามและความสําคัญของส่ิงแวดลอมทางการเกษตร สวนประกอบของ

สิ่งแวดลอมทางการเกษตร ผลกระทบของกิจกรรมทางการเกษตร ความรู

พ้ืนฐานในการจัดการส่ิงแวดลอมทางการเกษตร เครื่องมือที่ใชในการจัดการ
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สิ่งแวดลอมทางการเกษตร และการสรางแบบจําลองคอมพิวเตอรเพ่ือจัดการ

สิ่งแวดลอมทางการเกษตร 

 

Definition and importance of agricultural environment, 

components of agricultural environment, environmental 

impacts, fundamental of agricultural management, management 

tools and computer modeling for agricultural environmental 

management  

  

**EN314006 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการดานการเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Project Feasibility Study  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

วิธีการศึกษา วิเคราะห และประเมินผลปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ

ความเปนไปไดในดานตางๆของโครงการทางการเกษตร โครงการระบบ

ชลประทาน โครงการผลิตทางการเกษตร โครงการอุตสาหกรรมทาง

การเกษตร 

 

Methods for study, analysis and assessment of various 

factors on feasibility of agricultural projects, irrigation project, 

agricultural production project  and agro-industry project  

   

**EN314007 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 Computer-aided Design in Agricultural Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN001203   

 

การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบและวิเคราะหปญหาวิศวกรรมเชิงกล

สาํหรับงานทางการเกษตร การสรางโมเดลและแบบจําลองทางกายภาพแบบ 

3 มิติ ของปญหาวิศวกรรมเกษตรและการประยุกตใชงาน การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการวิเคราะหความแข็งแรงและการเคล่ือนท่ีของกลไก

เครื่องจักรกลเกษตร 

 

 Use of computer for design and analysis of mechanical 

engineering problems for Agricultural application. Two and three 

dimensional physical modeling and simulations of agricultural 

engineering problems and related applications, strength and 

motion analysis for agricultural machinery mechanism using 

computer program  
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**EN314101 การออกแบบอาคารเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Building Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN313100   

 

การออกแบบอาคารเกษตร โดยพิจารณาส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม วัสดุ 

ตําแหนงของอาคาร และหนาท่ีของอาคาร ข้ันตอนการออกแบบโครงสราง

อาคารและฐานรากตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยและตางประเทศ 

Agricultural building design by considering suitable 

environment, materials, locations and functions of the buildings, 

structural and foundation design procedures based on the 

standard of Thailand and foreign countries  

 

**EN314203 หลักการจัดการน้ํา 3(3-0-6) 

 Principles of Water Management  

 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี  

 

 การจัดการนํ้าสําหรับวัตถุประสงคตางๆ ในลุมน้ํา การจัดสรรนํ้าในระดับ

โครงการและแฉกสงน้ํา ระบบการจัดสรรน้ําในโครงการสงน้ําดวยแรงโนม

ถวง โครงการสูบน้ํา และโครงการอนุรักษ ข้ันตอนการวางแผนการสงนํ้า

ชลประทาน 

 

 Management of water for various purposes in watersheds, 

irrigation water allocation will be emphasized in details for zone 

and project levels, water allocation system in gravitational 

projects, pumping projects and water conservation projects, 

irrigation water delivery planning procedure  

   

**EN314204 แหลงน้ําใตดินเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 

 Groundwater Resources for Agriculture  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

 

อุทกธรณีวิทยา การเก็บกักน้ําใตดิน กลศาสตรการไหลของนํ้าใตดิน การ

ไหลเขาบอ แบบจําลองนํ้าใตดิน การสํารวจแหลงน้ําใตดิน การเจาะบอ การ

สูบทดสอบ บอตัวแทน การประยุกตความรูน้ํ าใตดิน เพ่ือการจัดการ

สิ่งแวดลอม 

 hydrogeology, groundwater storage, mechanics of 
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groundwater flow, flow to wells, groundwater models, 

groundwater investigations, well drilling and construction, 

pumping test, Shallow well, application of groundwater 

knowledge for environment management  

 

**EN314205 อุตุนิยมวิทยา 3(3-0-6) 

 Meteorology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

อุตุนิยมวิทยาข้ันแนะนํา สวนประกอบและโครงสรางของบรรยากาศ 

การแผรังสีสุริยะ เมฆ ความกดอากาศ ความสัมพันธของความรอน อุณหภูมิ 

ความช้ืน และลม อุตุนิยมวิทยาในเขตรอนช้ืน การประยุกตอุตุนิยมวิทยาเพื่อ

การเกษตร ความสัมพันธระหวางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา 

 

Introduction to meteorology, components and structure of 

the atmosphere, solar radiation, clouds, air pressure, 

relationship of heat, temperature, humidity and wind, 

meteorology in the tropic, application of meteorology for 

agriculture, meteorology and hydrology relationship  

   

**EN314206 การรับรูจากระยะไกลในอุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 Remote Sensing in Hydrology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN313200   

 

หลักมูลของการรับรูระยะไกล ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติและ

การรับรู การวิเคราะหการประมวลผลภาพ การแปรภาพถายดาวเทียม การ

ประยุกตการรับรูจากระยะไกลทางดานทรัพยากรธรรมชาติและดานอุทก

วิทยา การใชท่ีดิน น้ําฝน การคายระเหยน้ําผิวดิน ความช้ืนในดิน การจัดการ

แหลงนํ้า การประยุกตใชขอมูลการรับรูระยะไกลกับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

 

Fundamental of remote sensing, natural resources satellites 

and sensing system, image processing analysis, satellite image 

interpretation, application of remote sensing to natural 

resources and hydrology landuses, precipitation, 

evapotranspiration, surface water, runoff, soil moisture, 

groundwater, water resources management, application of 
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remote sensing data into geographic Information system  

  

**EN314207 วิศวกรรมแหลงน้ําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Water Resources Engineering and Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN313200  

 

หลักการวางแผนโครงการงานวิศวกรรมแหลงน้ํ า การวิเคราะหสถิติ

สําหรับวิศวกรรมแหลงนํ้า การประเมินปริมาณนํ้าตนทุนและความตองการ

ใชนํ้า การออกแบบทางเลือกใหกับโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ํา การประเมิน

โครงการพัฒนาทรัพยากรนํ้าทางดานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร การเงิน

เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดลอม การวางข้ันตอนการพัฒนาโครงการพัฒนา

ทรัพยากรนํ้า การวางแผนระดับลุมนํ้า กรณีศึกษา 

 

Principles project planning for water resource engineering, 

Statistical analysis for water resource engineering, evaluation of 

water supply and demand, Water resources development 

project alternatives design, evaluation of water resources 

development project in engineering, economics, financial, socio-

economic and environmental aspects, phasing of water 

resources development project, basin planning, case studies  

   

**EN314208 อาคารชลศาสตร 3(3-0-6) 

 Hydraulic Structure  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

วิศวกรรมเข่ือนประกอบดวยองคประกอบของวิศวกรรมเข่ือน วิศวกรรม

เข่ือนดิน วิศวกรรมเข่ือนคอนกรีต งานทางระบายน้ําของเข่ือน อาคารสลาย

พลังงาน ประตูและวาลว ความปลอดภัยของเข่ือน อาคารชลศาสตรอ่ืน

ประกอบดวย วิศวกรรมลํานํ้า งานผันนํ้า อาคารระบายน้ําขามและลด สถานี

สบูน้ํา 

 

Dam engineering consists elements of dam engineering, 

embankment dam engineering, concrete dam engineering, dam 

outlet works, energy dissipation, gates and valves dam safety. 

Other hydraulic structures consists of river engineering, diversion 

works, cross drainage and drop, structures pumpings  
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**EN314209 วิศวกรรมแมน้ํา 3(3-0-6) 

 River Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
 หนาท่ีของแมน้ํา ชลศาสตรของแมน้ํา กลศาสตรแมน้ํา การสํารวจแมน้ํา

และแบบจําลอง และการจัดการแมนํ้า   
 

 
 River functions, river hydraulics, river mechanics, river 

surveys and model and river management   
 

   

**EN314210 การจัดการน้ําทวมและภัยแลง 3(3-0-6) 

 Flood and Drought Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
  การหาน้ําบาและการหลาก การควบคุมและจัดการน้ําบา ภัยแลง  

การประเมินภัยแลง การติดตามตรวจสอบความแหงแลงและการจัดการ  
 

 

    Flood estimation and routing, flood control and 

management, droughts, drought assessment, drought monitoring 

and management  

 

   

**EN314301 การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

 Integrated Water Resources Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 บริบทของการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ เศรษฐศาสตรน้ํา การ

ประปาและสุขภาพภายใตขอพิจารณาของการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบ

บูรณาการ การเกษตรในแนวคิดของการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ  

การกําหนดระเบียบและกฎหมายทางนํ้า 

 

 

 Context for IWRM, water economics, water supply and 

health within the IWRM consideration, agriculture in the concept 

of IWRM, water legal and regulatory settings   

 

   

**EN314302 การคาํนวณและการจําลองดวยคอมพิวเตอรในวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 Soft Computing and Simulation in Water Resources Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
  เทคนิคการคํานวณ ปญญาประดิษฐ การจัดการขอมูลดิจิตอล โปรแกรม

จําลองในทรัพยากรนํ้า แบบจําลองการจัดการน้ําชลประทาน   
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     Computing techniques, artificial intelligence, digital data 

management, simulation software in water resources, simulation 

models in Irrigation water management  

 

   

**EN314303 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

  Geographic Information System in Water Resources Engineering 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

 

 แนะนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ขอมูล GIS และฐานขอมูล ฟงกชัน

และการดําเนินการการวิเคราะห GIS GIS สําหรับอุทกวิทยาน้ําผิวดิน GIS 

สําหรับอุทกวิทยานํ้าใตดิน GIS สําหรับระบบประปาและระบบชลประทาน 

GIS สําหรับระบบน้ําเสียและระบบพายุฝน GIS สําหรับการจัดการที่ราบนํ้า

ทวมถึง GIS สําหรับคุณภาพนํ้า GIS สําหรับการทํานายและการตรวจสอบ

แหลงนํ้า GIS สําหรบัการวางแผนและการจัดการลุมน้ํา 

 

 Introduction to geographic information systems, GIS data and 

databases, GIS analysis functions and operations, GIS for surface-

water hydrology, GIS for groundwater hydrology, GIS for water-

supply and irrigation systems, GIS for wastewater and storm 

water systems, GIS for floodplain management, GIS for water 

quality, GIS for water resources monitoring and forecasting, GIS 

for river basin planning and management  

 

   

**EN314403 การออกแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร 1 3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery Design I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN512201    

 

หลักมูลการออกแบบเคร่ืองกล ปรัชญาและกระบวนการออกแบบ 

คุณสมบัติของวัสดุ การวิเคราะหความเคน การวิเคราะหการแอนตัวของวัสด ุ

ความเคนรวม ทฤษฎีการวิบัติ การลา ความเคนสลับและความเคนหนาแนน 

การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลอยางงาย โครงการการออกแบบ  

 

Fundamental of mechanical design, philosophy and design 

process, properties of materials, stress analysis, materials 

deflection analysis, combined stress, theories of failure, fatigue, 

alternating stress and stress concentration, design of simple 

machine elements, design project   
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**EN314404 กําลังสําหรับระบบทางการเกษตร 3(3-0-6) 

 Power for Agricultural System  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN512300   

 

อุณหพลศาสตรของเครื่องยนต เช้ือเพลิงและการเผาไหม เครื่องยนต

สันดาปภายใน โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟาไอน้ํากังหันแกส และโรงไฟฟา

พลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทน การประยุกตการจัดการระบบสําหรับ

กระบวนการทางการเกษตร 

 

Thermodynamics of engine, fuel & combustion, internal 

combustion engine, hydro power plant, steam power plant, gas 

turbine & combined cycle power plant, renewable energy, 

application of system management for agricultural operations 

  

**EN314405 ระบบกําลังของไหลและควบคุม 3(3-0-6) 

 Fluid Power System and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN512302   

 

การควบคุมการไหลของของไหล: กลไกพ้ืนฐานของของเหลว การไหล

ความดัน พลังงาน สวนประกอบพ้ืนฐาน ปม วาลว มอเตอร ระบบไฟฟา

ของเหลว ลักษณะแบบคงท่ีและแบบไดนามิกการควบคุมการ ตอบรับ

เซ็นเซอร ตัวควบคุม ตัวดําเนิน การการควบคุม  การถายโอนฟงกชัน การ

ควบคุมลําดับ กําลังของไหลที่ประยุกตในรถแทรกเตอรและเครื่องจักรกล

เกษตร 

 

Fluid Power Control: Basic fluid mechanics, flow, pressure, 

energy, basic components, pump, valve, motor, fluid power 

systems, static and dynamic characteristics, feedback control, 

sensor, controller, actuator, control action, transfer function, 

sequence control, fluid power with application in farm tractor 

and agricultural machinery. 

  

**EN314406 การออกแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร 2 3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery Design II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN314403   

 การวิเคราะหโครงสรางและวัสดุเครื่องจักรกลการเกษตร การวิเคราะห



                                                                                             มคอ.2 

 - 58 -  

ช้ินสวนเคร่ืองจักรกลและระบบควบคุม วิธีการออกแบบและวิเคราะห

สวนประกอบตาง ๆ ที่เก่ียวของ ความปลอดภัย ความสะดวกในการใชงาน 

เสียงและการสั่นสะเทือน การประยุกตการวิเคราะหทางวิศวกรรมมาใช

แกปญหาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใชอยูในปจจุบันและอนาคต  

Structure and material analysis of farm machinery, analysis 

of machine elements and control systems, design methods and 

analyses on relevant components, safety, workability, noise and 

vibration, application of engineering analysis to solve the 

problems of farm machinery implementation in the present and 

future  

  

**EN314407 เคร่ืองเก็บเก่ียว 3(3-0-6) 

 Harvesting Machines  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN313400   

 

ความหมายและความสําคัญของการเก็บเก่ียว การพัฒนาเคร่ืองมือเก็บ

เก่ียวพืชหลักที่สําคัญของประเทศไทย สวนประกอบและหลักการทํางานของ

เครื่องมือเก็บเก่ียวพืชหลัก การวิเคราะหสมรรถนะและเศรษฐศาสตรของการ

ใชเครื่องมือเก็บเก่ียว 

 

 

Meaning and importance of harvesting, history of harvesting 

machines of main crop in Thailand, components and principle 

of operation of harvesting machines of main crop, analysis of 

performance and economic of harvesting machines 

 

   

**EN314408 การทดสอบและประเมินผลเคร่ืองจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery Testing and Evaluation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN313400   

  กระบวนการและวิธีการผลิตเคร่ืองจักรกลเกษตร การออกแบบ การ

ทดลอง การทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรสําหรับเตรียมดิน ปลูกพืช 

กําจัดวัชพืช เก็บเกี่ยว นวด งอบแหง เครื่องทําความสะอาดและคัดแยก การ

ประเมินผลทางการสรีรศาสตร 

 

  Procedure and method of manufacture of agricultural 

machinery, experimental design, testing and evaluation of 

machinery for land preparation, planting, weeding, reaping, 
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threshing, drying,  cleaning and separating, harvesting and 

oilseed crops and ergonomic evaluation  

   

*EN314409 การใชเครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Mechanization  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN313400   

 แนวคิดในการใชเคร่ืองจักรกลเกษตรแนะการพัฒนาแนวโนมการใช

เครื่องจักรกลเกษตร เง่ือนไขและเงื่อนไขบังคับในการใชเครื่องจักรกลเกษตร 

ระบบการใชงานเคร่ืองจักรกลเกษตร ขนาดท่ีเหมาะสมและการวิเคราะห

เศรษฐศาสตรในการใชงานเคร่ืองจักรกลเกษตร มาตรฐานเคร่ืองจักรกล

เกษตร  

 

 Concept of agricultural mechanization and development, 

trend of agricultural mechanization, conditions and constraints 

on agricultural mechanization, agricultural mechanization 

system, optimum scale and economic analysis on agricultural 

mechanization, agricultural machinery standards 

 

   

**EN314509 การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่าและเยือกแข็ง 3(3-0-6) 

 Freezing and Cold Storage  

 เงื่อนไขรายวิชา : EN513303   

 

   หลักการของเครื่องทําความเย็น การอัดแกส การดูดซับ และรูปแบบ

เฉพาะ ระบบทําความเย็น คอมเพรสเซอรทําความเย็น, เครื่องระเหย, 

คอนเดนเซอร, ระบบควบคุม, ทอและอุปกรณ การคํานวณภาระของหองเย็น 

;ไซโครเมตริกของอากาศ และการระบายอากาศ การไหลเวียนของอากาศใน

หองเย็นและการออกแบบระบบทอ; ระบบปรับอากาศ การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหารที่มีการเก็บรักษาความเย็นอุณหภูมิตํ่า 

ระบบทําความเย็น และเทคนิคทําเยือกแข็งแบบไครโอจินิก 

 

Principle of refrigeration, compression gas, absorption and 

special type; refrigeration systems; refrigerant compressor, 

evaporator, condenser, controlling systems, 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 
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products and food with cold storage, low temperature 

refrigeration systems and cryogenic technique. 

   

**EN314510 การขนถายวัสดุ 3(2-3-6) 

 Material Handling  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

สมบัติทางฟสิกสและผลิตภัณฑทางการเกษตรทางวิศวกรรม ประเภท

ของการขนถายวัสดุ ลักษณะของวัสดุที่ ใช ในหลักของการขนถายวัสดุ    

ออกแบบ ระบบการไหลของวัสดุ การวิเคราะหเทคนิคการไหลของวัสดุ

หลักการเลือกการจัดการวัสดุที่เหมาะสม และการออกแบบวัสดุจัดการท่ี

สําคัญเชน : สายพานลําเลียง, สายพานลําเลียง, สกรูลําเลียง, สายพาน

ลาํเลียง, กระพอ 

 

Physical properties and agricultural product of engineer, 

types of handling, character of material devided by principles of 

handling, design, materials flow motion system, analysis 

technique flow motion of material, principles of selection 

suitable material handling, and design major handling material, 

such as: gravities conveyor, belts conveyor, screw conveyor, 

pneumatic conveyor, bucket conveyor. 

   

**EN314511 การประยุกตใชงานการประมวลผลภาพในวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 Image Processing Application in Agricultural Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

ทบทวนทฤษฎีของการประมวลผลภาพ การหาโมเมนตยืนยง ทฤษฎีการ

ไหลของแสง การประยุกต การประมวลผลภาพในการหาสมบัติทางกายภาพ

ของวัสดุเกษตร การจําแนกประเภทวัตถุ การวัดการเจริญเติบโตของพืช การ

ใช กลองเครื่องมือการประมวลผลภาพใน MATLAB 

 

Image processing theory review, invariant moment 

determination, optical flow theory, image processing application 

for determination of physical properties of agricultural materials, 

object classification, plant growth measurement, usage of Image 

processing toolbox in MATLAB  
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**EN314512 การประยุกตงานโครงขายใยประสาทเทียมในวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 Neural Network Application in Agricultural Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

ทบทวนทฤษฎีโครงขายใยประสาทเทียม การประยุกตโครงขายใย 

 

ประสาทเทียมในวิศวกรรมเกษตรดานการจําแนกประเภทวัตถุ การจําลอง

การเรียนรู การทํานาย การใชกลองเครื่องมือโครงขายใยประสาทเทียมใน 

MATLAB 

 

Neural network theory review, neural network application in 

agricultural engineering for object classification, learning 

simulation, prediction, usage of neural network toolbox in  

MATLAB 

  

**EN314761 สัมมนาวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Seminar  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN313998 หรือนักศึกษาช้ันปที่ 4  

 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอสําคัญในปจจุบันที่เก่ียวของกับสาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตร มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานราชการและเอกชนมา

บรรยาย นักศึกษาเขียนรายงาน เขียนบทความ และนําเสนอรายงานดวย

ปากเปลา 

 

Presentation and discussion of current important topics 

relevant to agricultural engineering, experts from government 

agencies and private sectors are invited to give presentation, 

reports/paper writing and oral presentations are expected from 

students  

 

**EN314774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 Special Topics in Agricultural Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
หัวเรื่องพิเศษ และการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เปนท่ีสนใจในปจจุบัน 

เน้ือหาวิชาอาจจะปรับเปล่ียนตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน 

 
Special topics and concurrent interesting technology 

development, topics can be adapted to follow and  
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suit the technology development  

  

**EN314785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร                                               6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Agricultural Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตร โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานที่ชัดเจน

ตามท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห โดยที่

ลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานทั่วไป นักศึกษาตอง

เขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของ

รายวิชา 

 

Each student required to work responsively in the area of 

Agricultural engineering. Fulltime work plan must be established 

and followed under supervision of his/her advisors at least 16 

weeks. Job description must be different from that of normal 

practical training or visiting. Student required to write a technical 

report and assessed by subject committee  

   

**EN314999 โครงการวิศวกรรมเกษตร 2(0-6-3) 

 Agricultural Engineering Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN313998   

 

การศึกษาดําเนินงานโครงการที่ไดศึกษาไวในวิชา EN313998 ใหเสร็จ

สมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาตองเขียนรายงานที่สมบูรณและ

สอบปากเปลา เก่ียวกับโครงงานนั้น 

 

Carrying out and completion of the project that has been 

done in pre-project performance, the student has to finish 

typed report and oral presentation of his (or her) project work  

  

**EN412100 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Management  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

 
 การศึกษาหลักการดานการจัดการอุตสาหกรรม กลยุทธการผลิตและ

การแข งขันใน อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ และการเลือก
 



                                                                                             มคอ.2 

 - 63 -  

กระบวนการผลิต การจัดการหวงโซอุปทาน การจัดการคุณภาพโดยรวมและ

การควบคุมคุณภาพดวยหลักสถิต ิระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 

และแบบลีน การพยากรณการวางแผนกําลังการผลิต การกําหนดที่ตั้งและ

การออกแบบวางผังโรงงาน การออกแบบระบบการทํางาน   ความตองการ

วัสดุคงคลัง และการจัดตารางการผลิต 

 

 Study of industrial management concepts, production 

strategy and competitiveness, product design and process 

selection, supply chain management, total quality management 

and statistical quality control, just in time system and lean 

manufacturing, forecasting, capacity planning and facility 

location, facility layout and work system design, aggregate 

planning management, inventory and material requirements 

planning and production scheduling 

 

   

**EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

กระบวนการผลิตข้ันแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต 

การหลอ การข้ึนรูป การตัดเฉือน และการเช่ือมประสาน  ความสัมพันธของ

วัสดุและกระบวนการผลิต หลักมูลของตนทุนการผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม

ในกระบวนการผลิต 

 

Introduction to manufacturing processes, theory and 

concept of manufacturing processes such as casting, forming, 

machining and welding, material and manufacturing processes 

relationships, fundamentals of manufacturing cost, modern 

technology in manufacturing processes 

  

**EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา : EN412500   

 

 การบํารุงรักษาสําหรับอุตสาหกรรมและแนวคิดการบํารุงรักษาทวีผล

แบบทุกคนมีสวนรวม  สถิติการขัดของ ความเช่ือมั่ น  การวิเคราะห

ความสามารถในการดูแลรักษาและสภาพพรอมใชงาน การหลอลื่น ระบบ
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การบํารุงรักษาเชิงปองกันและเทคนิคการตรวจสอบสภาพ ระบบการควบคุม

การบํารุงรักษาและการสั่งซอม การจัดการการบํารุงรักษาอยางเปนระบบ 

บุคคลและทรัพยากร ระบบควบคุมการจัดการการบํารุงรักษาเชิงตัวเลขดวย

คอมพิวเตอร การจัดการขอมูลตามชวงอายุ รายงานการบํารุงรักษาและดัชนี

ช้ีวัดสมรรถนะหลัก การพัฒนาระบบการบํารุงรักษา  

 

 Industrial maintenance and Total Productive Maintenance 

(TPM) concepts, failure statistics, reliability, maintainability and 

availability analysis, lubrication, preventive maintenance 

systems and condition monitoring technologies, Maintenance 

control and work order systems, maintenance organization, 

personnel and resources, computerized maintenance 

management systems (CMMS), life cycle management, 

maintenance reports and key performance indexes, 

maintenance system development 

 

   

**EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 การศึกษาหลักการการปองกันความสูญเสีย การออกแบบ วิเคราะห 

และการควบคุมภัยอันตรายจากสถานที่กระทําตอสวนตางๆ ของรางกาย 

เทคนิคดานความปลอดภัยเชิงระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และ

กฎหมายดานความปลอดภัย 

 

 

 Study of loss prevention principle, design, analysis and 

control of workplace hazards acting on human element, system 

safety techniques, principles of safety management and safety 

laws 

 

  

**EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินท่ีเปลี่ยนตามเวลาและคาเทียบเทา 

วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะหจุดคุมทุน การประเมินการ

ทดแทน การประมาณตนทุน ตนทุนมาตรฐาน คาเสื่อมราคา  ประมาณการ
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ผลภาษีเงินได ความเสี่ยงและความไมแนนอน 

 

 Definition of economic terms, money-time relationships 

and equivalence, methods of comparison, break-even analysis, 

evaluation of replacement, cost estimation, standard cost, 

depreciation, estimating income tax consequences, risk and 

uncertainty 

 

  

**EN414108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Management  

 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี   

 

แนวคิดของการจัดการทางวิศวกรรม    การจําลองแบบการตัดสินใจและ

แขนงการตัดสินใจ  การจําลองแบบดวยสมการถดถอย  การจําลองแบบการ

ควบคุมวัสดุคงคลัง  การประยุกตใชและการวิเคราะห  การจําลองแบบ

กําหนดการเชิงเสนตรงดวยคอมพิวเตอร  กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม  

กําหนดการเชิงเปาหมายและกําหนดการเชิงไมเปนเสนตรง  การจําลองแบบ

โครงขายงาน  การจัดการโครงการ  การจําลองแบบซิมมูเลช่ัน  และการ

วิเคราะหแบบมารคอฟ 

 

 

Concepts of engineering management,  decision models and 

decision trees, regression models, inventory control models, 

linear programming modeling applications and computer 

analysis, integer programming, goal programming and nonlinear 

programming,  network models, project management,  

simulation modeling and markov analysis 

 

 

**EN512200 พลศาสตร 3(3-0-6) 

 Dynamics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN001200   

 

จลนศาสตรและจลนคณิตศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการ

เคลื่อนท่ีขอท่ีสอง ของนิวตัน ความเสียดทาน งานเสมือน โมเมนตความเฉ่ือย

ของมวล จลนคณิตศาสตรในระนาบของวัตถุเกร็ง จลนศาสตรในระนาบของ

วัตถุเกร็ง การสั่นข้ันแนะนํา   

 
Kinetics and kinematics of particles and rigid bodies, 

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

kinetics of rigid bodies, introduction to vibration 

**EN512201 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

 Mechanics of Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN001200    

 

แรงและความเคน ความเคนของภาชนะความดันผนังบาง ความสัมพันธ

ของความเคนและความเครียด สมบัติเชิงกลของวัสดุ ช้ินสวนท่ีรับภาระใน

แนวแกน การบิดตัวของเพลากลม แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความ

เคนในคาน การโกงตัวของคาน ความเคนผสมและวงกลมโมห เกณฑการ

วิบัต ิการโกงงอของเสา 

 

Forces and stresses, stresses in thin-walled pressure vessel, 

stresses and strain relationship, mechanical properties of 

materials, axially loaded member, torsion of circular shaft, shear 

force and bending moment diagrams, stresses in beams, 

deflection of beams, combined stresses and Mohr’s circle, 

failure criteria, buckling of columns 

   

**EN512300 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC501005   

 

แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร สมบัติและกระบวนการของแกส

อุดมคติ ไอน้ํา และสสาร งานและพลังงาน กฎขอท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร 

กฎขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักรคารโน พื้นฐานการถาย

โอนความรอนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน วัฏจักรกําลัง วัฏจักรการทําความ

เย็น 

 

Thermodynamic concepts and definitions, properties and 

processes of ideal gas, steam and some other substances, work 

and energy, the first law of thermodynamics, the second law of 

thermodynamics, entropy, Carnot cycle, basic heat transfer and 

energy conversion, power cycles, refrigeration cycles 
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**EN512301 อุณหพลศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Thermodynamics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN512300   

 

การวิเคราะหตามกฎขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร สารผสมของแกสอุดม

คติ สารผสมระหวางแกสและไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมีและการ

เผาไหม การไหลแบบอัดตัวได กังหันไอนํ้า กังหันแรงดลและกังหันปฏิกิริยา  

 

Second-law analysis of thermodynamics, mixture of ideal 

gases, gas-vapor mixtures and psychrometry, chemical reactions 

and combustion, compressible flow, steam turbine, impulse 

turbine and reaction turbine 

   

**EN512302 หลักมูลกลศาสตรของไหล   3(3-0-6) 

 Fundamentals of Fluid Mechanics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN512200   

 

แนวความคิดพ้ืนฐาน สมบัติของของไหล ความดันและสถิตยศาสตรของ

ของไหลสถิต จลนคณิตศาสตรของของไหล สมการมวล สมการเบอรนูลล่ี

และสมการพลังงาน การวิเคราะหโมเมนตัมของระบบการไหล การวิเคราะห

เชิงมิติ ความคลายคลึงและแบบจําลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกดอัดไมได  การ

ออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของไหล พื้นฐานการไหลของของไหลที่กด

อัดได 

 

Basic concepts properties of fluids, pressure and statics of 

fluid statics, kinematics of fluid, mass, Bernoulli and energy 

equations, momentum analysis of flow systems, dimensional 

analysis, similitude and modeling, steady incompressible flow, 

selection design of fluid machinery, basic compressible fluid 

flow 

   

**EN513100 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 3(3-0-6) 

 Internal Combustion Engine 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512300  

 

หลักมูลของเครื่องยนตสันดาปภายในและการทํางาน วัฏจักรมาตรฐาน

อากาศ วัฏจักรเช้ือเพลิง-อากาศ วัฏจักรจริง การเผาไหมในเครื่องยนตท่ีจุด

ระเบิดดวยประกายไฟและที่จุดระเบิดดวยการอัด เชื้อเพลิงและการเผาไหม 
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ระบบจุดระเบิด อุปกรณผสมเช้ือเพลิงในเครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยประกาย

ไฟและท่ีจุดระเบิดดวยการอัด ซุปเปอรชารจจ้ิงและสกาเวนจ้ิง ระบบการ

หลอล่ืน สมรรถนะของเครื่องยนตและการทดสอบ การควบคมุมลพิษ 

 

Internal combustion engine fundamentals, air standard 

cycle, fuel-air cycle, actual cycle, combustion in spark-ignition 

and compression-ignition, fuels and combustion,  ignition 

system, fuel metering in spark-ignition and compression-ignition, 

supercharging and scavenging, lubrication system, engine 

performance and testing, emission control 

  

**EN513203 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

 Mechanical Vibration  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN512200   

 

การส่ันสะเทือนของระบบหนึ่งระดับความอิสระ การส่ันสะเทือนแบบบิด

ตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระและบังคับวิธีระบบสมมูล การสั่นสะเทือนของ

ระบบหลายระดับความอิสระ การหาคาความถ่ีธรรมชาติและรูปรางของการ

สั่น การลดและควบคุมการสั่นสะเทือน การวัดการสั่นสะเทือนและการ

ประยุกตใชงาน 

 

 

  Vibration of one degree of freedom systems, torsional 

vibration, free and forced vibration, method of equivalent 

systems, vibration of multi degree of freedom systems, vibration 

reduction and control, vibration measurement and applications 

 

   

**EN513303 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN512302 และ SC402302   

 

 หลักพ้ืนฐานของการถายโอนความรอน การนํา การพา และการแผรังสี 

อุปกรณแลกเปล่ียนความรอนและการสงเสริมการถายโอนความรอน การนํา

ความรอนแบบสถานะคงที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ เทคนิคการหาผลเฉลยเชิง

ตัวเลขและเชิงแผนภูมิ การพาความรอนแบบธรรมชาติ  

 

 

 



                                                                                             มคอ.2 

 - 69 -  

การพาความรอนแบบบังคับ การถายโอนความรอนโดยการแผรังสี การเดือด

และการควบแนน หลักเทียบของการถายโอนมวลกับความรอน และอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอน 

 

Basic principles of heat transfer, conduction, convection and 

radiation, heat exchangers and heat transfer enhancement, one 

and two dimensional steady-state heat conduction, one and 

two dimensional unsteady state heat conduction, numerical and 

graphical solution techniques, natural convection, forced 

convection, thermal radiation, boiling and condensation, the 

laws of mass transfer and analogy with heat transfer and heat 

exchanger 

   

**EN513304 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 Refrigeration and Air Conditioning   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :   EN512301 และ EN513303   

 

ความรูพื้นฐานในการทําความเย็นและคาสัมประสิท ธ์ิสมรรถนะ        

วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอดัดแปลง การวิเคราะหสวนประกอบ     

ในระบบ สารทําความเย็นและสมบัติของสารทําความเย็น การทําความเย็น

ดวยการระเหยและหอผึ่งน้ํา การทําความเย็นแบบดูดซึม การคํานวณภาระ

การทําความเย็นของระบบทําความเย็น การแชแข็งของอาหาร การปรับ

อากาศ การประมาณภาระการทําความเย็นของระบบปรับอากาศ การ

กระจายอากาศและการออกแบบระบบทอลม 

 

Basic knowledge of refrigeration and coefficient of 

performance, modified vapor compression refrigeration cycles, 

system components analysis, refrigerant and their properties, 

evaporative cooling and cooling towers, absorption refrigeration, 

calculation of cooling load of refrigeration system, freezing of 

foods, air conditioning, cooling load estimation of air 

conditioning system, air distribution and duct system design 
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**EN513400 การควบคุมอัตโนมัติ      3(3-0-6) 

 Automatic Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN211001 และ SC402302   

 

 การควบคุมอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรมข้ันแนะนํา ทบทวนการแปลง

ลาปลาซ แบบจําลองทางคณิตศาสตรของช้ินสวนควบคุมเชิงเสน ความ

เสถียร ความฉับไว และความคลาดเคลื่อนท่ี สภาวะคงท่ีของระบบควบคุม

ปอนกลับของระบบปอนกลับเชิงเสนในโดเมนเวลา การออกแบบและ

วิเคราะหโดเมนเวลา วิธีการทางเดินราก และการออกแบบ วิธีตอบสนอง

ความถ่ีและการออกแบบ แบบจําลองคณติศาสตรของระบบควบคุมสมัยใหม 

 

Introduction to automatic control for industry, review 

Laplace transform, mathematical modeling of linear control 

elements, stability, speed and steady state error of linear 

feedback systems, time domain analysis and design,  root locus 

methods and design, compensation of control systems design, 

frequency response methods and design, mathematical 

modeling of modern control 

  

**EN514101 วิศวกรรมยานยนต 3(2-3-6) 

 Automotive Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

อุตสาหกรรมยานยนต อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สมรรถนะของ

ระบบเคร่ืองยนต ระบบสงกําลังและเพลา ระบบรองรับการส่ันสะเทือน 

บังคับเล้ียว และหามลอ ความสุขสบายของผูโดยสาร การออกแบบรถยนต 

การบํารุงรักษาและการซอมแซม 

 

Automotive industry, electrical and electronic devices, 

engine system performance, transmission and transaxles, 

suspension and steering and brakes systems, passenger comfort, 

vehicle design, maintenance and services 
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**EN514307 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Machinery  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN512301 และ EN512302   

 

การจําแนกประเภทและลักษณะท่ัวไปของเครื่องจักรกลของไหล การ

วิเคราะหมิติ เคร่ืองสูบแรงเหว่ียง คาวิเตชันในเครื่องสูบ การไถลบนใบพัด

และการสูญเสียกําลังของเครื่องสูบ เครื่องสูบแนวแกน ทฤษฎีครีบใบพัด การ

ทํางานของเครื่องสูบกับระบบทอ การทํางานของเครื่องสูบรวมกัน กังหันเพล

ตัน  กังหันแบบไหลตามแนวแกน กังหันแบบไหลตามแนวรัศมี  การ

เปรียบเทียบคุณลักษณะของกังหัน การควบคุมการเปล่ียนแปลงภาระของ

กังหัน คาวิเตชันในกังหัน เครื่องอัดแบบเหว่ียงเครื่องอัดแบบตามแนวแกน 

เชิรจ สทอล โชค ทฤษฎีแคสเคดของใบพัด การอัดหลายตอน กราฟ

คุณลักษณะของเครื่องจักรกลของไหลแตละชนิด 

 

Classification and generation features of fluid machinery, 

dimension analysis, centrifugal pumps, cavitations in pumps, slip 

on impellers and power losses in pump, axial flow pumps, 

blade element theory, pump and system matching, multiple 

pumps operation, Pelton wheel turbines, axial flow turbines, 

radial flow turbines, comparison of turbine characteristic, control 

of load changes, cavitations in turbines, centrifugal compressor, 

axial flow compressor, surging, stall, choking, blade cascades 

theory, multi-stage compressor, characteristic curve of each type 

of fluid machinery 

   

**EN514401 วิศวกรรมหุนยนต 3(2-3-6) 

 Robotic Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN211001 และ SC402302   

 

หุ น ยนต ข้ันแนะ นํา การเคลื่ อนที่ ของวัต ถุ เกร็ งและการผนวก

ความสัมพันธ จลนคณิตศาสตรแบบปอนไปขางหนาและแบบยอนกลับ   จล

นคณิตศาสตรความเร็ว (จาโคเบียน) การวางแผนทางโคจรและเสนทาง  การ

ควบคุมขอตออิสระ พลวัต การควบคุมแรง คอมพิวเตอรวิทัศน ตัวรับรูและ

เครื่องตรวจวัด การประยุกตใชหุนยนตวิทัศนในระบบอุตสาหกรรมการผลิต 

 
Introduction to robotics, rigid motions and homogeneous 

transformation, forward and inverse kinematics, velocity 
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kinematics (Jacobian), path and trajectory planning, independent 

joint control, dynamics, force control, computer vision,  sensor 

and instrument, robot vision application in manufacturing 

industry systems 

   

**EN514500 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 

 Power Plant Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512301 และ EN513303   

 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน และแนวความคิดอะเวียละบิลิต้ี เช้ือเพลิง

และการวิเคราะหการเผาไหม การศึกษาสวนประกอบของระบบไอน้ํา วัฏ

จักรกังหันแกส วัฏจักรผสม ระบบผลิตพลังงานรวม โรงจักรสันดาปภายใน 

โรงจักรพลังน้ํา โรงจักรพลังงานนิวเคลียร การควบคุมและเครื่องมือวัด 

เศรษฐศาสตรของโรงจักร และแหลงพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ  และผลกระทบ

ทางส่ิงแวดลอม 

 

Energy conversion principles and availability concept, fuels 

and combustion analysis and component study of steam, gas 

turbine cycle, combined cycle, cogeneration system, internal 

combustion engine power plants, hydro power plant, nuclear 

power plant, control and instrumentation, power plant 

economics and alternative energy resources and environmental 

impacts 

  

**EN514501 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 

 Principles of Energy Conservation   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512300   

 

การใชพลังงานและการตรวจวิเคราะหพลังงาน เศรษฐศาสตรของ

มาตรการประหยัดพลังงาน การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟากําลัง การ

อนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง การอนุรักษพลังงานในระบบปรับ

อากาศ การอนุรักษพลังงานในระบบทางความรอน หลักมูลการตรวจวัดและ

พิสูจนทราบผลการอนุรักษพลังงาน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษ

พลังงาน 

 
Energy use and energy audit, economics of energy saving 

schemes, energy conservation for electrical power systems, 
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energy conservation for lighting system, energy conservation for 

air conditioning systems, energy conservation for thermal 

systems, fundamentals of measurement & verification, laws 

related to energy conservation 

   

**EN514002 การออกแบบระบบทอในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Piping System Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512302   

 

วัสดุทอข้ันแนะนํา ฉนวนหุมทอ รหัสและมาตรฐานสําหรับการออกแบบ

ทอ การเช่ือม การตรวจสอบแบบไมทําลายของแนวเช่ือม การตอทอ แบบ

ของระบบทอ อุปกรณประกอบทอและอุปกรณ ท่ีใช กับระบบทอ การ

ออกแบบระบบสูบ การออกแบบระบบทอนํ้าทําความเย็น การออกแบบ

ระบบทอแกสเช้ือเพลิง การออกแบบระบบทอลมอัด การออกระบบทอไอน้ํา 

ระบบการคํ้าจุนทอ 

 

Introduction to piping materials, piping insulation, piping 

design code and standard, welding, nondestructive testing of 

well-meant, pipe jointing, piping drawing system,  pipe fitting 

and piping instrument, design of pumping system, chilled water 

piping system design, fuel gas piping system design, compressed 

air piping system design, steam piping system design, pipe 

support system 

   

**EN713602 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล 3(3-0-6) 

 Biomass Conversion Technology 

 เงื่อนไขของรายวิชา: SC201005 

 

พลังงานชีวภาพ การเพ่ิมความหนาแนน ไพโรไลซิส แกสฟเคชัน การเผา

ไหมชีวมวล การผลิตเอทานอล การผลิตกาซชีวภาพและกาซไฮโดรเจน 

น้ํามันไบโอดีเซล เคมีภัณฑฐานชีวภาพ และพอลิเมอรชีวภาพ 

Bioenergy, densification, pyrolysis, gasification, biomass 

combustion, ethanol  production, biogas and hydrogen 

production, biodiesel, bio-based chemicals and bio-polymers 
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**SC201005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 เงื่อนไขของรายวิชา:  ไมมี  

 

ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง ของเหลว

และสารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี  ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน 

จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และธาตุเรพรี

เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร มลพิษและสารมลพิษ 

 

Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, 

solid, liquid and solution, chemical thermodynamics, electron 

transferring system, chemical kinetics, chemical and ionic 

equilibria, periodic table and representative elements, transition 

metals, nuclear chemistry, pollution and pollutant 

   

** SC201006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม SC201005 หรือ SC201007 หรือ 

SC201008 
 

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา SC201005 SC201007 SC201008 

ไดแก เทคนิคพ้ืนฐานสําหรับปฏิบัติการเคมี ปริมาณสัมพันธ การหาสูตร

โมเลกุลของเกลือ   ไฮเดรต การประยุกตใชกฎของแกสเพ่ือหานํ้าหนัก

โมเลกุล โครงสรางภายในของของแข็ง การหาน้ําหนักโมเลกุลของสารท่ีไม

ระเหยและไมแตกตัวในตัวทําละลายโดยวิธีหาจุดเยือกแข็ง อุณหเคมี เซลล

กัลวานิก การหาอันดับของปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเพอรอกไซด 

การไทเทรตกรด/เบส และการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน การวิเคราะห

เชิงคุณภาพสําหรับแอนไอออน และการวิเคราะหเชิงคุณภาพสําหรับแคต

ไอออน 

The laboratory experiments related to contents in SC201005, 

SC201007, SC201008, Basic technique for chemistry laboratory, 

chemical stoichiometry, determination of chemical formula of 

hydrate salt, application of gas theory for molecular weight 

determination, internal structure of solid, determination of 

molecular weight of non-volatile and nondissociated compound 

in solvent byfreezing point technique, chemical 
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thermodynamics, galvanic cell, determination of reaction order 

of hydrogen peroxide decomposition reaction, acid-base 

titration, preparation of standard base solution, analitative 

analysis for anions, analitative analysis for  captions  

   

SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 

พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิตเวกเตอร

ใน 2 มิติและ 3 มิติ เราขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน

คาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกตพิกัด

เชิงข้ัว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิงคณิตศาสตรปริพันธข้ันแนะนํา การหา

ปริพันธเชิงตัวเลข 

 

Matrix algebra for solving system equations, vector algebra in 

2-D and 3-D, analytic geometry, limits and continuity of valued 

functions of one variable, derivatives and their applications, 

polar coordinates, complex number, math induction, 

introduction to integral, numerical integration 

  

SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II 

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC401206  

 

เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัวแปร

เดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร

เดียว อนุพันธยอย ลําดบัและอนุกรมอนันตของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง 

 

Techniques of integration, application of integration of real 

value functions of one variable, functions of several variable, 

limits and continuity of functions of several variable, partial 

derivation, sequence and series of real numbers, power series 
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SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III 

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC401207  

 

 พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพ้ืนผิวใน 3 มิติ ปริภูมิ

ยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของฟงกชันหลายตัว

แปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร  

ปริพันธหลายช้ัน  ระบบพิกัดและการหาปริพันธในระบบตาง ๆ ปริพันธตาม

เสน ปริพันธตามผวิ ทฤษฎีบทปริพันธ 

 

Vector algebra in three dimensions, line, plane and surface 

in 3D, Euclidean space, function of several variables, Jacobian, 

derivatives of function of several variables, directional 

derivations, applications of derivatives of functions of several 

variables, multiple integrals, coordinate systems and integration 

in various systems, line integrals, surface integrals, integral 

theorems 

   

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equation for Engineers 

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC401207 

 

สมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิง

อนุพันธอันดับสูงและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธ์ิ

เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลาปราซ และการ

ประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคาขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบ้ืองตน 

 

First order differential equations, second order differential 

equations, higher order differential equations and applications, 

linear differential equations with variable coefficients, system of 

differential  equations,  laplace  transforms  and  applications, 

fourier series, boundary value problem, elementary partial 

differential equations 
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** SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 

 General of Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาวิชาฟสิกสระดับพ้ืนฐาน การวัดและวิเคราะห

ขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุมนาฬิกาอยางงาย เครื่องช่ัง

ความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของของเหลวโดยใชกฎของสโตกส 

พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธ์ิของการขยายตัวตามเสน การส่ันพองในทอ

อากาศ การทดลองของเมลด 

 

Laboratory on basic physics, component of force, vernier 

micrometer and spherometer, Young’s modulus, simple 

pendulum, Westphal specific gravity balance, viscosity 

measurement using Stoke’s law, rotational dynamics, coefficient 

of linear expansion, resonance in air columns and Meld’s 

experiment 

 

** SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General of Physics Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟ สิกสระดับพ้ืนฐาน วีทสโตนบริดจ 

แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป การหา

ความยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัสของเลนส การหาคาดัชนี

หักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร วงแหวนของนิวตนั 

 

Laboratory on basic Physics, Wheatstone bridge, tangent  

galvanometer, RC-circuit, multimeter, oscilloscope, determine 

the focal lengths of the concave and convex spherical mirrors, 

determine the focal lengths of the concave and convex lenses, 

determine of the refractive  index of liquid by using a convex 

lens and a plane mirror, spectrometer and Newton’s rings 
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** SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

ทฤษฎี และการประยุกตของเวกเตอร แรงและการเคลื่อนท่ี การคงตัว

ของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนท่ีแบบออสซิลเลต การเคลื่อนท่ีของ

วัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอนและเทอรโมไดนามิกส อันตร

กิริยาความโนมถวง 

 

Vectors, force and motion, conservation of momentum and 

energy, oscillation  motion, rigid bodies motion, fluids dynamics, 

heat and thermodynamics and  gravitational interaction 

  

** SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

ทฤษฎี และการประยุกตของอันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทาง

แมเหล็ก สนามไฟฟาสถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที่ข้ึน

ตอเวลา กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคลื่อนที่แบบคลื่น คล่ืน

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบ้ืองตน โครงสรางอะตอม 

นิวเคลียสและรังสีฟสิกสเบื้องตน 

 

Electric interaction, magnetic interaction, electrostatic and 

static magnetic field, electromagnetic induction, electric current 

and electronics, wave motion, electromagnetic wave, optics, 

introduction to quantum theory, atomic structure nucleus and 

introduction to radiation Physics 
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3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายสมชาย ชวนอุดม 3-3501-00247-98-1 รองศาสตราจารย ปร.ด.(วิศวกรรมเคร่ืองจักรกล

เกษตร) 

วศ.ม. (เครื่องจักรกลเกษตร) 

วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) 

2 นางสาวสุนันทา ก่ิงไพบูลย 3-4099-00350-41-4 รองศาสตราจารย Ph.D. (Remote Sensing) 

M.Sc. (Soil and Water 

Engineering) 

วท.บ.(ปฐพีศาสตร) 

3 นางสาวขวัญตรี  

แสงประชาธนารักษ 

3-7105-01184-72-2 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Agricultural 

Engineering) 

M.Agr. (Bioproduction) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 

4 นายชัยยันต  จันทรศิริ 3-4403-00361-28-0 ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกล

เกษตร) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองจักรกล

เกษตร) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

 

5 นายวิเชียร ปลื้มกมล 3-3101-01216-93-1 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Soil and Water 

Engineering) 

M.Eng. (Soil and Water 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

 

6 นายศุภสิทธ์ิ  คนใหญ 3-4001-00602-44-5 ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (ทรพัยากรที่ดินและ

แหลงนํ้า) 

วศ.ม. (วิศวกรรมดินและนํ้า) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
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ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

7 นายสมโภชน สุดาจันทร 3-4099-00352-67-7 ผูชวยศาสตราจารย D.Eng. (Agricultural 

Machinery and 

Management) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองจักรกล

เกษตร) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

8 นายเสรี วงสพิเชษฐ 3-7699-00155-67-8 ผูชวยศาสตราจารย D.Eng. (Agricultural 

Machinery and 

Management) 

วศ.ม. (เครื่องจักรกลเกษตร) 

วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) 

9 นายกิตตพิงษ ลาลุน 1-1014-00410-49-2 อาจารย ปร.ด.(วิศวกรรมเคร่ืองจักรกล 

เกษตร) 

วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร) 

วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) 

10 นายคํานึง วาทโยธา 3-4099-00660-88-0 อาจารย D.Eng. (Agricultural 

Engineering) 

M.Eng. (Agricultural 

Machinery and 

Management) 

วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) 

11 นายโพยม สราภิรมย 3-5704-00105-93-4 อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) 

 

3.2.2  อาจารยพิเศษ 

 อาจารยพิเศษ (อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน) สาขาวิชาฯ จะทําการเชิญอาจารย

พิเศษมาสอนตามความจําเปน 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา)  

  การฝกงาน ฝกในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่มีความสัมพันธและเก่ียวของกับสาขาวิชา

และสหกิจศึกษา นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร โดยตอง

ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานที่ชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอยางนอย 16 

สัปดาห โดยท่ีลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิง

เทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

4.1.1 มีความรูและทักษะการปฏิบั ติงานดานงานสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรในกลุมวิชาชีพ

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

4.1.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอสื่อสาร 

4.1.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง องคกร 

และสังคม ฝกงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 

 

4.2 ชวงเวลา 

ฝกงาน  ภาคการศึกษาพิเศษ ช้ันปที่ 3 ระยะเวลาไมนอยกวา 30 วันทําการ คิดเปน 240 ช่ัวโมง  

สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปที่ 4 ระยะเวลารวม 4 เดือน 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

วันจันทร–วันศุกร เวลา 8.00-17.00 น. (หรือเปนไปตามที่หนวยงานที่นักศึกษาเขาฝกงานจะ

กําหนด) 

 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การคัดเลือกหัวขอโครงการโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา การวางแผนโครงการ 

วัตถุประสงค ขอบขายและแผนงาน ศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ โดยนักศึกษาจะตองสงรายงาน

และนําเสนอรายงานดวยปากเปลา จากนั้นดําเนินการตอใหเสร็จสมบูรณภายในหน่ึงภาคการศึกษา 

นักศึกษาตองเขียนรายงานที่สมบูรณและสอบปากเปลา เกี่ยวกับโครงงานนั้น 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 มีความรูและทักษะดานการศึกษาและดําเนินงานโครงการดานวิศวกรรมเกษตรและ

สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  

ในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

5.2.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การศึกษาคนควา การคิดวิเคราะห ทักษะการทํางาน 

การส่ือสารและการนําเสนอ 
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5.2.3 มีการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีภาวะผูนํา

ดําเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 

5.3 ชวงเวลา 

การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร  

- ภาคการศึกษา 2 ช้ันปท่ี 3 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกวิชาฝกงาน) 

โครงการวิศวกรรมเกษตร 

- ภาคการศึกษา 1 ช้ันปท่ี 4 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝกงาน) 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร   1(0-3-2) 

โครงการวิศวกรรมเกษตร                2(0-6-3) 

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 กําหนดใหมีอาจารยประจําวิชาหรือผูประสานงานหลักในวิชาเตรียมโครงการ และวิชา

โครงการวิศวกรรมเกษตร 

5.5.2 อาจารยผูประสานงานหลักช้ีแจงรายละเอียดวิชา สรางความเขาใจการทําวิจัย แนะนํา

วิธีการสืบคนขอมูล การหาปญหาในการทําโครงการหรือการวิจัย วิธีการจัดเตรียมโครงการ 

วิธีการเขียนรายงาน วิธีการนําเสนอ โดยใหมีการติดตามและการใหคําปรึกษาอยาง

สมํ่าเสมอ 

5.5.3 กําหนดใหนักศึกษาท่ีทําโครงการ หาหัวขอปญหา หัวขอวิจัย ที่มาและความสําคัญของ

ปญหาที่จะศึกษาดวยตนเอง 

5.5.4 ใหนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาเอง เพ่ือแกปญหาโครงการหรืองานวิจัยน้ัน 

5.5.5 อาจารยท่ีปรึกษาและนักศึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางาน

ของนักศึกษา 

5.5.6 อาจารยผูประสานงานหลัก ติดตามการทํางานของนักศึกษา จัดเตรียมการประเมิน

ความกาวหนาและการสอบปลายภาคของนักศึกษา 

5.5.7 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือชาง เครื่องมือตรวจวัดในหองปฏิบัติการ ฯลฯ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการทํางานโครงการ งานการวิจัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ประเมินความกาวหนาในระหวางทําโครงการหรืองานวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษาและ

อาจารยผูประสานงานหลัก 

5.6.2 ประเมินความกาวหนาของงาน โดยอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชาและคณาจารย

อ่ืนๆ จากการสงรายงานความกาวหนาและการนําเสนอ 

5.6.3 ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม โดยการสอบปลายภาค ซึ่งมีอาจารยที่

ปรึกษา คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน จากการสงรายงานฉบับสมบูรณ นําเสนอ

ดวยปากเปลาและเอกสารประกอบอ่ืนๆ 
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และการมีวินัย กําหนดรายวิชาซึ่งตองใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม

หรือจัดอบรมเก่ียวกับการพัฒนาภาวะความเปนผูนํา 

ดานบุคลกิภาพ จัดอบรมเก่ียวกับการพัฒนาดานบุคลิกภาพ 

ดานจริยธรรม และคณุธรรม จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมและ

จริยธรรมโดยคาํนึงถึงผลที่เกิดข้ึนตอสังคม 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 

และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสงัคมของ

วิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคบั

ตางๆ ขององคกรและสังคม 

(3) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคณุคาของระบบ คุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลําดับความสาํคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน รวมทั้ง

เคารพในคณุคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

(5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคกรสังคมและส่ิงแวดลอม 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน 

(3) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน 

(3) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
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2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงาน

ทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเน้ือหา

ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนมีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่

เก่ียวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

(4) สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตนเอง และประยุกตใชเคร่ืองมือที่

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานวิจัยดวย

วิธีการที่เหมาะสมได 

(5) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลง

ตามสถานการณ           

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัด

กิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝกการทํางาน 

(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนา 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรปุประเด็นปญหาและ

ความตองการได 

(2) สามารถคิด วิเคราะหและมีวิจารณญาณท่ีดีและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและ

ประสบการณของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
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(4) สามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอ

การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

(5) สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน การทาํวิจัย 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  

(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย 

(3) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ

ตนเองและของกลุมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณ

ตางๆ 

(2) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย โดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุ

วัฒนธรรมสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสงัคมไดในประเด็นที่

เหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

(3) มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและสาขา

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผู

ตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  

(3) การจัดใหมีรายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ท่ีมีการสงเสริมใหทํางานกลุม 

(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

(4) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มี ทั กษะ ใน การ ใช ก ระบวน การท างวิ ทยาศาสตรห รื อคณิ ตศ าสตรห รือ

กระบวนการวิจัยหรือการแสดงสถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไดอยางสรางสรรค 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร  

การแสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอ

ขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

(3) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช

สญัลักษณ มีความชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 

(4) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาท่ัวไป (หรือรายวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ (ถามี) 

(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning และการทดสอบความรูพ้ืนฐานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ  

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping)    

 ( เอกสารแนบทายหมายเลข 1 ) 

 

 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 

7 ขอ 23 และ 24 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4)  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเปน ตางกลุม ตางช้ันป ตางคณะ 

แลวแตกรณี เพ่ือนาํผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 

2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอื่นท่ีมี

เนื้อหาใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และ

ทบทวนเน้ือหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการ

หรือผลการวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะหผลการสอบวัดความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เตรียมความพรอมนักศึกษาสําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 

8 ขอ 29 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4)  

3.2 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.3 เขารวมกิจกรรมการเรียน รูแบบบูรณาการครบตามเกณฑที่กําหนด ตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

3.4 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

3.5 การใหอนุปริญญา 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ที่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
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(1) ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

(2) ไมเปนผูคางชําระหน้ีสินกับทางมหาวิทยาลัย 

(3) ศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม

ถึง 2.00 แตไมต่ํากวา 1.75 

 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน

หลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคนตองขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการ

บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมี

ทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 

และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เล้ียงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียน 

การสอน  

1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่ง

หรือหลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ี

เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การ

วัดและการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการ

สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน

รวมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียน

การสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุม

วิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่
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จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 

เรื่อง 

 

หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสตูรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ซึ่งตองทําหนาที่ดังน้ี 

1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯที่มีจํานวนและคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 เพ่ือทําหนาท่ีบริหารและดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผล การปรับปรงุและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประชุมภาคการศึกษาละ 2 คร้ังหรือมากกวา 

1.2 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนฝายวิชาการ ระดับคณะ เพ่ือควบคุมและดูแลคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตรฯ 

1.3 มีอาจารยผูประสานงานรายวิชาตาง ๆ เพ่ือทําหนาท่ีจัดทํา มคอ. 3 มคอ. 5 และ มคอ. 7 เพ่ือ

วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงรายวิชาที่รับผิดชอบใหเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

2. บัณฑิต 

2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากผูใช

บัณฑิตทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไป 

2.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑติทุกปการศึกษา 

2.3 ติดตามและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน ความกาวหนาของเทคโนโลยี เพ่ือเปนขอมูล

ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัย 

 

3. นักศกึษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาเพ่ือใหไดนักศึกษาตามเปาหมายของการรับท้ังดานปริมาณและ

คุณภาพ  

3.1.2 มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในปแรกของการเรียน เพ่ือใหมีทักษะพ้ืนฐานที่

จําเปนสาํหรับการเรียนในหลักสตูร ฯ 
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3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

3.2.1 หลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office hours) เพ่ือให

นักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากน้ียังมีระบบอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งจะคอยช้ีแนะกระบวนการใน

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และการทําโครงงาน และมีระบบใหขอมูลยอนกลับจากผลการศึกษาและ

การประเมินดานตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง 

3.2.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือทางวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะและศักยภาพ

ใหกับนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกําหนดรูปแบบกิจกรรม ดําเนินการและประเมินผลกิจกรรม 

เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมใหมีประโยชนตรงตามผลการเรียนรูของผูเรียน 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

3.3.1 ผูรับผดิชอบหลักสูตรรายงานอัตราการคงอยูของนักศึกษา  

3.3.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนหาแนวทางในการลดอัตราการตกออกของ

นักศึกษา โดยดําเนินการประชุมหารือหลังส้ินสุดปการศึกษา 

3.3.3 ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรในทุกป

การศกึษา และใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพของการบริหารหลักสูตร 

3.3.4 กรณีท่ีนักศึกษาสงสัยผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถย่ืนคํารองตรวจสอบระดับ

คะแนนในแตละรายวิชาได ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

 

4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1.1 มีระบบและกระบวนการรับอาจารยใหมของหลักสูตรโดยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด

คุณสมบัติเบื้องตนและหารือกับอาจารยผูสอนในสาขาวิชา จากนั้นจึงนําเสนอคณบดีเพ่ือขออนุมัติ ละสง

เรื่องเพ่ือดําเนินการตอไปยังสวนการเจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณตามเกณฑของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

4.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูดําเนินการจัดผูสอนในแตละรายวิชาท่ีเปดสอน โดย

ประเมินจากความเช่ียวชาญ ผลประเมินการสอนในที่ผานมาและภาระงานโดยรวม 

4.1.3 มีงบพัฒนาวิชาการของอาจารยเพ่ือสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา  

4.2 คุณภาพอาจารย 

 มีการติดตามและกระตุนใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนผานระบบประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานในแตละป  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการบริหารจํานวนอาจารยที่เหมาะสมตอจํานวน

นักศึกษา อัตราการคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารงานของ
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หลักสูตร และรายงานใหอาจารยผูสอนในสาขาวิชาทราบทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาคุณภาพ

ของอาจารย 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

มีระบบ กลไก ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรผานการวิพากษการเรียน

การสอนเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา เพื่อสรุปปญหาและแนวทางการพัฒนา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เพ่ือเตรียมขอมูลไวสําหรับการปรับปรุง

หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

5.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาโดยพิจารณาจากความ

เช่ียวชาญ ผลการประเมินการสอนที่ผานมา และภาระงานสอนโดยรวม 

5.2.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีติดตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ในแตละภาค

การศึกษา แลวนําผลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการเรียนการสอนผานการประชุมอาจารยผูสอนเมื่อ

สิ้นสุดแตละภาคการศึกษา  

5.2.4 มีระบบการรับการอุทธรณของนักศึกษาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนําเขาที่

ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

5.3 การประเมินผูเรียน 

มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การประเมินการจัดการเรียนการสอน การทบทวน

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยการประชุมรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เมื่อส้ินสุด

ภาคการศึกษา 

 

6. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

จากคณะวิศวกรรมศาสตรโดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี คาวัสดุตําราและส่ือการเรียนการสอน คา

ครุภัณฑ คาใชจายในการพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการ 

1) ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ 
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1.1  หนังสือ 

-  ภาษาอังกฤษ   จํานวน  1,727 รายการ 

-  ภาษาไทย   จํานวน  1,437 รายการ 

1.2  วารสาร    

   -  ภาษาอังกฤษ   จํานวน  22 รายการ 

-  ภาษาไทย   จํานวน  31 รายการ 

 

  2) ทรัพยากรท่ีอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส (ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส) 

2.1  หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books) จํานวน  7 ฐาน 

 2.1.1  E-books  ภาษาไทย  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2.1.2  Matichonelibrary 

 2.1.3  E-book on Science Direct 

 2.1.4  Knovel 

 2.1.5  Net Library Ebooks 

 2.1.6  Sprinkerlink Ebooks 

 2.1.7 Grolier Online 

2.2  วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) จํานวน  9 ฐาน  

   2.2.1  Sprinkerlink 

   2.2.2  Science Direct 

   2.2.3  Scopus 

   2.2.4  JCR- Journal Citation Report 

   2.2.5  Academic Search Elites 

   2.2.6  Proquest Agricultural Journal 

   2.2.7  ISI Web of Science 

   2.2.8  Agricola 

2.2.9  CHE Pdf Dissertation Fulltext 

2.2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา  

1) สถานที ่

1.1  หองบรรยายและหองประชุมสัมมนาของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย 

หองบรรยาย ขนาด 40 คน จํานวน 2 หอง 

หองบรรยาย/สัมมนา ขนาด 30 คน จํานวน 1 หอง 

หองบรรยาย/สัมมนา ขนาด 20 คน จํานวน 1 หอง 
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หองบรรยาย/จัดการเรียนการสอนดวย  

e-Learning 

ขนาด 30 คน จํานวน 1 หอง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 30 คน จํานวน 1 หอง 

 สําหรับหองเรียนรวมและหองประชุมสัมมนาในอาคารเรียนรวมและอาคารเรียน/

ปฏิบัติการของภาควิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ สามารถใชงานไดตามความจําเปน 

1.2  หองปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย 

หองปฏิบัติการวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ขนาด   300 ตร.ม. จํานวน 1 หอง 

หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกล 

     เกษตรและเทคโนโลยีหลังการเก็บ

เก่ียว 

 

ขนาด 1,000 ตร.ม. 

 

จํานวน 1 หอง 

หองปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหาร 

ขนาด    670 ตร.ม. จํานวน 1 หอง 

หองปฏิบัติงานสรางและทดสอบ

เครื่องจักรกล 

ขนาด    150 ตร.ม. จํานวน 1 หอง 

 

หองปฏิบัติการของภาควิชาอ่ืนๆที่เก่ียวของ สามารถใชงานไดตามความจําเปน 

และการปฏิบัติการภาคสนามในพื้นที่ของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของและแปลงเกษตรกร สามารถขอใชงานได

ตามความจําเปนเชนกัน 

1.3   หองทํางานและศึกษาคนควาดวยตนเองสําหรับนักศึกษา หองกิจกรรมนักศึกษา 

ประกอบดวย 

หองทํางานฯ สําหรับนักศึกษา ขนาด 20 ตร.ม. จํานวน 1 หอง 

หองกิจกรรมนักศึกษา ขนาด 20 ตร.ม. จํานวน 1 หอง 

 

2) อุปกรณการสอน 

  อุปกรณการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มีทั้ง

ที่ติดตั้งประจําท่ีภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและภาควิชาท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอุปกรณประจําที่ภาควิชาวิศวกรรม

เกษตร มีดงัน้ี 

2.1  อุปกรณโสตทัศนปูกรณ ประจําหองบรรยายและหองสัมมนา ในขอ 1) 

2.2  อุปกรณโสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการ

เรียนการสอน เชน MATLAB, AutoCAD, Solid Works เปนตน ประจําหองบรรยาย/จัดการเรียนการ

สอนดวย e-Learning และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ในขอ 1) 

2.3  คอมพิวเตอรประจําหองพักและศึกษาคนควาดวยตนเอง สําหรับนักศึกษาระดับ

มหาบัณฑิตในขอ 1.3 
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2.4 เครื่องมือปฏิบัติการประจําหองปฏิบัติการวิจัย และหองปฏิบัติงานสรางและ

ทดสอบเครื่องจักรกลสําหรับนักศึกษา ในขอ 1.2) ดงัตอไปน้ี 

หองปฏิบัติการวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา   

1 อุปกรณเก็บตัวอยางดิน ขนาด 100 ลบ.ซม. 1 ชุด 

2 เครื่องวัดความเคนเฉือนของดนิ 2 เคร่ือง 

3 เครื่องวิเคราะหขนาดเม็ดดินแบบตะแกรงรอน 1 ชุด 

4 เครื่องวิเคราะหขนาดเม็ดดินแบบตกตะกอน 2 ชุด 

5 เครื่องวิเคราะหเนื้อดิน 1 ชุด 

6 เครื่องวิเคราะหแรธาตุ 1 เคร่ือง 

7 เครื่องช่ังดิจิตอล 1 เคร่ือง 

8 เครื่องบันทึกความช้ืนดินแบบตอเน่ือง 1 เคร่ือง 

9 เครื่องหาความสัมพันธความช้ืนกับแรงดึงในดิน 1 ชุด 

10 เครื่องวัดความซมึของน้ําในดิน 1 ชุด 

11 เครื่องวัดคาความซมึผานแบบไฮดรอลิด 1 ชุด 

12 เครื่องวัดคาการซึมผานน้ําใตดนิ 1 เคร่ือง 

13 เครื่องคล่ืนความถ่ีตํ่ามากสําหรับวัดนํ้าใตดิน 1 ชุด 

14 อุปกรณตรวจวัดคา Bulk density, Particle density และ Porosity ของดิน 1 ชุด 

15 เครื่องวัดการใชน้ําของพืช 1 ชุด 

16 อุปกรณตรวจวัดคาความช้ืนและทดสอบความงอกของเมล็ดพืช 1 ชุด 

17 เครื่องแมเหล็กไฟฟาวัดดินเคม็ในสนาม 1 ชุด 

18 เครื่องวัดความเค็มของน้ําในสนาม 1 เคร่ือง 

19 อุปกรณทดสอบการไหลของน้ําใตดิน 1 ชุด 

20 อุปกรณทดสอบการไหลของตะกอน 1 ชุด 

21 อุปกรณทดสอบอัตราการไหลของนํ้า 1 ชุด 

22 เครื่องมือวัดความเร็วของกระแสนํ้า 1 เคร่ือง 

23 อุปกรณทดสอบการไหลของน้ําผานอาคารชลศาสตรในทางนํ้าเปด 1 ชุด 

24 อุปกรณทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบนํ้า 1 เคร่ือง 

25 Vacuum pump  1 เคร่ือง 

26 เครื่องวัดความนําไฟฟาของน้ําในสนาม 1 เคร่ือง 

27 เครื่องวัดความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี 1 เคร่ือง 

28 เครื่องจําลองสภาพฝน 1 เคร่ือง 

29 เครื่องวัดอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติ 1 ชุด 

30 อุปกรณสําหรับศึกษากระบวนการอุทกวิทยา 1 ชุด 
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31 เครื่องสํารวจภูมิประเทศ GPS 1 ชุด 

32 อุปกรณเก็บและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 3 ชุด 

33 เครื่องคอมพิวเตอรวิเคราะหภาพถายดาวเทียม และ GIS Software 1 ชุด 

34 เครื่องวาดกราฟคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง 

35 เครื่องสแกนภาพ 2 เคร่ือง 

36 เครื่องดิจิไทเซอร 2 เคร่ือง 

37 กลองจุลทรรศนแบบชีววิทยาและวัสดุศาสตร 1 เคร่ือง 

    

หองปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว   

1 รถแทรกเตอรขนาด 66 แรงมา และขนาด 20 แรงมา 3 คัน 

2 รถไถเดินตาม 2 คัน 

3 อุปกรณการศึกษากลไกของรถแทรกเตอร (รถแทรกเตอรผาซีก) 2 ชุด 

4 อุปกรณการศึกษากลไกของรถไถเดินตาม (รถไถเดินตามผาซีก) 1 ชุด 

5 ไถจานแบบติดรถแทรกเตอร 2 ชุด 

6 เครื่องหยอดเมล็ดพืช แบบติดรถแทรกเตอร 1 เคร่ือง 

7 ไถจาน และไถหัวหมู แบบติดไถเดินตาม 4 ชุด 

8 ผาลเกรดดิน และปุงก๋ีตักดิน/วัสดุเกษตร แบบติดรถแทรกเตอร 2 ชุด 

9 รถเก่ียวนวดขาว 1 เคร่ือง 

10 รถเก่ียวขาวแบบเดินตาม 2 เคร่ือง 

11 เครื่องสีขาวขนาดครอบครัว และขนาด 1 ตัน/ชม. 2 เคร่ือง 

12 เครื่องทดสอบระบบไฮโดรลิค 1 ชุด 

13 เครื่องทดสอบระบบนิวเมติกส 1 ชุด 

14 อุปกรณวัดแรงลากดึงของรถแทคเตอร ขนาด 10 ตัน 1 ชุด 

15 อุปกรณวัดกําลังของเพลาอํานวยกําลัง 1 ชุด 

16 อุปกรณทดสอบการนวดขาวแบบไหลตามแกน 1 ชุด 

17 เครื่องทดสอบสมรรถนะพัดลมทําความสะอาดเมล็ดพืช 1 เคร่ือง 

18 เครื่องสับตัดพืชหัว 1 เคร่ือง 

19 เครื่องคัดขนาดผลไมดวยน้ําหนัก 1 เคร่ือง 

20 เครื่องกะเทาะขาวเปลือก SATAKE 2 เคร่ือง 

21 เครื่องคัดขนาดเมล็ดขาว SATAKE 1 เคร่ือง 

22 เครื่องแยกขาวหัก SATAKE 1 เคร่ือง 

23 เครื่องขัดขาว SATAKE 1 เคร่ือง 

24 เครื่องวัดความขาว 1 เคร่ือง 



                                                                                             มคอ.2 

 - 96 -  

25 เครื่องคัดแยกเมล็ดขาว 1 เคร่ือง 

26 เครื่องแบงตัวอยางเมล็ดพืช 1 เคร่ือง 

27 เครื่องทดสอบสมบัติทางกลของวัตถุเกษตร LLODY 1 เคร่ือง 

28 เครื่องวัดขนาดวัสดุเกษตร 1 เคร่ือง 

29 เครื่องผนึกสุญญากาศ MULTIVAC 1 ชุด 

30 ตูอบสุญญากาศ 1 เคร่ือง 

31 อางควบคมุอุณหภูมิ 1 ชุด 

32 เครื่องกวนผสมระดับหองปฏิบัติการ 1 เคร่ือง 

33 เครื่องทดสอบ Dielectric 1 เคร่ือง 

34 เครื่องหมุนเหว่ียง 1 เคร่ือง 

35 เครื่องช่ังดิจิตอล 2 เคร่ือง 

36 เครื่องวัด pH 1 เคร่ือง 

37 เครื่องตรวจวัดความหนืดอาหาร 1 เคร่ือง 

38 อุปกรณทดสอบการกลั่น 1 ชุด 

39 เครื่องทอดสุญญากาศ 1 เคร่ือง 

40 เครื่องอบแหงวัสดุเกษตรดวยอินฟราเรด 1 ชุด 

41 เครื่องผลิตอากาศแบบควบคุมความช้ืนสัมพันธ 1 เคร่ือง 

42 เครื่องอบแหงวัสดุเกษตรดวยอากาศรอน 2 ชุด 

43 เครื่องอบแหงวัสดุเกษตรดวยอากาศรอนแบบ Heat Pump 1 เคร่ือง 

44 เครื่องอบแหงวัสดุเกษตรดวยอากาศรอนรวมกับไมโครเวฟ 1 ชุด 

45 ตูอบลดความช้ืนตัวอยางเมล็ดพืช 3 ชุด 

46 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตอเนื่อง 1 ชุด 

47 เครื่องทดสอบระบบทําความเย็น 1 เคร่ือง 

48 หองเย็นเก็บรักษาวัสดเุกษตร 2 หอง 

    

หองปฏิบัติงานสรางและทดสอบเคร่ืองจักรกล   

1 เครื่องกลึง 2 เคร่ือง 

2 เครื่องมวนโลหะแผน 1 เคร่ือง 

3 เครื่องเจียรแบบแทนและแบบมือถือ 3 เคร่ือง 

4 เครื่องเจาะโลหะแผน 1 เคร่ือง 

5 สวานแบบแทนและแบบมือถือ 3 เคร่ือง 

6 เครื่องตัดเหล็กแบบไฟเบอรและแบบใชแกส 3 เคร่ือง 

7 เครื่องตัดโลหะแผนขนาดใหญ 1 เคร่ือง 
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8 เครื่องเช่ือมเหล็ก 2 เคร่ือง 

9 เครื่องเช่ือมสแตนเลส 1 เคร่ือง 

10 เครื่องกดอัดแบบไฮโดรลิค 1 เคร่ือง 

11 เครื่องยกอุปกรณแบบลอเล่ือน ขนาด 1 ตัน และขนาด 0.5 ตัน 2 เคร่ือง 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เก่ียวของ เพ่ือบริการให

อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 

อาจารยผูสอนแตละรายวิชา จะมีสวนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆท่ีจําเปน 

นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางรายหัวขอทั้งในและตางประเทศ ก็มีสวน

เสนอแนะรายช่ือหนังสือ  สําหรับใหหองสมุดกลางจัดซ้ือ ในสวนของคณะฯและสาขาวิชาฯ จะมีหองสมุด

ยอยเพ่ือบริการหนังสือ ตําราและวารสารเฉพาะทาง และคณะฯ/สาขาวิชา จะตองจัดส่ือการสอนอ่ืนเพ่ือ

ใชประกอบสื่อการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เคร่ืองถายถอดสาม

มิติ เปนตน  

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดคณะฯ ซึ่งจะประสานงานการจัดซ้ือหนังสือเพ่ือเขาหอสมุดกลาง และ

ทําหนาท่ีประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตํารา นอกจากน้ีมีเจาหนาท่ี ดานโสตทัศนอุปกรณ ซ่ึงจะ

อํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชส่ือของ

อาจารย ท้ังน้ีโดยสวนหนึ่งของสาขาวิชาฯ  ไดสํารวจความตองการของนักศึกษาเก่ียวกับเอกสารท่ี

เก่ียวของในการศึกษาวิจัยตามทิศทางของงานวิจัย และจะดําเนินการในการจัดซื้อในนามของสาขาวิชาฯ 

เพ่ือใชในหองสมุดของสาขาวิชาฯ ตอไป ซ่ึงจะจัดการดําเนินการตางๆเหลานี้ในแตละภาคการศึกษาตลอด

ทุกปการศึกษา 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบ ง ช้ีผลการดํ าเนิน งานของหลักสูตร เป นไปตาม ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนด 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 8) 
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หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา

ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของ

การเรียนแตละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปล่ียน แปลงที่เกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 

(4) การทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

หรือกลุมรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกส้ินภาคการศึกษา ตาม

ระบบของมหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อน

รวมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ

จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปน

ตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจาก

การศกึษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูใชบัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด (ตามที่กําหนดไว 

ในหลักสูตรน้ี หมวดท่ี 7 ขอ 7) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษา ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
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4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มี

ขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบัน

และอาจารย โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุง

หลักสตูร ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 1 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  รายวิชาศกึษาทั่วไป 

 ความรับผดิชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

กลุมวิชา ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดาน

ความรู 
ดานทักษะ 
ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

กลุมวิชาภาษา                 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1                 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2                 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3                 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4                 

กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 

000 145 ภาวะผูนําและการ

จัดการ 
                

000 156 พหุวัฒนธรรม                 

EN001100 การพัฒนา

ทักษะการเรียนรู 
                

EN003102 การเตรียมความ

พรอมในการทํางานและการ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

                

กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 

000 175 การคิดเชิง

สรางสรรคและการแกปญหา 
                

EN002101 การบมเพาะจิต

วิญญาณผูประกอบการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral) 

1.1 หมายถึง  มีวินัย ตรงตอเวลา 

1.2 หมายถึง  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

1.3 หมายถึง มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 

2. ผลการเรียนรูดานความรู (Knowledge) 

2.1 หมายถึง  สามารถแสดงออกถึงความรูและความเชื่อมโยงสัมพันธกันเก่ียวกับความเปนพลเมืองใน

สังคมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินรวมทั้งมีความรูในหลักการเปน

ผูนําที่ดีในการบริหารจัดการสถานการณที่เกินข้ึนในสังคมที่เปนพหุวัฒธรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.2 หมายถึง มีความรูในหลักการทฤษฎีของศาสตรเก่ียวกับพลังงานสิ่งแวดลอม การเปนผูประกอบการ 

ตลอดจนเรียนรูหลักการพัฒนาแนวคิดเชิงสรางสรรคอยางเปนระบบเพ่ือการแกไขปญหา

หรือใชในชีวิตประจําวันได 

3. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 หมายถึง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแยกแยะประเด็นตาง ๆ ในการแกปญหาและการ

ดําเนินชีวิต 

3.2 หมายถึง  สามารถสังเคราะหความรูที่หลากหลายในการสรางสรรคผลงาน 

3.3 หมายถึง  สามารถแกปญหาในการดําเนินชีวิตและการทํางานได 

4. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 หมายถึง  มภีาวการณเปนผูนาํ 

4.2 หมายถึง  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับ

ความแตกตาง) 

4.3 หมายถึง  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (รับผิดชอบ) 

4.4 หมายถึง  มีความรัก/เอ้ืออาทรตอสังคมและสถาบัน 

4.5 หมายถึง  มีจิตอาสาและเสียสละ 

5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical analysis, communication & information technology skills) 

5.1 หมายถึง  สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจําวัน 

5.2 หมายถึง  สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/วิจัยในการวิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

5.3 หมายถึง  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรูและการ

สื่อสาร 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

1.1 มีวินัย ตรงตอ

เวลา 

มีวินัย ตรงตอเวลาในการ

เขาเรียน 

- การทําขอตกลง/กฎ กติกา

ดานวินัยในการ เขาเรียน 

- สรางความตระหนักการ

ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือ

ขอตกลง โดยใช การสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรม

การ      เขาเรียน 

โดยใชแบบบันทึก

พฤติกรรมการเขา

เรียน 

มีวินัย ตรงตอเวลาในการสง

งานตรงเวลา 

ประเมินพฤติกรรม

การสงงาน โดยใช

แบบบันทึก

พฤติกรรมการสง

งาน 

1.2 มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

ไดแก รับผิดชอบทํางานท่ี

ไดรับมอบหมาย  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการรับผิดชอบโดย

ใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รูปแบบของโครงงาน 

รายงาน 

ประเมินคุณภาพ

ของงานที่

มอบหมายที่

สะทอนถึงความ

ทุมเทเอาใจใส 

 

มีความรับผิดชอบตอสังคม 

ไดแก การใหบริการและรับ

ใชชุมชน/สังคม ในฐานะ

สมาชิกของชุมชน/สังคม 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการรับผิดชอบโดย

ใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รูปแบบของโครงงาน งาน

บริการ/การรับใชสังคม 

ประเมินคุณภาพ

ของโครงงาน งาน

บริการ/การรับใช

สงัคม ที่สะทอนถึง

ความทุมเทเอาใจ

ใส 

 

1.3 มีความซ่ือสัตย

ตอตนเองและสังคม 

ความซื่อสตัยตอตนเอง 

ไดแก การทําตามขอตกลง

หรือสัญญาที่ใหไวตอตนเอง 

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนักความ

ซื่อสัตยตอตนเองไดแก การ

ทําตามขอตกลงหรือสัญญา

ที่ใหไวตอตนเอง โดยใชการ

ประเมินพฤติกรรม

การทําตาม

ขอตกลงหรือ

สัญญาท่ีใหไวตอ

ตนเอง 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

สอนสอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ความซื่อสตัยตอสังคม ไดแก 

การทําตามขอตกลงหรือ

สัญญาที่ใหไวตอสังคม/

ชมุชน/ เพ่ือนรวมงาน  

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนักความ

ซื่อสัตยตอสังคม/ชุมชน/

เพ่ือนรวมงาน ไดแก การทํา

ตามขอตกลงหรือสัญญาท่ีให

ไวตอสังคม/ชุมชน/ เพ่ือน

รวมงาน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรม

การทําตาม

ขอตกลงหรือ

สัญญาท่ีใหไวตอ

สงัคม/ชุมชน/

เพ่ือนรวมงาน 

 

2. ดานความรู 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

2.1 สามารถ 

แสดงออกถึง 

ความรูและความ

เช่ือมโยงสัมพันธกัน

เก่ียวกับความเปน

พลเมืองใน สังคม

ประชาธิปไตยกับวิถี

ชีวิต ชุมชนและภูมิ 

ปญญาทองถ่ิน 

รวมทั้งมีความรูใน 

หลักการเปนผูนําท่ีดี

ในการบริหาร

จัดการ สถานการณ

ที ่เกิดข้ึนในสังคมที ่

เปนพหุวัฒนธรรม 

ไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

- สามารถอธิบาย/อภิปราย/

คาดการณ สถานการณที่

เก่ียวของกับความรู ทางดาน

มนุษยศาสตรและ

สงัคมศาสตร อาทิ ภาวะผูนํา

และการจัดการ ศาสตร ของ

ความสุข ภูมิปญญาทองถ่ิน 

พหุวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

และการ เรียนรูชุมชน และ

ความเปนพลเมืองใน สังคม

ประชาธิปไตย เปนตน 

 

- กําหนดสถานการณปญหา

ที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกันอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ

สถานการณท่ีเก่ียวของกับ

ความรูทางดานมนุษย

ศาสตรและสังคมศาสตร ที่

กําหนดใหและทําการบันทึก

เปนแนวคิดของตนเองและ

กลุม 

- แตละกลุมนําเสนอแนวคิด

ที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

 

 

- ประเมินจาก

รายงาน 

- ประเมินการ

นําเสนอรายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

- สามารถประยุกตความรู - แบงกลุมผูเรียน - ประเมินจาก
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

ทางดาน มนุษยศาสตรและ

สงัคมศาสตร อาทิ ภาวะผูนํา 

และการจัดการ ศาสตรของ 

ความสุข ภูมิปญญาทองถ่ิน 

พหุวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

และการ เรียนรูชุมชน และ

ความเปนพลเมืองใน สังคม

ประชาธิปไตย เปนตน มาใช

ใน ชีวิตประจําวันได  

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาท่ีตอง

จัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผลการ

จัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

รายงาน 

- ประเมินการ

นําเสนอรายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

2.2 มีความรูใน 

หลักการทฤษฎี ของ

ศาสตร เก่ียวกับ

พลังงาน 

สิ่งแวดลอม การ 

เปนผูประกอบการ 

ตลอดจนเรียนรู 

หลักการพัฒนา 

แนวคิดเชิง 

สรางสรรค อยาง

เปนระบบ เพ่ือการ

แกไข ปญหาหรือ 

ใชในชีวิต ประจําวัน

ได 

 

 

- สามารถอธิบาย/อภิปราย/

คาดการณ สถานการณที่

เก่ียวของกับความรู ทางดาน

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ พลังงาน

และสิ่งแวดลอม ทักษะการ 

เรียนรู การคิดเชิงสรางสรรค

และการ แกปญหา และ

ผูประกอบการสรางสรรค 

เปนตน 

- กําหนดสถานการณปญหา

ที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกันอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ

สถานการณท่ีเก่ียวของกับ

ความรูทางดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร ท่ี

กําหนดใหและทําการบันทึก

เปนแนวคิดของตนเองและ

กลุม 

- แตละกลุมนําเสนอแนวคิด

ที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจาก

รายงาน 

- ประเมินการ

นําเสนอรายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

- สามารถประยุกตความรู

ทางดาน วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ พลังงาน

และสิ่งแวดลอม ทักษะการ 

เรียนรู การคิดเชิงสรางสรรค

และการ แกปญหา และ

ผูประกอบการสรางสรรค 

เปนตน มาใชใน

ชีวิตประจําวันได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาท่ีตอง

จัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผลการ

จัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจาก

รายงาน 

- ประเมินการ

นําเสนอรายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 
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3. ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

3.1 มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห 

แยกแยะประเดน็ 

ตาง ๆ ในการ

แกปญหาและการ

ดําเนินชีวิต 

สามารถใชกระบวนการคิด

วิเคราะห แยกแยะ

ประเดน็/สถานการณตาง 

ๆ ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

วิเคราะห/แยกแยะ

ประเด็นของสถานการณ

ปญหาที่กําหนดใหและทํา

การบันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดท่ีได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินการคิด

วิเคราะห/แยกแยะ

ประเด็นของผูเรียน 

สามารถประเมิน/วางแผน/

ออกแบบการดําเนินงาน/

การแกปญหาใน

สถานการณตาง ๆ ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

ประเมิน/วางแผน/

ออกแบบการดําเนินงาน/

การแกปญหาสถานการณ

ปญหาที่กําหนดใหและทํา

การบันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดท่ีได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินการประเมิน/

วางแผน/ออกแบบการ

ดําเนินงาน/การ

แกปญหาสถานการณ

ของผูเรียน 

3.2 สามารถ

สังเคราะหความรูที่

หลากหลายในการ

สรางสรรคผลงาน 

สามารถวิพากษ/ตัดสิน/

สังเคราะหความรูเพ่ือ

สรางสรรคผลงานได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนดประเด็น

ปญหาที่จะนําไปสูการ

สรางสรรคผลงาน 

ประเมินผลงานที่

สรางสรรค 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

- ใหผูเรียนชวยกันวิพากษ/

ตัดสิน/สังเคราะหความรู

ตามประเด็นท่ีกําหนด 

- แตละกลุมสรางสรรค

ผลงาน 

- นําเสนอผลงานที่

สรางสรรคที่สะทอนถึงองค

ความรูในการสรางสรรค

ผลงาน 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

3.3 สามารถ

แกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการ

ทํางานได 

สามารถแกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการทํางาน

ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหา

สถานการณปญหาที่

กําหนดให 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินการแกปญหา

ของผูเรียน 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

4.1 มีภาวการณเปน

ผูนํา 

มีภาวการณเปนผูนํา ไดแก 

การแสดงออกซึ่งการเปน

ผูนําในหองเรยีน/ในกลุม

ยอย/ในชุมชน 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหา

สถานการณปญหาที่

กําหนดให 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินพฤติกรรมการ

เปนผูนํา 

4.2 สามารถทาํงาน

รวมกับผูอ่ืนได 

 สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในหองเรียน /ในกลุม

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนด

ประเมินพฤติกรรมการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

ภายใตความ

หลากหลายทาง

สังคมและ

วัฒนธรรม 

(ยอมรับความ

แตกตาง) 

ยอย/ในชุมชน/ในสังคม ที่

มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมได 

 

 

 

สถานการณปญหาที่พบใน

ชุมชน 

- ใหผูเรียนวางแผนการ

แกปญหา 

- ดําเนินการแกปญหาและ

ประเมินผล 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

4.3 มีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

(รับผิดชอบ) 

มีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง เชน มีการเรียนรู

และพัฒนาตนเองในดาน

การทํางาน ดานวิชาการ 

การปรบัตัว 

ใหทันตอสถานการณ/

เทคโนโลยี/สิ่งแวดลอมท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

- ผูเรียนกําหนดประเด็นที่

ตองพัฒนาตนเองและเก็บ

ในแฟมสะสมงาน 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการพัฒนาตนเอง

ของผูเรียน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินการพัฒนา

ตนเองในแตละดาน

ของผูเรียน 

4.4 มีความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสังคม

และสถาบัน 

 

 

มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สงัคม/ชุมชน เชน ใน

หองเรียน ไดแก การ

แสดงออกซึ่งความ       

เอ้ืออาทรตออาจารยและ

เพ่ือน ในชุมชน/สังคม

ไดแก การแสดงออกซึ่ง

ความเอ้ืออาทรตอคนอ่ืน  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสังคม/ชุมชน

ของผูเรียน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทําใน

หองเรียนและในชุมชน/

สงัคม  

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สถาบัน ไดแก การทาํความ

ดีเพ่ือสถาบัน การ ยกยอง

และปกปองสถาบัน  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสถาบันของ

ผูเรียน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา และ

ใหนักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

4.5 มีจิตอาสาและ

เสียสละ 

มีจิตอาสาและเสียสละ  ซึ่ง

แสดงออกใหเห็นได ใน

หองเรียน ในกลุมเพ่ือน

และในชุมชน/สังคม 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับจิตอาสาและ

เสียสละของผูเรียน  

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา และ

ใหนักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความมีจิต

อาสาและเสียสละ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

5.1 สามารถใช

ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ

ประจําวัน  

สามารถเขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจําวันได 

กําหนดกิจกรรมใหผูเรียน

เขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ประเมินความสามารถ

เขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

5.2 สามารถใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร/

คณิตศาสตร/วิจัยใน

การวิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

 

 

 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชีวิตประจําวันใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดยใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชีวิตประจําวันใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดยใช

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางสถิต/ิวิจัยในการ

- กําหนดประเด็นปญหา

ชีวิตประจําวันใหกับผูเรียน 

ประเมินการใช

กระบวนการทางสถิติ/
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดยใช

กระบวนการทางสถิต/ิวิจัย 

- การนําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

วิจัยในการวิเคราะห

หรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

5.3 สามารถใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

แสวงหาความรู การ

ประมวลความรูและ

การส่ือสาร 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะ

แสวงหา/สบืคนความรู  

- กําหนดประเด็นปญหา

ใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะ

แสวงหา/สืบคนความรู ใน

การแกปญหา 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันทกึ/

วิเคราะห/ประมวลความรู

ในการแกปญหา 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการนําเสนอ/

สื่อสาร การแกปญหา 

- สรุปการแกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเสาะแสวงหา/

สืบคนความรู 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวลความรู 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวล

ความรู 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการนําเสนอ/

สื่อสารโดยวิธีตาง ๆ ได

อยางเหมาะสม 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนําเสนอ/

สื่อสาร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

 ความรับผิดชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายการ 

1.คณุธรรมจริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง 

บุคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงตวัเลขการ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1.  กลุมวิชาพื้นฐาน  34  หนวยกิต 

EN001200  สถิตยศาสตร                         

EN001201  การฝกปฏิบัติการในโรงงาน

วิศวกรรม 
                        

EN001202  การเขียนแบบวิศวกรรม                         

EN001203  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                         

SC201005  เคมีทัว่ไป                         

SC201006  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป                         

SC401206  แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1                         

SC401207  แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2                         

SC402202  แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3                         

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับ

วิศวกรรมศาสตร 
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รายการ 

1.คณุธรรมจริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง 

บุคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงตวัเลขการ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

SC501003  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1                         

SC50   SC501004  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2                         

SC501005  ฟสิกสมูลฐาน 1                         

SC501006  ฟสิกสมูลฐาน 2                         

2. กลุมวิชาบังคับ 

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชพี  38  หนวยกิต 

EN002204 วสัดุวิศวกรรม                         

EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา                         

EN313002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1                          

EN313003 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2                         
EN313004 การวิเคราะหและประเมินในระบบ

ฟารมและระบบหลังการเก็บเก่ียว 
                        

EN313100 โครงสรางอาคารเกษตร                         
EN313300 หลักการชลประทานและระบายนํ้า                         
EN313400 เครื่องจักรกลเกษตร                         
EN313500 วศิวกรรมกระบวนการผลิตเกษตร                         

EN412500 กระบวนการผลิต                         

EN512200 พลศาสตร                         
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รายการ 

1.คณุธรรมจริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง 

บุคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงตวัเลขการ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

EN512201 กลศาสตรของวัสดุ                         

EN512300 อุณหพลศาสตร 1                         

EN512302 หลักมูลของกลศาสตรของไหล                         
2.2 วิชาชีพวิศวกรรมเกษตร   31 หรือ 34   หนวยกิต 

EN313200 อุทกวิทยาเกษตร                         
EN313401 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร                         
EN313402 วศิวกรรมแทรกเตอรเกษตร                         
EN313998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร                          

EN314007 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรสํา

กรับวิศวกรรมเกษตร 
                        

EN314403 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 1                         
EN314404 กําลังสําหรับระบบทางการเกษตร                         

EN314405 ระบบกําลังของไหลและควบคุม                         

EN314509 การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ําและเยือก

แข็ง 
                        

EN314761 สัมมนาวิศวกรรมเกษตร                         

EN314999 โครงการวิศวกรรมเกษตร                         

EN513203 การสั่นสะเทือนทางกล                         
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รายการ 

1.คณุธรรมจริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง 

บุคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงตวัเลขการ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

EN513303 การถายโอนความรอน                         

2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา  1  หรือ 6 หนวยกิต 

EN313796 การฝกงาน                         
EN314785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร                         
3. กลุมวิชาเลือก  

EN311000 วศิวกรรมการผลิตปศุสัตวและพืช

เศรษฐกิจ 
                        

EN312001 วศิวกรรมปฐพีทางการเกษตร                         

EN313201 วศิวกรรมการอนุรักษดินและนํ้า                         

EN313202 การไหลในทางน้ําเปดและการ

วิเคราะหท่ีราบน้ําทวม 
                        

EN313502 สมบัติทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑ

เกษตร 
                        

EN313501 พัดลม เครื่องสูบ และเครื่องอัดลม                         

EN313503 การออกแบบกระบวนการแปรรูป

อาหาร 
                        

EN313504 วศิวกรรมการผลิตออย                         

EN313505 เทคโนโลยกีารผลิตน้ําตาลทราย                         



มคอ. 2 

- 115 - 

รายการ 

1.คณุธรรมจริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง 

บุคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงตวัเลขการ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

EN313506 เทคโนโลยหีลังการเก็บเก่ียวขาว                         

EN313507 เทคโนโลยพีลังงานทดแทนเพ่ือ

การเกษตร 
                        

EN313508 ฟารมอัจฉริยะ                         

EN314005 การจัดการสภาพแวดลอมทางการ

เกษตร  
                        

EN314006 การศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการดานการเกษตร 
                        

EN314101 การออกแบบอาคารเกษตร                         

EN314203 หลักการจัดการนํ้า                         

EN314204 แหลงน้ําใตดินเพ่ือการเกษตร                         

EN314205 อุตุนิยมวิทยา                         

EN314206 การรับรูจากระยะไกลในอุทกวิทยา                         

EN314207 วศิวกรรมแหลงนํ้าและการจัดการ                         

EN314208 อาคารชลศาสตร                         

EN314209 วศิวกรรมแมน้ํา                         

EN314210 การจัดการนํ้าทวมและภัยแลง                         

EN314301 การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ                         
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รายการ 

1.คณุธรรมจริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง 

บุคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงตวัเลขการ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

EN314302 การคํานวณและการจําลองดวย

คอมพิวเตอรในวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 
                        

EN314303 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใน

วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 
                        

EN314406 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 2                         
EN314407 เครื่องเก็บเก่ียว                         

EN314408 การทดสอบและการประเมินผล

เครื่องจักรกลเกษตร 
                        

EN314409 การใชเครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร                         

EN314510 การขนถายวัสดุ                         

EN314511 การประยุกตใชงานการประมวลผล

ภาพในวิศวกรรมเกษตร  
                        

EN314512 การประยุกตงานโครงขายใย

ประสาทเทียมในวิศวกรรมเกษตร 
                        

EN314774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร                         
EN003300 วศิวกรรมระบบรางเบื้องตน                         

EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอใน

งานวิศวกรรมระบบราง 
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รายการ 

1.คณุธรรมจริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง 

บุคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงตวัเลขการ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

EN003302 วศิวกรรมลอเลื่อน                         

EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

รถไฟ 
                        

EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสง

ระบบราง 
                        

EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทาง

ราง 
                        

EN003306 การออกแบบทางรถไฟ                         

EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา                         

EN003308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ                         

EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ                         

EN004310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ                         

EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ                         

EN412100 การจัดการอุตสาหกรรม                         

EN413102 วศิวกรรมการซอมบํารุง                         

EN413302 วศิวกรรมความปลอดภัย                         

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                         

EN414108 การจัดการทางวิศวกรรม                         
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รายการ 

1.คณุธรรมจริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง 

บุคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงตวัเลขการ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

EN512301 อุณหพลศาสตร 2                         

EN513203 การสั่นสะเทือนทางกล                         

EN513100 เครื่องยนตเผาไหมภายใน                         

EN513304 การทําความเย็นและการปรับอากาศ                         

EN513400 การควบคุมอัตโนมัติ                         

EN514101 วศิวกรรมยานยนต                         

EN514307 เครื่องจักรกลของไหล                         

EN514401 วศิวกรรมหุนยนต                         

EN54500 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง                         

EN514501 หลักของกา1รอนุรักษพลังงาน                         

EN514002 การออกแบบระบบทอใน

อุตสาหกรรม 
                        

EN713602 เทคโนโลยกีารแปลงสภาพชีวมวล                          

หมวดวิชาเลือกเสร ี  6-9   หนวยกิต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอื่นหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากท่ีกําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 
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1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรบัผิดชอบ

ในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร

และสังคม 

1.3 เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคณุคาของระบบคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตยสุจริต 

1.4 มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนหมูคณะสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 

1.5 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคลองคกร สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตรพ้ืนฐานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน

วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตรเพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ

และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสาํคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา

เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตลอดจนมีความรู

ความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาและการตอ

ยอดองคความรูในสาขาวิชา 

2.4 สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตน และประยุกตใชเคร่ืองมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวยวิธีการที่เหมาะสมได 

2.5 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคบัในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและความตองการได 

3.2 สามารถคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณท่ีดีและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณของ

ตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบรวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.3 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

3.4 สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

องคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

3.5 สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุมรวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย

ความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ 

4.2 สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถ

สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมา

สื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.3 มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

4.4 รูจักบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุม

สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถ

วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

analysis, communication & information technology skills) 

5.1 มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยหรือการแสดง

สถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ

ไดอยางสรางสรรค 

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูดวย

ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชนใน

การศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

5.3 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูดการเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ มีความ

ชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 

5.4 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ี

เก่ียวของได 
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นายชัยยันต  จันทรศิริ 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. 

ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2543 

ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2547 

ปริญญาเอก ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2552 

  

3. ผลงานวิชาการ 

3.1  บทความวิจัยระดับนานาชาติ: 

Chaiyan Junsiri  and Aekkaparp Panpoom. 2014. The Study of Cassava Root 

Conveying Equipment Attached to a Truck. Advanced Materials Research 

Vols. 931-932 (2014) pp 1555-1560 

Kittipong Laloon, Somposh Sudajanand and Chaiyan Junsiri. 2013. Studies on 

Charcoal Block Production from Three Charcoal Types of Biomass 

Employing Screw Press Unit. Advanced Materials Research Vols. 690-693 

(2013) pp 1265-1274. 

Pradit Ramatchima, Somposh Sudajanand, Chaiyan Junsiri  and Thavachai 

Thivavarnvongs. 2012. A Study of Paddy Heating for Insect Elimination and 

Improving Milled Rice Quality. Advanced Materials Research Vols. 472-475 

(2012) pp 1707-1713. 

Junsiri, C. and Chinsuwan, W. 2009. Prediction Equations for Header Losses of 

Combine Harvesters When Harvesting Thai Hom Mali Rice. Songklanarin J. 

Sci. Technol. 31(6) Nov.-Dec. 613-620. 

 

3.3 บทความวิจัยระดับชาติ : 

ชัยยันต  จันทรศิริ และ เสรี วงพิ เชษฐ.  2556. การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ ลําเลียงมัน

สาํปะหลังข้ึนรถบรรทุก . วารสารวิจัย มข. ปท่ี 18 ฉบับที่ 2 2556 หนา 212-220. 
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ประดิฐ รามัชฌิมา ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ สมโภชน สุดาจันทร และ ชัยยันต จันทรศิริ.  2555. 

ผลของการใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับตะแกรงส่ันตอการกําจัดดวงงวงขาว

ในการเก็บรักษาขาวเปลือก. วารสารเกษตร. ปท่ี 28 ฉบับท่ี 3 2555 หนา 295-302. 

มนตรี ทาสันเทียะ และ ชัยยันต จันทรศิริ. 2554. ผลของความช้ืนของดินตอความสูญเสียในการ

เก็บเก่ียวมันสําปะหลังโดยการใชเคร่ืองขุดแบบติดตั้งดานขางรถแทรกเตอรแบบสี่ลอ.

วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 3(พิเศษ). 549-552 

ชัยยันต  จันทรศิริ และ วินิต ชินสุวรรณ. 2553. อิทธิพลของปจจัยการทํางานของชุดหัวเก่ียว

ของเคร่ืองเก่ียวนวดที่มีผลตอความสูญเสียจากการเก่ียวขาว. ว.สมาคมวิศวกรรมเกษตร

แหงประเทศไทย. 16(1). 

ชัยยันต  จันทรศิริ และ วินิต ชินสุวรรณ. 2552. พารามิเตอรการทํางานของเคร่ืองเก่ียวนวดท่ีมี

ผลตอความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวสําหรับขาวพันธุชัยนาท 1. วารสารวิจัย มข. ปท่ี 14 

ฉบับที่ 3 2552 หนา 314-321. 

ชัยยันต  จันทรศิริ และ วินิต ชินสุวรรณ. 2551. พารามิเตอรการทํางานของเครื่องเก่ียวนวดท่ีมี

ผลตอความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวสําหรับขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105. วารสารวิจัย มข. 

ปท่ี 13 ฉบับท่ี 5  หนา 613-620. 

ธวัชชัย  ทิวาวรรณวงศ และ ชัยยันต  จันทรศิริ. 2549. การศึกษาการคัดขนาดถ่ัวลิสงเมล็ดโต

แบบตะแกรงทรงกระบอกหมุน. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปท่ี 37 ฉบับท่ี 2 (พิเศษ) 

เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2549 หนา 198-202. 

ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ และชัยยันต จันทรศิริ. 2549. เคร่ืองคัดขนาดถ่ัวลิสงเมล็ดโตแบบตะแกรง

ทรงกระบอกหมุน. ว.สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย. 12(1): 60-63. 

  

3.4  บทความท่ีเสนอในการประชุมวิชาการ: 

พิรุณ ชมศรี และ ชัยยันต จันทรศิริ. 2557. การศึกษาและทดสอบนําเปลือกรอนน้ําที่เหลือจาก

กระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลังมาใชเปนตัวประสานถานอัดแทง. การประชุม

วิชาการวิศวกรรมฟารมและเทคโนโลยีการควบคมุอัตโนมัติระดับชาติ  ครั้งท่ี 1 5-6 

กันยายน 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน. 

เอกภาพ ปานภูมิ และชัยยันต จันทรศิริ. 2557.การศึกษาและพัฒนาอุปกรณขนยายมัน

สาํปะหลังแบบติดต้ังกับรถบรรทุก.เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิทยาการหลัง

การเก็บเก่ียว ครั้งที่ 12 ประจําป 2557 16-18 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุม

นานาชาติ โรงแรมดิเอ็ม เพรส จ.เชยีงใหม 
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พิรุณ ชมศรี และ ชัยยันต จันทรศิริ. 2557. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องตนของเปลือก

รอนนํ้าเพ่ือใชเปนตัวประสานในเช้ือเพลิงถานอัดแทง. การประชุมวิชาการสมาคม

วิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยครั้งท่ี 15  5-6 เมษายน 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา. 

เอกภาพ ปานภูมิ และ ชัยยันต จันทรศิริ. 2557. การทดสอบและประเมินผลอุปกรณขนยายมัน

สาํปะหลังแบบติดต้ังกับรถบรรทุกในสภาพการทํางานจริง. การประชุมวิชาการสมาคม

วิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยครั้งท่ี 15  5-6 เมษายน 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา. 

เอกภาพ ปานภูมิ และ ชัยยันต จันทรศิริ. 2556. การศึกษาแนวทางการใชอุปกรณขนยายมัน

สาํปะหลังแบบติดต้ังบนรถบรรทุกภายหลังการเก็บเก่ียว.เอกสารประกอบการประชุม

วิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติครั้งที่ 11 ประจําป 2556 22-23 สิงหาคม 

2556 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอํา บีช รีสอรท แอนดสปา จ.เพชรบุรี 

กิตติพงษิ์ ลาลุน  สมโภชน สุดาจันทร และ ชัยยันต จันทรศิริ. 2555. การศึกษาการผลิตถานอัด

แทงจากผงถานวัสดุชีวมวล 3 ชนิดดวยชุดเกลียวลาํเลียงอัดถานแทง. เอกสาร

ประกอบการสัมมนาวิชาการการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติครั้ง

ที่ 10 วันท่ี 23-24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอรขอนแกน. 

มนตรี ทาสันเทียะ และ ชัยยันต จันทรศิริ. 2554. ผลของความช้ืนของดินตอความสูญเสียในการ

เก็บเก่ียวมันสําปะหลังโดยการใชเคร่ืองขุดแบบติดต้ังดานขางรถแทรกเตอรแบบสี่ลอ. 

เอกสารประกอบการสมัมนาวิชาการการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว

แหงชาติคร้ังที่ 9 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมพัทยาพารคบีชรีสอรท ชลบุรี. 

มนตรี ทาสันเทียะ และ ชัยยันต จันทรศิริ. 2554. การศึกษาเครื่องขุดมันสําปะหลังแบบติดตั้ง

ดานขางในรถแทรกเตอรแบบส่ีลอ. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการการประชุม

วิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจําป 2554 31 มีนาคม 

–  1 เมษายน 2554  ณ ชลจันทร พัทยา รีสอรท จ. ชลบุรี. 

ชัยยันต  จันทรศิริ และ วินิต ชินสุวรรณ. 2553. อิทธิพลของปจจัยการทํางานของชุดหัวเก่ียว

ของเคร่ืองเก่ียวนวดที่มีผลตอความสูญเสียจากการเก่ียวขาว. เอกสารประกอบการ

สมัมนาวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยครั้งท่ี 11 ณ 2553  อาคาร

ศูนยมหาวิทยาลัย  ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 6 – 7 

พฤษภาคม 2553. 

ชัยยันต  จันทรศิริ และ วินิต ชินสุวรรณ. 2552. สมการทํานายความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวของ

เครื่องเก่ียวนวดขาวเมื่อเก็บเก่ียวขาวพันธุชัยนาท 1. เอกสารประกอบการสัมมนา

วิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ ครั้งท่ี 7 ณ โรงแรม อาวนางวิลลารีสอรท 

จ.กระบ่ี19-20 สิงหาคม 2552. 

ชัยยันต  จันทรศิริ และ วินิต ชินสุวรรณ. 2551. สมการทํานายความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวของ

เครื่องเก่ียวนวดขาวเม่ือเก็บเกี่ยวขาวหอมมะลิ.เอกสารประกอบการสมัมนาวิชาการ
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วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ ครั้งท่ี 6 ณ โรงแรมเจริญธานี ปร๊ินเซส จ.ขอนแกน 

14-15 สงิหาคม 2551. 

ชัยยันต  จันทรศิริ และ วินิต ชินสุวรรณ. 2550. ผลของปจจัยการทํางานของเครื่องเก่ียวนวดท่ีมี

ตอความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียว เมื่อเก็บเก่ียวขาวพันธุชัยนาท 1. เอกสารประกอบการ

สมัมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ คร้ังท่ี 5 ณ มิราเคิล แกรนด คอน

เวนชัน กรุงเทพ 28-29 มิถุนายน 2550. 

ชัยยันต  จันทรศริิ และ วินิต ชินสุวรรณ. 2549. การสรางสมการเพ่ือประมาณการความสญูเสีย

จากระบบการเก่ียวของเครื่องเก่ียวนวดขาว. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ

วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว/หลังการผลิตแหงชาติ ครั้งท่ี 4 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จ.

เชียงใหม 8-9 มิถุนายน 2549. 

ธวัชชัย  ทิวาวรรณวงศ และ ชัยยันต  จันทรศิริ. 2548. เครื่องคัดขนาดถ่ัวลิสงเมล็ดโตแบบ

ตะแกรงทรงกระบอกหมุน. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บ

เก่ียว/หลังการผลิตแหงชาติ คร้ังที่ 3 ณ โรงแรมทิพยวิมานรีสอรท หาดชะอํา จ.เพชรบุรี 

10-11 ตุลาคม 2548. 

 

3.5 งานวิจัยและพัฒนา 

 ผูวิจัย  เครื่องคัดขนาดถ่ัวลิสงเมล็ดโตแบบตะแกรงทรงกระบอกหมุน 

 ผูรวมวิจัย  เคร่ืองสบัใบออยและพรวนดินระหวางรองออยแบบตอพวงรถไถเดินตาม 

 ผูรวมวิจัย  อุปกรณตัดหญาแบบตอพวงรถไถเดนิตาม 

 ผูรวมวิจัย  เคร่ืองผลิตขาวเคลือบแรธาตุอาหาร 

 ผูรวมวิจัย  เคร่ืองทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาวเปลือก 

 ผูรวมวิจัย  เคร่ืองคลุกเมล็ดพันธุ 

 ผูรวมวิจัย  เคร่ืองกะเทาะมะคาเดเมียแบบคีมอัด 

 ผูรวมวิจัย  เคร่ืองบดอาหารสัตวแบบตอพวงรถไถเดินตาม 

 ผูรวมวิจัย  เคร่ืองกระจายฟางขาวติดรถไถเดินตามพรอมตัดตอฟาง 

 ผูรวมวิจัย  ไถพรวนจอบหมุนไฮดรอลิคแบบตอพวงรถไถเดินตาม 

 ผูรวมวิจัย  อุปกรณกะเทาะเมล็ดขาวโพด 

 ผูรวมวิจัย  การศึกษาปญหาจากกระบวนการทํางานของโรงสีขาวเพื่อเพ่ิมผลผลิต 

 ผูรวมวิจัย  การศึกษาการลดความสูญเสียจากการใชเครื่องเก่ียวนวดขาว 

 ผูรวมวิจัย  การศึกษาการเก็บรักษามะนาว 

 ผูรวมวิจัย  เคร่ืองปลูกมันสําปะหลัง 
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 ผูรวมวิจัย  เคร่ืองสบัทอนพันธุมันสําปะหลัง 

 ผูรวมวิจัย  การเก็บรักษาขาวโดยใชไซโลเหล็ก 

 ผูรวมวิจัย  เคร่ืองบีบอัดน้ํามันรําขาว 

 ผูรวมวิจัย  เคร่ืองกะเทาะถ่ัวลิสง 

 

           2557 - หัวหนาโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาอุปกรณสับเหงามันสําปะหลังภายหลังการเก็บ

เก่ียว ไดรับทุนจากศูนยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

           2557 - หัวหนาโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาและพัฒนาการคัดขนาดเมล็ดถ่ัวลิสง ไดรับทุน

จ าก โค ร งก า รส นั บ ส นุ น ก า รพั ฒ น า เท ค โน โล ยี ขอ งอุ ต ส าห ก รรม ไท ย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

           2557 - หัวหนาโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาอุปกรณบีบอัดนํ้าเฉากวย ไดรับทุนจากโครงการ

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

           2556 - หัวหนาโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาการใชวัสดุเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตแปงมัน

สําปะหลังมาเปนตัวประสานในเช้ือเพลิงชีวมวล ไดรับทุนจากกลุมวิจัยวิศวกรรม

ฟารมและการควบคมุอัตโนมัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2556 - หัวหนาโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาการใชหญาเนเปยรมาเปนเช้ือเพลิงชีวมวล

อัด เม็ ด  ได รับ ทุนจากกลุ ม วิจั ยวิศวกรรมฟารมและการควบ คุม อัตโนมั ติ

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2555 - หัวหนาโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาแนวทางการติดตั้งอุปกรณลําเลียงมันสําปะหลัง

กับรถบรรทุกแบบ ไดรับทุนจากศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

หนวยงานรวมมหาวิทยาลัยขอนแกน 

           2555 - หัวหนาโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาและพัฒนาอุปกรณลําเลียงมันสําปะหลังติดต้ัง

กับรถบรรทุกแบบ ไดรับทุนจากโครงการทุนอุดหนุนทั่วไปปงบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

           2554 -หัวหนาโครงการวิจัย เรื่องอุปกรณลําเลียงมันสําปะหลังข้ึนรถบรรทุกแบบติดตั้งกับรถ

แทรกเตอร ไดรับทุนจากศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว หนวยงานรวม

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

           2554 - ผูรวมวิจัย โครงการ เรื่องเคร่ืองเก็บเก่ียวมันสําปะหลังแบบวางกอง ไดรับทุนจาก

ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว หนวยงานรวมมหาวิทยาลัยขอนแกน 

           2553 - หัวหนาโครงการวิจัย เร่ือง เคร่ืองขุดมันสําปะหลังติดต้ังดานขางรถแทรกเตอร  

ไดรับทุนเริ่มตนวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน                          
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3.5  ประสบการณอ่ืนๆ 

   1. เขารวมงานอบรม International Workshop “Small Scale Farm Mechanization 

and Bio-Eco Fuel” จัดโดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ IFPaT (International Farmers Participation 

Technical Network, NPO, Japan) วันที่ 17-18 มีนาคม 2551 ณ อาคารศูนยญี่ปุนศึกษา มธ.ศูนยรังสิต 

   2.  อาจารยพิเศษ  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

   3.  ที่ปรึกษาบริษัทผลิตและแปรรูปผลหมาก จ.นครศรีธรรมราช 

   4.  ที่ปรึกษาโรงงานผลิตถ่ัวลิสง และแปรรูปถ่ัวลิสง จ.นครราชสีมา 

   5.  ที่ปรึกษา กลุมเกษตรกรผูผลิตขาวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงสีขาวชุมชน) 

   6.  ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารแกนเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   7.  ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารวิจัย มข.  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   8.  ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย (สวกท) 

   9. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Peer reviewer of the AJAR ( African Journal of 

Agricultural Research) 

   10. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Peer reviewer of the AJER (American Journal of 

Experimental Agriculture)   

   11. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Peer reviewer of the AMR (Advanced Materials 

Research)   

   12. ที่ปรึกษา ศูนยฝกงานเทคโนโลยีสะอาด  

   13. ที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ/ผูประเมิน  โครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต

(Productivity Improvement Loan) ดานการประเมินขอบเขตการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร 

   14. ที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ/ผูประเมิน  โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: ITAP) 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  8 ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN313002 Agricultural Engineering Laboratory I 

EN313003 Agricultural Engineering Laboratory II 

EN313400 Agricultural Machinery 

EN313506 Rice Postharvest Technology 

EN313998 Agricultural Engineering Pre-project 
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EN313796 Practical training 

EN314005 Agricultural Environmental Management 

EN314403 Agricultural Machinery Design I 

EN314406 Agricultural Machinery Design II 

EN314761 Agricultural Engineering Seminar 

EN314785 Cooperative Education in Agricultural Engineering 

EN314999 Agricultural Engineering Project 

 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

153 722 Agricultural machinery and postharvest equipment testing and 

evaluation 

153 746 Advanced process engineering of rice 

153 891 Agricultural engineering seminar I 

153 898 Thesis 

153 899 Thesis 

  

5.3  ระดับปริญญาเอก  

153 990 Agricultural engineering dissertation seminar i 

153 996 Dissertation 

153 997 Dissertation 

153 998 Dissertation 

153 999 Dissertation 
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นายสมโภชน สุดาจันทร 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2526 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2534 

ปริญญาเอก D.Eng. (Agricultural Machinery 

and Management) 

Asian Institute of 

Technology, ไทย 

2545 

3. ประวัติการทํางาน 

2549- ปจจุบัน หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2548-2549 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2546-2552 เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย  

2534-ปจจุบัน อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2526-2534 นักวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัยโดย IDRC, CIDA ระหวางป 2526-34 

 

3.1 ประสบการณงานวิจัย 

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองผลิตถานอัดแทงจากเหงามันสําปะหลัง 

สําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ระยะเวลา  12 เดือน ระหวาง ธันวาคม พ.ศ. 2552- 

พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2553 ส นั บ ส นุ น โค ร ง ก า ร วิ จั ย โด ย  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ผูรวมวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาเครื่องผลิตกอนเชื้อเห็ดสําหรับผูประกอบการ

ขนาดยอม ระยะเวลา  12  เดือน  ระหวาง  ธันวาคม พ.ศ. 2552- พฤศจิกายน 2553 

สนับสนุนโครงการวิจัยโดย  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หั วหนาโครงการวิจัยเร่ือง การปรับปรุงและประเมินผลเครื่องสกัดน้ํ ามันสบู ดํ าสําหรับ

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ระยะเวลา  9  เดือน  ระหวาง  กรกฎาคม พ.ศ. 2552- เมษายน 

2553 สนับสนุนโครงการวิจัยโดย  สกว. (โครงการ  IRPUS) 

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงและประเมินผลเคร่ืองขุดหัวแกนตะวัน ระยะเวลา  9  เดือน  

ระหวาง กรกฎาคม พ.ศ. 2552- เมษายน 2553  สนับสนุนโครงการวิจัยโดย สกว. (โครงการ  IRPUS) 
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หัวหนาโครงการวิจัยเร่ือง การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องผลิตถานอัดแทงโดยใชถานมันสําปะหลัง

เพ่ืออุตสาหกรรมในครัวเรือน ระยะเวลา  9  เดือน  ระหวาง  กรกฎาคม พ.ศ. 2552- 

เมษายน 2553  สนับสนุนโครงการวิจัยโดย สกว. (โครงการ  IRPUS) 

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและออกแบบเคร่ืองสกัดน้ํามันสบูดําสําหรับอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก ระยะเวลา  9  เดือน  ระหวาง  กรกฎาคม พ.ศ. 2551- เมษายน 2552 

สนับสนุนโครงการวิจัยโดย IRPUS 

หัวหนาโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาและออกแบบเครื่องขุดหัวแกนตะวัน ระยะเวลา  9  เดือน  

ระหวาง  กรกฎาคม พ.ศ. 2551- เมษายน 2552 สนับสนุนโครงการวิจัยโดย IRPUS 

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการใชไอน้ําเพื่อการนึ่งกอนเช้ือเห็ด ระยะเวลา  9  เดือน  

ระหวาง  กรกฎาคม พ.ศ. 2551- เมษายน 2552 สนับสนุนโครงการวิจัยโดย IRPUS 

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถานอัดแทงเพื่ออุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน ระยะเวลา  9  เดือน  ระหวาง  กรกฎาคม พ.ศ. 2550- เมษายน 2551 สนับสนุน

โครงการวิจัยโดย IRPUS 

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาชุดบีบอัดน้ํามันเมล็ดสบูดํา  ระยะเวลา  9  เดือน  

ระหวาง  กรกฎาคม พ.ศ. 2550- เมษายน 2551 สนับสนุนโครงการวิจัยโดย IRPUS 

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาถานอัดแทงจากวัสดุเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน (ป 2549) สนับสนุนโครงการวิจัยโดย IRPUS 

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาหนวยทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดทานตะวัน

พันธุไพโอเนียรจัมโบหลังการกะเทาะ(ป 2549) สนับสนุนโครงการวิจัยโดย IRPUS 

หัวหนาโครงการวิจัย, เรื่อง การศึกษาและพัฒนาหนวยกะเทาะเมล็ดทานตะวันพนัธุไพโอเนียร 

จัมโบ (ป 2548) สนับสนุนโครงการวิจัยโดย IRPUS 

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการคัดแยกและทําความสะอาดเครื่อง 

กะเทาะขาวโพดสําหรับนวดทานตะวัน  (ป 2547) สนับสนุนโครงการวิจัยโดย IRPUS 

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากลไกการกะเทาะเมล็ดทานตะวัน, (ป 2546) สนับสนุน

โครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูรวมวิจัยโครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดขัดขาวขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงสีขาว, (ป 2545-

46)สนับสนุนโครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูรวมวิจัยโครงการวิจัยเร่ือง เครื่องนวดทานตะวัน, (ป 2544-45) สนับสนุนโครงการวิจัยโดย

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ผูรวมวิจัยโครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาเคร่ืองกะเทาะกระบก, (ป 2543-44) สนับสนุนโครงการวิจัย

โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาโครงการวิจัย, เรื่อง การพัฒนาเคร่ืองนวดทานตะวัน, (ป 2542-43) สนบัสนุนโครงการวิจัย

โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอสมรรถนะการคั้นกะทิของ เครื่องคั้นกะทิแบบ

ใชเกลียว (ป 2541-42) สนับสนุนโครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูรวมวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง โครงการนํารองโรงงานขนาดยอมสําหรับอุตสาหกรรมแปรสภาพเมล็ด

มะมวงหิมพานต (ป 2540-41) สนับสนุนโครงการวิจัยโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบและประเมินผลเคร่ืองกะเทาะขาวโพดสําหรับนวด

ทานตะวัน(ป 2538-39) สนับสนุนโครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูรวมวิจัยโครงการวิจัยเร่ือง Soybean Seed Post harvest Technology Project IDRC (ป 

2537) สนับสนุนโครงการวิจัยโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูรวมวิจัยโครงการวิจัยเร่ือง การปรับปรุงเคร่ืองนวดถั่วเหลืองเพื่อใชสําหรับนวดเมล็ดพันธุ  (ป 

2534-35) สนับสนุนโครงการวิจัยโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นักวิจัยโครงการวิจัยเร่ือง  เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับถั่วลิสงสนับสนุนโครงการวิจัยโดย IDRC 

ระหวางป 2531-34 

นักวิจัยโครงการวิจัยเร่ือง เคร่ืองนวดขาว/ปลิดฝกถ่ัวลิสงสนับสนุนโครงการวิจัยโดย CIDA ระหวาง

ป 2529-2531 

นักวิจัยโครงการวิจัยเร่ือง เคร่ืองปลิดฝกถ่ัวลิสง/กะเทาะถั่วลิสงสนับสนุนโครงการวิจัยโดย IDRC 

ระหวางป 2526-29 

 

3.2 ผลงานทางวิชาการ 

กิตติพงษ  ลาลุนและกิตติพงษ  ลาลุนและสมโภชน สุดาจันทร. 2554. การศึกษาอิทธิพลของอัตรา

การปอนและความเร็วเกลียวอัดท่ีมีตอสมรรถนะเครื่องผลิตถานอัดแทงจากเหงามัน

สาํปะหลัง .การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยครั้งท่ี 12 ,   31 

มีนาคม – 1 เมษายน 2554 , ชลบุรี. 

สิงหรัญ ชารีและสมโภชน สุดาจันทร. 2554. การศึกษาความเร็วเชิงเสนปลายใบมีดท่ีมีผลตอการสับ

ใบและยอดออย. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยครั้งท่ี 12 , 31 

มีนาคม – 1 เมษายน 2554 , ชลบุรี. 
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นิรัติศักด์ิ คงทน สมนึกชูศิลปและสมโภชน สุดาจันทร. 2554. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการทํางาน

ของเครื่องผลติกอนเช้ือเห็ด. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย

ครั้งที่ 12, 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2554 , ชลบุรี 

กิตติพงษ  ลาลุนและสมโภชน สุดาจนัทร. 2553. สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางความรอนของ

เหงามันสําปะหลัง.การประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 

ครั้งที่ 11, 6-7 พฤษภาคม 2553, นครปฐม. 

พีรณัฐ อันสุรีย และสมโภชน สุดาจันทร. 2553. การทดสอบและประเมินผลเครื่องขุดหัวแกน

ตะวัน.โดยใชรถไถเดินตาม. การประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหง

ประเทศไทย ครั้งท่ี 11, 6-7  พฤษภาคม  2553, นครปฐม. 

พีรณัฐ อันสุรีย และสมโภชน สุดาจันทร. 2553. การศึกษาแลพัฒนาเคร่ืองขุดหัวแกนตะวันสําหรับใช

กับรถไถเดินตาม. วารสาร  วิทยาศาสตรเกษตร ปท่ี 41  ฉบับท่ี 1 (พิเศษ) เดือน มกราคม-

เมษายน ป 2553. 

สมโภชน สุดาจันทร, อภิสันต ประสิทธ์ิสังข และนาถจิตร นามมุงคุณ. 2552. การศึกษาและ

ออกแบบเครื่องสกัดน้ํามันสบูดําสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการ

โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งท่ี 1, 27-29 

มีนาคม 2552, ณ รอยัล พารากอน ฮอลลสยามพารากอน, หนา  71 

สมโภชน สุดาจันทร, พีรณัฐ อันสุรีย และอุรุพงศ บุญสีหา. 2552. การศึกษาและออกแบบเครื่องขุด

หัวแกนตะวัน. การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสาํหรับนักศึกษาปริญญา

ตรีระดับชาติ ครั้งท่ี 1, 27-29 มีนาคม 2552, ณ รอยัล พารากอน ฮอลลสยามพารากอน, 

หนา 72 

นิรัติศักด์ิ คงทน, สมนึก ชูศิลป และสมโภชน สุดาจันทร.2551.การศึกษาและพัฒนาชุดผลิตกอน

เช้ือเห็ด. การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ ครั้งที่ 6, 14-15 

ส.ค.2551, โรงแรมเจริญธานี  ปริ๊นเชส  จ.ขอนแกน 

กิตติพงษ  ลาลุน, สมโภชน สุดาจันทร และสมนึก ชูศิลป.2551. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ถานอัดแทงเพ่ืออุตสาหกรรมในครัวเรือน.การสมัมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว

แหงชาติ คร้ังที่ 6,   14-15 ส.ค.2551, โรงแรมเจริญธานี  ปริ๊นเชส  จ.ขอนแกน 

สมโภชน สุดาจันทร. 2551. การศึกษากลไกกะเทาะเมล็ดทานตะวัน.การประชุมวิชาการเครือขายการวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ป 2551, 17 มกราคม 2551, โรงแรมโซฟเทล ราชาออคิต ขอนแกน 

นฤเบศร  หนูใสเพ็ชร และสมโภชน  สุดาจันทร .2550.  อิทธิพลของพันธุ และขนาดเมล็ด

ทานตะวันท่ีมีตอสมรรถนะของชุดกะเทาะแบบแรงเหว่ียง.วารสารวิทยาศาสตรเกษตรปท่ี 

38 ฉบับที่ 5 (พิเศษ)กันยายน-ตุลาคม 2550. 
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เกียรติสุดา  สุวรรณปา และสมโภชน  สุดาจันทร . 2550. อิทธิพลของความชื้นเมล็ด  ความเร็ว

จานเหว่ียงกะเทาะ  และขนาดเมล็ด ที่มีผลตอชุดกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใชแรงเหว่ียง. 

การประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 8”, 22-24 

มกราคม 2550, ขอนแกน. 

นฤเบศร  หนูใสเพ็ชรและ สมโภชน  สุดาจันทร . 2550. อิทธิพลของขนาดเมล็ดทานตะวัน   

ลักษณะจานเหว่ียง และความเร็วในการกะเทาะที่มีตอสมรรถนะของชุดกะเทาะแบบแรง

เหว่ียงแนวตั้ง. การประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 

8”, 22-24 มกราคม 2550, ขอนแกน. 

สมโภชน สุดาจันทร  สิริธร สุภาคาร  สรุพัฒนพงษ กุลธรรมและสมเกียรติ เฮงนิรันดร . 2550.

การศึกษาการคัดขนาดเมล็ดทานตะวันพันธุไพโอเนียรจัมโบหลังการกะเทาะ. การ

ประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 8”, 22-24 

มกราคม 2550, ขอนแกน. 

สมโภชน สุดาจันทร พิมลรัตน   อินทรอุดมและภิตินันท รัตนไตรสิงห. 2550.การศึกษาและพัฒนาถาน

อัดแทงจากวัสดุเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมในครัวเรือน. การประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคม

วิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 8”, 22-24 มกราคม 2550, ขอนแกน. 

สมโภชน สุดาจันทร และสมนึกชูศิลป . 2550.การศึกษาและพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก. 

การประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 8”, 22-24 

มกราคม 2550, ขอนแกน. 

สมนึก  ชูศิลป สมโภชน สุดาจันทรและ จเร  ศรียะมาตร .2550. ผลของระดับการสีท่ีมีผลตอการ

แตกหักและราวของขาวกลองหอมมะลิ. การประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมวิศวกรรม

เกษตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 8”, 22-24 มกราคม 2550, ขอนแกน. 

ประคัลภ คงสินสิริ  และ  สมโภชน  สุดาจันทร. 2548. การศึกษาสมรรถนะของเครื่องกะเทาะขาวโพด

สําหรับนวดทานตะวันพันธุไพโอเนียรจัมโบ โดยใชลูกนวดแบบแถบนวด.  การประชุมสัมมนา

วิชาการ “วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว/หลังการผลิตแหงชาติ ครั้งที่ 3”, 10-11 ตุลาคม 2548, 

เพชรบุรี. 

เกียรติสุดา  สุวรรณปา  และ สมโภชน  สุดาจันทร.  2548.  อิทธิพลของอัตราการปอนผนังเปา

กระทบและความเร็วจานเหวี่ยงกะเทาะ.  การประชุมสมัมนาวิชาการ “วิทยาการหลังการ

เก็บเก่ียว/หลังการผลิตแหงชาติ คร้ังที่ 3”, 10-11 ตุลาคม 2548, เพชรบุรี. 
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สมโภชน  สุดาจันทร  สมนึก  ชูศิลป และ จรัญ  มงคลวัย . 2548.  การศึกษาความหยาบของผิว

หินขัดที่มผีลตอการขัดขาวขาว.  การประชุมสัมมนาวิชาการ “วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว/

หลังการผลิตแหงชาติ ครั้งท่ี 3”, 10-11 ตุลาคม 2548, เพชรบุรี. 

สมโภชน สุดาจันทร และสมนึก ชูศิลป . 2547. การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก. วารสารวิจัย 

มข. ปท่ี 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2547. 

สมโภชน สุดาจันทร และสมนึก ชูศิลป . 2546. การทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะเคร่ืองกะเทาะ

กระบก. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย. ปท่ี 9 ฉบับท่ี1 มกราคม-

ธันวาคม2546. 

สมโภชน สุดาจันทร สมนึก ชูศิลป และประสันต ชุมใจหาญ . 2546. ผลของชนิดและมุมใบมีดท่ีมี

ตอแรงที่ใชกะเทาะเมล็ดกระบกในแนวแกน. การประชุมวิชาการประจําป 2546 สมาคม

วิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ณ เค ยู โฮหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 13-14 

มีนาคม 2546, กรุงเทพฯ. 

สมนึก ชูศิลป และสมโภชน สุดาจันทร . 2545. พฤติกรรมทางกลเมล็ดกระบกภายใตแรงอัด.

วิศวกรรมสาร มข. ปท่ี 29 ฉบับท่ี 1-2. 

สมนึก ชูศิลป และสมโภชน สุดาจันทร . 2544. คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดกระบก. บทความ

รวมเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยประจําป 

2544 “วิศวกรรมเกษตรกับวิชาการสรางสรรคแหงสหัสวรรษใหม” ขอนแกน. 

สมนึก ชูศิลป และสมโภชน สุดาจันทร . 2545. การพัฒนาเครื่องกะเทาะกระบก. ขอนแกน: คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สมโภชน สุดาจันทร และ วิเชียร ปล้ืมกมล . 2544. การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวัน. ขอนแกน: 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สมโภชน สุดาจันทร และ สุรพล ภูมิพระบุ . 2542. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอสมรรถนะของเคร่ือง

ค้ันกะทิแบบใชเกลียว. ขอนแกน: คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

วินิต ชินสุวรรณ, สมโภชน สุดาจันทร และอนุสรณ เวชสิทธ์ิ . 2539. การปรับปรุงเคร่ืองนวดถ่ัว

เหลืองเพ่ือใชสําหรับนวดเมล็ดพันธุ. ทําเนียบงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอน เลม 1, 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

เสรี วงษพิเชษฐ, สมโภชน สุดาจันทร, ศริิศักด์ิ แกวมณี, เตชิต  ผองแผว, นันทพล ลาเสือ และขวัญ

ชัย แสนรมเย็น . 2539. เครื่องยอยใบไม. วิศวกรรมสาร มข. ปที่ 23 ฉบับท่ี 2. 
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สมโภชน สุดาจันทร และสุรพล ภูมิพระบุ . 2539. การทดสอบและประเมินผลเครื่องกะเทาะ

ขาวโพดสําหรับนวดทานตะวัน. ขอนแกน: คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สมโภชน สุดาจันทร . 2538. ผลของตัวแปรท่ีมีตอสมรรถนะของเครื่องกะเทาะถ่ัวลิสงแบบลอ

สาํหรับกะเทาะถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 60-1. วิศวกรรมสาร มข. ปท่ี 22 ฉบับที่ 2. 

วินิต ชินสุวรรณ, สมโภชน สุดาจันทร และเสรี วงสพิเชษฐ . 2532. การทดสอบเครื่องกําจัดวัชพืช 

แบบใบแหวาง แบบลอดาวและแบบลอเข็น ในแปลงเพาะปลูกถ่ัวลิสง. การสัมมนา เรื่อง 

งานวิจัยถ่ัวลิสงคร้ังท่ี 8. รอยเอ็ด, 3-5 พฤษภาคม 2532. 

วินิต ชินสุวรรณ, สมโภชน สุดาจันทร และเสรี วงสพิเชษฐ, สุรเวทย ฤกษณะเศรณี และพินัย

ทองวัสดิ์วงศ. 2532.การปรับปรุงเครื่องปลูกแบบลอเอียงสําหรับปลูกถ่ัวลิสง.การสัมมนา 

เรื่อง งานวิจัยถ่ัวลิสง ครั้งท่ี 8. รอยเอ็ด, 3-5 พฤษภาคม 2532. 

วินิต ชินสุวรรณ, สมโภชน สุดาจันทร, เสรี วงสพิเชษฐ, สุรเวทย ฤกษณะเศรณี และ พินัย ทอง

สวัสด์ิวงศ. 2532. การปรับปรุงเครื่องปลูกแบบลอจิกสําหรับปลูกถ่ัวลิสงบนรองในเขต 

ชลประทาน. เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนา เร่ือง งานวิจัยถ่ัวลิสง ครั้งท่ี 8 ณ 

โรงแรมไหมไทย จังหวัดรอยเอ็ด. รอยเอ็ด 3-5 พฤษภาคม 2532 

วินิต ชินสุวรรณ, เสรี วงสพิเชษฐ และ สมโภชน สุดาจันทร . 2532. การพัฒนาเครื่องบดถั่วลิสง. 

เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาเรื่อง งานวิจัยถ่ัวลิสง ครั้งท่ี 8 ณ โรงแรมไหม

ไทย จังหวัดรอยเอ็ด. รอยเอ็ด 3-5 พฤษภาคม 2532. 

วินิต ชินสุวรรณ, สมโภชน สุดาจันทร และเสรี วงสพิเชษฐ . 2530. สรุปงานวิจัยและพัฒนา

เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับถ่ัวลิสงท่ีผานมาของมหาวิทยาลัยขอนแกน. เอกสาร

ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเคร่ืองจักรกลเกษตรสําหรับถ่ัวลิสง ณ โรงแรม

แกนอินน จังหวัดขอนแกน. ขอนแกน 15-16 ธันวาคม 2530. 

วินิต ชินสุวรรณ, เสรี วงสพิเชษฐ และ สมโภชน สุดาจันทร . 2530. การพัฒนาและเผยแพรเคร่ือง

กะเทาะถ่ัวลิสงแบบลอยาง. เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง มิติใหมของการพัฒนาการเกษตรดวยเทคโนโลยีผสมผสาน ณ อาคารศูนยวิศวกรรมการ

ชลประทาน กรมชลประทาน กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ 26-27 มีนาคม 2530. 

วินิต ชินสุวรรณ, เสรี วงสพิเชษฐ, สมโภชน สุดาจันทร และ สมเกียรติ เฮงนิรันดร . 2538. การ

ปรับปรุงเครื่องนวดขาวเพ่ือใชปลิดฝกถั่วลิสง. เอกสารการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 3 

เทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาชนบท จังหวัดขอนแกน. 16-17 กุมภาพันธ 2528. 

วินิต ชินสุวรรณ, เสรี วงสพิเชษฐ และ สมโภชน สุดาจันทร . ม.ป.ป. เครื่องปลิดถ่ัวลิสง. ภาควิชา

วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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วินิต ชินสุวรรณ, สมโภชน สุดาจันทร, เสรี วงสพิเชษฐ และสมเกียรติ เฮงนิรันดร . ม.ป.ป. การ

พัฒนาเครื่องปลิดฝกถ่ัวลิสงแบบเทาเหยียบ. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วินิต ชินสุวรรณ, เสรี วงสพิเชษฐ, สมโภชน สุดาจันทร และสมเกียรติ เฮงนิรันดร . 2527. เคร่ือง

ทุนแรงสําหรับปลิดฝกถ่ัวลิสง. เอกสารประกอบการบรรยายการฝกอบรมเกษตรตําบลของ

จังหวัดลําปาง เร่ือง การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็ก ณ 

สาํนักงานเกษตรจังหวัดลาํปาง. ลาํปาง 5-7 พฤศจิกายน 2527.  

Sudajan, S., Salokhe, V.M. and Chusilk, S. 2005. Effect of Concave Hole Size, 

Concave Clearance and Drum Speed on Rasp-Bar Drum Performance for 

Threshing Sunflower. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin 

America (AMA), Vol. 36 No. 1, June 2005,pp 52-59. 

Sudajan, S, Salokhe, V.M., Chusilp, S. and Triratanasirichai, K. 2004. Effect of 

Threshing Drum Types on Sunflower Threshing Properties and Energy 

Consumption. A paper presented on Innovation in Engineering for 

Sustainable Resource Management Conference .Faculty of Engineering, 

Khonkaen University, 23-25 January 2004. Thailand  

Vejsasit, A., Salokhe, V.M. and Sudajan, S. 2004. Effect of Crop Parameters on Plant 

Uprooting Force, Shearing Requirement and Energy in Quasi-static 

Deformation of Soya bean stem. A paper presented on Innovation in 

Engineering for Sustainable Resource Management Conference .Faculty of 

Engineering, Khonkaen University, 23-25 January 2004. Thailand  

Sudajan, S and Salokhe, V.M.2003. Performance Evaluation of Sunflower Threshing 

Mechanism. A paper presented at Annual convention of Thai Society of 

Agricultural Engineering “Agricultural Engineering and Appropriate Technology 

for Sustainable Environment”, 13-14 March 2004. Thailand 

Sudajan, S, Salokhe, V.M., Chusilp, S. and Plermkamon, V. 2003. Effect of 

Mechanical Threshing Parameters on Thresh ability of Sunflower Crop. A 

paper presented at Annual convention of   Thai Society of Agricultural 

Engineering “Agricultural Engineering and Appropriate Technology for 

Sustainable Environment”, 13-14 March 2004. Thailand 
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Sudajan, S and Salokhe, V.M. 2003. Performance of a Rasp-Bar Sunflower Thresher. 

A paper presented at International session of 62nd Japan Society of 

Agricultural Machinery (JSAM) annual meeting, Bio-oriented Technology 

Research Advancement Institution, April 2-4, 2003, Saitama, Japan.  

Sudajan, S. Salokhe, V.M., Chusilp, S. and Plermkamon, V. 2003. Power requirement 

and performance factors of sunflower thresher. Agricultural Science Journal, 

Vol. 34 No. 4- 6 (Suppl.) July-December 2003, pp 205-208.  

Sudajan, S., Salokhe, V.M. and Triratanasirichai, K. 2002. Effect of Type of Threshing 

Drum, Drum Speed and Feed Rate on Threshing of Sunflower. Bio stems 

Engineering, Vol. 84(4); 413-421. 

Sudajan, S. 2002. Development of a Sunflower Thresher. AIT D.Eng. Dissertation, 

Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand. 

Sudajan, S., Salokhe, V.M. and Triratanasirichai, K. 2001. Some Physical Properties of 

Sunflower Seeds and Head. Agriculture Engineering Journal (AAAE), Vol. 

10(3&4); 151-207. 

Chinsuwan, W., wongpichet, S., Sudajan, S., Hengnirun, S. 1989. Appropriate 

Groundnut Posthaves Equipemt for Income Generation. The 12th Asean 

Seminar on Grain Postharvest Technology. Surabaya, Indonesai. 

Chinsuwan, W., wongpichet, S., Sudajan, S., Hengnirun, S. 1988. Traditional and 

Improved Postharvest Practies for Groundnut. Workshop on Integration of 

Food Crops, Fisheries and Nutrition Research in Northeast of Thailand, 

Agricultural Development Research Center, Khon Kaen 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  25  ป 

5. ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN313002 Agricultural Engineering Laboratory I 

EN313003 Agricultural Engineering Laboratory II 

EN313998 Agricultural Engineering Pre-project 

EN314405 Fluid Power System and Control 
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EN313502 Engineering Properties of Agricultural Products  

EN313796 Practical training 

EN314761 Agricultural Engineering Seminar 

EN314408 Agricultural Machinery Testing and Evaluation 

EN314785 Cooperative Education in Agricultural Engineering 

EN314999 Agricultural Engineering Project 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

153 720 Agricultural machinery and management 

153 721  Engineering properties of agricultural materials and products 

153 727 Fluid power and control 

153 898 Thesis 

153 899 Thesis 

 5.3  ระดับปริญญาเอก  

153 993  Agricultural engineering dissertation seminar iv 

153 996 Dissertation 

153 997 Dissertation 

153 998 Dissertation 

153 999 Dissertation 
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นายกิตติพงษ  ลาลุน 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

อาจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2553 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2556 

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2557 

 

3. ประวัติการทํางาน 

2555- ปจจุบัน  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2557-2559     เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

3.1 ประสบการณงานวิจัย 

ผูรวมวิจัย, การพัฒนาเคร่ืองเก็บเก่ียวมันสาปะหลังแบบเบ็ดเสร็จ ป 2559-2562 ศูนยนวัตกรรม

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 

หัวหนาโครงการ, การศึกษาและพัฒนาการผลิตชีวมวลอดัเม็ดจากเปลือกยูคาลิปตัส ป 2559-

2561  โครงการพัฒนานักวิจัยใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2559 

ผูรวมวิจัย, พลังงานทดแทนเพ่ือลดตนทุนการผลิตและการแปรรูป โครงการแกไขปญหาความ

ยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นท่ีตาํบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัด

ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกนประจําปงบประมาณ 2558 

ผูรวมวิจัย, การปรับปรุงโรงสีขาวชุมชนโครงการแกไขปญหาความยากจน ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแกนประจําปงบประมาณ 2557 

ผูรวมวิจัย, การสงเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสรางสรรค ป 2557-2558 ทุนวิจัยศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประจํางบประมาณ 2557 

ผูรวมวิจัย, การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองผลิตถานอัดแทงอยางเปนระบบเพื่ออุตสาหกรรม ป 2554-

2556  ทุนวิจัย สําหรับคณาจารยบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหสามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ 
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และศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารยมีความเช่ียวชาญ ประจําป

การศึกษา 2554 

ผูรวมวิจัย, เร่ือง การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองผลิตถานอัดแทงจากเหงามันสําปะหลัง สําหรับ

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก, ป 2553-2554 ทุนวิจัยเชิงนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูรวมวิจัย, เร่ือง การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองผลิตถานอัดแทงจากเหงามันสําปะหลัง สําหรับ

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก, ป 2552-2554  ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม. 

ผูรวมวิจัย, เร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถานอัดแทงเพ่ืออุตสาหกรรมในครัวเรือน, (ป 

2550) IRPUS 

 

3.2  ผลงานทางวิชาการ 

 ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

กิตติพงษ ลาลุน, ชัยยันต จันทรศิริ, สมโภชน สุดาจันทร (2014) ผลของอัตราสวนความยาวกับ

ขนาดเสนผานศูนยกลางกระบอกอัดและความเร็วเกลียวอัดตอสมรรถนะชุดเกลียวอัดและ

คุณภาพของถานอัดแทงจากผงถานของโรงไฟฟาชีวมวล, วิทยาศาสตรเกษตร , วันท่ี 1 ต.ค. 

2557 - 31 ต.ค. 2558 

Laloon  K. and Sudajan S. Effects of Mixing Ratio between Eucalyptus Bark 

Charcoal and cassava starch on the Performance of a Charcoal Block Pressing 

Unit. Advanced Materials Research 2014; 3(931-932): 1568-1573. (Snip = 0.198) 

Laloon  K., Sudajan S., and Junsiri C. Studies on Charcoal Block Production from 

Three Charcoal Types of Biomass Employing Screw Press Unit. Advanced 

Materials Research 2013; 2(690-693):1265-1274. 

กิตติพงษ ลาลุน และสมโภชน สุดาจันทร. การศึกษาการผลิตถานอัดแทงจากผงถานวัสดุชีวมวล 3 

ชนิดดวยชุดเกลียวอัดถานอัดแทง. วิทยาศาสตรเกษตร 2555; 3(พิเศษ) (43):87-90. 

กิตติพงษ  ลาลุน, สมโภชน สุดาจันทร และสมนึก ชูศิลป .2551. การปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิตถานอัดแทงเพ่ืออุตสาหกรรมในครัวเรือน. วิทยาศาสตรเกษตร ปท่ี 39 ฉบับที่ 3, หนา 

461 – 464, ก.ย. – ธ.ค.  2551 

นําเสนอในการประชุมวิชาการและมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

กอ ทวีเงนิ, ชัยยันต จันทรศิริ, กิตติพงษ ลาลุน  (2015) คุณสมบัติทางกายภาพบางประการ ของ

หญาเนเปยรกอนสับ และหลังสบัเพ่ือผลิตเปนชีวมวลอัดเม็ด, การประชุมวิชาการวิศวกรรม

ฟารมและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติระดับชาติครั้งท่ี2, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน ไทย, วันท่ี 1 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2559 
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     พิรุณ ชมศรี, ชัยยันต จันทรศิริ, กิตติพงษ ลาลุน, สมโภชน สุดาจันทร (2015) การศึกษา

ความเร็วเกลียวอัดและอัตราสวนตัวประสานจากเปลือกรอนนํ้าที่เหลือจากกระบวนการผลิต

แปงมันสําปะหลังเพ่ือผลิตถานอัดแทง, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหง

ประเทศไทยระดับชาติ ครั้งท่ี 16 , ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 

กรุงเทพฯ ไทย, วันที่ 12 มี.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2559 

กิตติพงษ ลาลุน, สมโภชน สุดาจันทร (2015) การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการอัดผงถานจาก

โรงไฟฟาชีวมวลสําหรับผลิตถานอัดแทง, การประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตร

แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 16, ศนูยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 

กรุงเทพฯ ไทย, วันที่ 1 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559 

Laloon  K. and Sudajan S. The Study and Development of Making Mixed Wood 

Charcoal of a Biomass Power Plant. In:7th TSAE International Conference 

(TSAE2014); 2014 April 2-4; Pranakorn Sri  Ayutthaya, Thailand; 2014. p.9. 

Laloon  K. and Sudajan S. Effects of Mixing Ratio between Eucalyptus Bark 

Charcoal and cassava starch on the Performance of a Charcoal Block Pressing 

Unit. In:Engineering and Technological Responses to Global Challenges. The 5th 

KKU International Engineering Conference 2014; 2014 March 27-29; Pullman 

Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand; 2014. p.96. 

กิตติพงษ  ลาลุน  ศักด์ิดา จําปานา วรรธนะ สมนึก ชัยยันต จันทรศิริ และ สมโภชน สุดาจันทร. 

ผลของอัตราสวนความยาวกับขนาดเสนผานศูนยกลางกระบอกอัดและความเร็วเกลียวอัดตอ

สมรรถนะชุดเกลียวอัดและคุณภาพของถานอัดแทงจากผงถานของโรงไฟฟาชีวมวล. ใน:การ

ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ ครั้งท่ี 12; 16-18 กรกฎาคม 2557. โรง

แรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม; 2557. 

กิตติพงษ ลาลุน, สมโภชน สุดาจันทร และชัยยันต จันทรศิริ. อิทธิพลของชนิดผงถานและความเร็ว

เกลียวอัดท่ีมีผลตอสมรรถนะของชุดเกลียวอัดและคุณภาพของถานอัดแทง. ใน:การประชุม

วิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13; 4-5 เมษายม 2555. เชียงใหม; 

2555. 

     จุฬารัตน ชาวกําแพง, กิตติพงษ ลาลุน และ สมโภชน สุดาจันทร. การศึกษาและพัฒนาถาน

อัดแทงจากวัสดุชวีมวล. การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ ครั้งท่ี 9, 

23-24 มิถุนายน 2554, โรงแรมพัทยาพารคบีช รีสอรท จ.ชลบุรี; 2554. 

กิตติพงษ ลาลุน และ สมโภชน สุดาจันทร. การศึกษาอิทธิพลของอัตราการปอนและความเร็ว

เกลียวอัดท่ีมีผลตอสมรรถนะของเคร่ืองผลิตถานอัดแทงจากเหงามันสําปะหลัง. การ

ประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12, 31 มีนาคม - 1 

เมษายน 2554, โรงแรมชลจันทร พัทยา รีสอรท จ.ชลบุรี; 2554. 
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กิตติพงษ  ลาลุนและ สมโภชน สุดาจันทร. สมบัตทิางกายภาพและสมบัติทางความรอนของเหงา

มันสําปะหลัง. การประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 

11, 6-7  พฤษภาคม  2553, นครปฐม; 2554. 

กิตติพงษ  ลาลุน, สมโภชน สุดาจันทร และสมนึก ชูศิลป. การปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตถาน

อัดแทงเพ่ืออุตสาหกรรมในครัวเรือน. การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ 

ครั้งที่ 6,   14-15 ส.ค. 2551, โรงแรมเจริญธานี  ปริ๊นเชส  จ.ขอนแกน; 2554. 
 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  2 ป 

5. ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN313002 Agricultural Engineering Laboratory I 

EN313003 Agricultural Engineering Laboratory II 

EN313507 Renewable Energy Technology for Agriculture 

EN313508 Smart Farm 

EN313998 Agricultural Engineering Pre-project 

EN313796 Practical training 

EN314404 Power for Agricultural System 

EN314509 Freezing and Cold Storage 

EN314510 Material Handling 

EN314761 Agricultural Engineering Seminar 

EN314785 Cooperative Education in Agricultural Engineering 

EN314999 Agricultural Engineering Project 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

153 711 Measurement for agricultural engineering laboratory 

153 740 Power and renewable energy 

153 744 Power and renewable energy 

153 898 Thesis 

153 899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

153 996 Dissertation 

153 997 Dissertation 

153 998 Dissertation 

153 999 Dissertation 
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นายคํานึง  วาทโยธา 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

อาจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2530 

ปริญญาโท M. Eng. (Agricultural Machinery 

and Management) 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย, ไทย 2539 

ปริญญาเอก D. Eng. (Agricultural Engineering) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย, ไทย 2543 

 

3. ประวัติการทํางาน 

2530 - ปจจุบัน อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน

ทําหนาที่สอนตามรายวิชาดังนี้.- 

 

3.1 ประสบการณงานวิจัย 

1. การอบกลวยดวยไมโครเวฟ. เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว. 2544 

2. การอบแหงมะมวงดวยไมโครเวฟ. เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว. 2545 

3. การอบแหงช้ินมันสําปะหลังดวยไมโครเวฟและลมรอน. เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว. 2546 

4. การศึกษาการอบแหงยางแทงดวยเตาไมโครเวฟระดับหองปฏิบัติการ. สกว. 2552 

5. การศึกษาการอบแหงยางแทงดวยเตาไมโครเวฟระดับขยายสวน. ศนูยนวัตกรรมฯ. 2553 

6. การพัฒนาตนแบบเครื่องอบแหงลมรอนรวมกับไมโครเวฟชนิดสายพานลําเลียงแบบตอเน่ือง

สาํหรับการอบแหงยางแทง. ศูนยนวัตกรรมฯ. 2554 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  23  ป 

5. ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN313002 Agricultural Engineering Laboratory I 

EN311000 Livestock and crop Production Engineering 
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EN313003 Agricultural Engineering Laboratory II 

EN313500 Agricultural Process Engineering 

EN313501 Fan, Pump and Compressor 

EN313505 Cane Sugar Manufacturing Technology 

EN313998 Agricultural Engineering Pre-project 

EN313796 Practical training 

EN314761 Agricultural Engineering Seminar 

EN314785 Cooperative Education in Agricultural Engineering 

EN314999 Agricultural Engineering Project 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

153 740 Grain drying and storage 

153 742 Microwave drying technology 

153 898 Thesis 

153 899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

153 992 Agricultural engineering dissertation seminar III 

153 996 Dissertation 

153 997 Dissertation 

153 998 Dissertation 

153 999 Dissertation 
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นายโพยม  สราภิรมย 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

อาจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2540 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนเชียงใหม, ไทย 2545 

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)      มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2556 

 

3. ประวัติการทํางาน 

3.1 งานวิจัยท่ีรับผิดชอบในปจจุบัน 

- โครงการแนวโนมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอพ้ืนที่ภายใตอิทธิพลเกลือใน

พ้ืนท่ีปลูกขาวสําคัญของจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนโดย สกว. (ตุลาคม 2557– ปจจุบัน)) 

- โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานความมั่นคงทางดานนํ้า พลังงาน และ

อาหาร ของประเทศไทยเสนอ กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล (กันยายน 2557– ปจจุบัน) 

- โครงการโครงการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไรนาจากการ

เปล่ียนแปลงปริมาณน้ําตนทุนในพ้ืนท่ีลุมนํ้าสาขามูลสวนท่ี 3 อําเภอสําโรง จังหวัด

อุบลราชธานี (พฤษภาคม 2557-ปจจุบัน) 

- โครงการ Enhancing the resilience and productivity of rainfed dominated 

systems in Lao PDR through sustainable groundwater use เสนอ Australian 

Centre for International Agricultural Research (ACIAR) รวมกับ International Water 

Management Institute (IWMI) (กรกฎาคม 2555-ปจจุบัน) 

 

3.2 ประสบการณงานวิจัย 

ผลงานวิจัย/วิชาการ  

ก. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร 

1) นานาชาติ  
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Phayom Saraphirom, Wanpen Wirojanagud, Kriengsak Srisuk, 2013, Impact 

of Climate Change on Waterlogging and Salinity Distributions in Huai 

Khamrian Subwatershed, NE Thailand, Environmental Earth Sciences, 

Springer, ISSN 1866-6280 (September 2013) Volume 70, Number 2: 

Pages 887–900. 

Phayom Saraphirom, Wanpen Wirojanagud, Kriengsak Srisuk, 2013, 

Potential Impact of Climate Change on Area Affected by Waterlogging 

and Saline Groundwater and Ecohydrology Management in Northeast 

Thailand, EnvironmentAsia Volume 6 (1) January 2013, Pages 19-28.   

Paul Pavelic, Kriengsak Srisuk, Phayom Saraphirom, Suwanchai Nadee, 

Kewaree Pholkern, Sumrit Chusanathas, Sitisak Munyou, Theerasak 

Tangsutthinon, Teerawash Intarasut and Vladimir Smakhtin, 2012, 

Balancing-Out Floods and Droughts: Opportunities to Utilize 

Floodwater Harvesting and Groundwater Storage for Agricultural 

Development in Thailand, Journal of Hydrology, Volumes 470–471, 

12 November 2012, Pages 55–64.  

Sirirat Uppasit, Kriengsak Srisuk, Phayom Saraphirom and Paul Pavelic, 

2012, Assessment of the groundwater quantity resulting from artificial 

recharge by ponds at Ban Nong Na, Pitsanulok Province, Thailand, 

International Journal of Environment and Rural Development, 

Volume 3 number 1, April 2012, Pages 196-201. 

Kriengsak Srisuk, Laa Archwichai, Kewaree Pholkern, Phayom Saraphirom 

and Sumrit Chusanatus and Sitisak Munyou, 2012, Groundwater 

resources development by riverbank filtration technology in 

Thailand, International Journal of Environment and Rural 

Development, Volume 3 number 1, April 2012, Pages 155-161. 

2) ระดับชาติ  

เกรียงศักดิ์  ศรีสุข, หลา  อาจวิชัย,  สุวันชัย  นาดี,  โพยม  สราภิรมย,  วรวรรณ  ชาญ

ดวยวิทย และ จักรกฤช  เจียรวิริยบุญญา (2552) การศึกษาความเปนไปไดในการ

พัฒนาโครงการชลประทานจากแหลงน้ําบาดาล ในพ้ืนที่ตําบลนาหนองทุม อําเภอ

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน. วารสารวิจัย มข. ฉบับวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

และเทคโนโลยี ปที่ 14 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือน กรกฎาคม 2552  
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3) ประชุมวิชาการ/วิทยากร 

โพยม  สราภิรมยและ เกรียงศักด์ิ  ศรีสุข 2557 การศึกษาลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา

และการประยุกตใชแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรในการวางแผนการจัดการพ้ืนท่ีดิน

เค็มในลุมน้ํ าชีสวนท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  การประชุม

วิชาการ ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 จัดโดย กรมพัฒนาท่ีดิน วันท่ี 

8-9 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ. ขอนแกน 

Impact of Climate Change on Salinity Distribution and Ecohydrological 

Management: Case Study of Huai Khamrian Subwatershed, NE, 

Thailand, The 2nd International Symposium on Food-Energy-Water 

Security Challenge: A Multi-dimensional Perspective (FEWS2014) 

Centara Hotel and Convention Centre  Khon Kaen, Thailand, 8-10 

December, 2014. 

โพยม  สราภิรมย, เกรียงศักดิ์  ศรีสุข, วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ 2556 ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอการแพรกระจายความเค็มและการจัดการทางอุทก

นิเวศวิทยา: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยหวยขามเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเทศไทย  การประชุมวิชาการ ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 1 จัด

โดย กรมพัฒนาที่ดิน วันท่ี 11-13 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมพูลแมน  ราชาออคิด 

จ. ขอนแกน 

  นําเสนอผลงานเรื่อง Impact of Climate Change on Salinity Distribution and 

Adaptation Options: Case study of Huai Khamrian Subwatershed, NE, 

Thailand ในการประชุม International conference “Pacific Neighborhood 

Consortium 2011” (PNC 2011 Annual Conference; Main Theme: 

Managing Climate Change: From Science to Digital Humanities and 

Sustainability) วันที่  9-21 October 2011, ณ  Sasin Graduate Institute of 

Business Administration of Chulalongkorn University กทม. 

Srisuk, K., Saraphirom, P. (Presenter) and Nadee, S. (2 0 0 5 ) .  Integrated 

Hydrologic Model Selection for Sustainable Water Resources 

Management Plans in Salt Affected Areas, Khon Kaen, Northeast 

Thailand. International Salinity Forum 2005, Riverside, California, USA, 

April 25-27, 2005.   
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วิทยากรบรรยายในหัวขอ “โครงการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

บาดาล” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของ “โครงการพัฒนาบุคลากรน้ําบาดาลดาน

ตางๆ” วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี  

วิทยากรบรรยายเร่ือง “การศึกษาศักยภาพทรัพยากรน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนใต” 

ในการประชุมสัมมนา “การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล” ของกรม

ทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วันที่  29 

มีนาคม พ.ศ.2548 หองกษัตริยศึก 3 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ปทุมวัน 

กรุงเทพฯ. 

ข. ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได 

- โครงการศึกษาทดลองการเติมนํ้าสูช้ันนํ้าใตดิน ผานระบบสระนํ้าพ้ืนที่ลุมน้ําภาคเหนือ

ตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และพิจิตร  ภายใตงบประมาณกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ใชประโยชน

ผลการวิจัยในการวางแผน ออกแบบ กอสรางและขยายงานดานการจัดการรวมระหวางน้ําผิวดินและน้ําใต

ดินโดยกรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และกรมชลประทาน  

- โครงการศึกษาศักยภาพแหลงน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนใตภายใตงบประมาณกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาล ผลงานอยูในรูปของแผนที่แสดงศักยภาพแหลงน้ําบาดาล เพ่ือใชในการประกอบการ

ตัดสินใจใหอนญุาตใชน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในพ้ืนที่ตางๆ ในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนใต 

- โครงการศึกษาลักษณะการไหลของน้ําบาดาลและทบทวนระบบการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ําบาดาลบริเวณสถานีผลิตกาซธรรมชาติ (Gas Processing Plant) บริษัท เฮสส (ไทยแลนด) 

จํากัด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน  ใชประโยชนจากผลการศึกษาเพ่ือแกไขขอขัดแยง

ของประชาชนในพ้ืนที่และโรงงานอุตสาหกรรม ชวยใหหนวยงานระดับจังหวัด (ทสจ.) สามารถอธิบายขอ

สงสัยดานส่ิงแวดลอมจากผลการตรวจพบโลหะหนักในพ้ืนที่ไดอยางชัดเจน 

- โครงการ Evaluation of sustainability of groundwater use for irrigation project 

and basin management in Ban Tang Pad-Po Daeng area เ ส น อ  International Water 

Management Institute (IWMI) และโครงการEvaluation of sustainability of groundwater use for 

irrigation project and basin management in Sum Sung area เ ส น อ  International Water 

Management Institute (IWMI) ใชประโยชนในการกําหนดปริมาณการใชน้ําบาดาลท่ีปลอดภัยในการวาง

แผนการขยายพ้ืนท่ีชลประทานท่ีใชน้ําใตดินเปนหลัก แกกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เนื่องจากพื้นที่ท้ังสองแหง

มีศักยภาพน้ําใตดินสูงแตมีการแทรกตัวของน้ําเค็มอยูใกลพ้ืนที่ ดังน้ันตองมีการใชน้ําอยางระมัดระวังมิใหเกิด

การรกุตัวเขามาของน้ําบาดาลเค็ม 

- โครงการศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยาและพัฒนาแบบจําลองระบบอุทกธรณีวิทยาเพ่ือการ

จัดการพื้นท่ีในพ้ืนที่โครงการ โขง-ชี-มูล ภายใตเงื่อนไขจากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอ 

กรมชลประทานผลการศึกษาไดระบบฐานขอมูลสิ่งแวดลอมทางอุทกธรณีวิทยาขนาดใหญในพ้ืนท่ีภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการศึกษาดานน้ําบาดาล พ้ืนท่ีดินเค็ม และผลการจําลอง เพ่ือใหกรมชลประทาน

สามารถกําหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีนํารอง เชน ระดับกักเก็บท่ีเหมาะสมที่ทําใหเกิดผล

กระทบตอการแพรกระจายดินเคม็จากการพัฒนาแหลงนํ้านอยที่สุด เปนตน 

- โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลขนาดใหญโดยเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย (ระยะท่ี 1) “โครงการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank 

Filtration)” ใชผลการศึกษากําหนดตําแหนงที่เหมาะสมในการกอสรางระบบ RBF ทราบปริมาณนํ้าที่คาด

วาจะพัฒนาได สําหรับระบบประปาขนาดใหญในอนาคตสําหรับหนวยงานรัฐ เชน การประปาสวนภูมิภาค 

และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เปนตน 

- ง า น วิ จั ย เ ร่ื อ ง  Impact of Climate Change on Salinity Distribution and 

Ecohydrological Management: Case Study of Huai Khamrian Subwatershed, NE, Thailand ใช

ประโยชนโดยกรมพัฒนาท่ีดินในการใชเปนขอมูลและเทคนิคตัวอยางแนวทางการวิจัยและวางแผนการ

จัดการพ้ืนท่ีดนิเคม็ในพ้ืนที่ศึกษาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

ค. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ 

- คูมือและมาตรฐาน การปฏิบัติงานดานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล กรม

ทรัพยากรนํ้าบาดาล  

ง. รางวัลผลงานวิจัยท่ีเคยไดรับ 

1) รางวัลผูนําเสนอยอดเย่ียม ผลงาน เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอการ

แพรกระจายความเค็มและการจัดการทางอุทกนิเวศวิทยา: กรณีศึกษาพื้นที่ลุมน้ํายอยหวยขามเรียน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดย กรมพัฒนา

ทีดิ่น วันท่ี 11-13 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมพูลแมน  ราชาออคิด จ. ขอนแกน   

2) ศูนยวิจัยน้ําบาดาล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับรางวัลประเภทหนวยงาน

ที่ทําคุณประโยชนแกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป 2553 สาขาทรัพยากรนํ้า จาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในงานวันส่ิงแวดลอมโลกอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ ประจําป 2553 จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ณ อาคาร

คอนเวนช่ันเซ็นเตอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553  

จ.    สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ  

- การศึกษาผลกระทบจากสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตอระบบอุทกวิทยาและการ

จัดการน้ํา นํ้าบาดาล และพื้นท่ีดินเคม็  

- การประยุกตใชแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร (Mathematical model) จําลองระบบอุทก

วิทยา การแพรกระจายของมลสารในน้ําบาดาลเพ่ือการจัดการแหลงน้ําบาดาล การศึกษาการรุกตัวของนํ้า

บาดาลเค็ม การแพรกระจายมลสาร  
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- การจัดการเติมนํ้าบาดาล (Managed Aquifer Recharge, MAR) และการพัฒนาระบบ 

Riverbank Filtration (RBF) เพ่ือการผลิตนํ้าประปา  

- การชลประทานและการจัดการชลประทานแบบมีสวนรวม (Participatory Irrigation 

Management, PIM) 

- การจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental management) ในกิจการเหมืองแร  

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  3 ป 

5. ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN313002 Agricultural Engineering Laboratory I 

EN313003 Agricultural Engineering Laboratory II 

EN313100 Agricultural Building Structures 

EN313300 Principles of Irrigation and Drainage 

EN313998 Agricultural Engineering Pre-project 

EN313796 Practical training 

EN314101 Agricultural Building Design 

EN314204 Groundwater Resources for Agriculture 

EN314301 Integrated Water Resources Management 

EN314761 Agricultural Engineering Seminar 

EN314785 Cooperative Education in Agricultural Engineering 

EN314999 Agricultural Engineering Project 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

153 711 Measurement for agricultural engineering laboratory 

153 757 Irrigation planning and management 

153 758 Irrigation and drainage engineering 

153 898 Thesis 

153 899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

153 996 Dissertation 

153 997 Dissertation 

153 998 Dissertation 

153 999 Dissertation 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 3 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 4 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 

- 154 - 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

-------------------------------- 

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา

ขั้นปริญญาตรี  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. ๒๕๔๑โดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมคร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕จึงวางระเบียบวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

บรรดาระเบียบ หรือประกาศ หรือมติใด ๆ ที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ”  หมายความวา คณะหรือหนวยงานที่มีหลักสูตรหรือรายวิชา

ระดับปริญญาตรีสังกัด                                                          

“คณบด”ี  หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานท่ีหลักสูตรหรือรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีสังกัด 

 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงาน 

ที่นักศึกษาสังกัด 

“อาจารยที่ปรึกษา”             หมายความวา อาจารยที่คณะแตงต้ังใหเปนที่ปรึกษา

เก่ียวกับการศึกษาของนักศกึษา  
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“อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยที่คณะมอบหมายใหสอน

รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายความวา สํานักทะเบียนและประมวลผล                         

(สํานักบริหารวิชาการและพัฒนา

วิชาการ) 

“การข้ึนทะเบียน”              หมายความวา การที่มหาวิทยาลัยใหสภาพการเปน

นักศึกษาแกผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขา

ศึกษาใหม 

“การตอทะเบียน”          หมายความวา การที่นักศึกษาลงทะเบียนเรยีนหรือ

การรักษาสภาพการเปนนักศึกษาโดย

ไมลงทะเบียน 

 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบ

ปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีสุด 

 

หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ ๖ ระบบการจัดการศึกษา ใหใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต 

๖.๑ ในระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหน่ึง ออกเปน ๒ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค

การศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) 

ดวยก็ได โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕สัปดาห สวน

ภาคการศึกษาพิเศษ มีระยะเวลาไมนอยกวา ๖สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของ

แตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรยีนในภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒ การคดิหนวยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหนวยกิตใหมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 

๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 

๑๕ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 
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๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ 

๖.๒.๓ การฝกงานสหกิจศึกษา การฝกภาคสนามที่ใชเวลาไมนอยกวา ๔๕

ชั่วโมงตอ ภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ 

ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบ

การสอนทางไกลและระบบอ่ืนๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ตองมีระยะเวลาศึกษาและจํานวน

หนวยกิตในสัดสวนท่ีเทียบเคยีงไดกับระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 

ขอ ๘ การรับบุคคลเขาเปนนักศกึษา สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

๘.๑ การรับผานระบบคัดเลือกกลาง 

๘.๒ การรับโดยวิธีรบัตรงและวิธีพิเศษ 

๘.๓ การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบัน 

๘.๔ การรับโดยวิธีอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๙ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ป หรือ๕ป หรือ ๖ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย

ของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๙.๒ เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนที่

เก่ียวของกับการรับเขาศึกษา     ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ        
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หมวด ๓ 

การขึ้นทะเบียนและการตอทะเบียน 

ขอ ๑๐ การข้ึนทะเบียน 

๑๐.๑ คุณสมบัติของผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

๑๐.๑.๑ เปนผูที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรบัเขาศึกษาเรียบรอยแลว 

๑๐.๑.๒ เปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และประกาศตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

๑๐.๒ ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตัวและขึ้นทะเบียน และชําระเงิน

คาข้ึนทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธ์ิ 

๑๐.๓ หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือคํ้าประกันที่นํามายื่นในวันรายงานตัว จะตอง

ใหผูรับรองและผูค้ําประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อใหเรียบรอย

กอนนํามายื่นและถาปรากฏ ในภายหลังวาเปนลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะ

สั่งใหนกัศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

ขอ ๑๑ การตอทะเบียน 

๑๑.๑ นักศึกษาตองตอทะเบียนเปนประจําทุกภาคการศึกษาปกติ และชําระเงินคาตอ

ทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๑.๒ กรณีที่นักศึกษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนักศึกษา 

หรือถูกสั่งพักการศึกษา เนื่องจากตกออกตามขอ ๒๘แหงระเบียบนี้ ใหถือวาการ

ตอทะเบียนคร้ังนั้นเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการตอ

ทะเบียนใหกับนักศึกษาโดยการตอทะเบียนเรียนโดยไมตองลงทะเบียนเรียน 

สามารถทําไดในกรณตีอไปนี้ 

๑๑.๒.๑ การลาพักการศึกษา 

๑๑.๒.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา 

๑๑.๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตยังไมผานเงื่อนไข

การสําเร็จการศึกษาอื่นๆ 

๑๑.๓ นักศึกษาจะตองเปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศตาง 

ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 
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หมวด  ๔ 

การลงทะเบียนเรียน 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน 

๑๒.๑ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษา

ใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๒.๒ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา

หนึ่งหรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

๑๒.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙หนวยกิต แตไมเกิน 

๒๒หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนได

ไมเกิน ๙ หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวย

กิต 

๑๒.๕ ในกรณีที่มีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวา หรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 

๑๒.๓และขอ ๑๒.๔อาจกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ

ไดรับอนุมัติจากคณบดี  ท้ังนี้ไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติสําหรับ

การลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษ

และสําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

๑๒.๖ การลงทะเบียนรายวิชาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่นๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเปนไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๒.๗ นักศึกษาท่ีไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะถูกปรับ

เปนรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ใหนับวันหยุดราชการรวมดวย 

๑๒.๘ เมื่อพนระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๒.๙ นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตาม

ขอ ๓๗.๓แหงระเบียบนี้ มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

๑๒.๑๐ นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาไดมีสิทธิขอยกเวนหรือเทียบโอนรายวิชาไดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๑๑ นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไดคะแนนเฉลี่ย

สะสมถึงเกณฑ ที่สําเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรยีนอีกไมได เวนแตจะเปน

นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญา 
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๑๒.๑๒ คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียน

ของนักศกึษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสตูรได 

๑๒.๑๓ การลงทะเบียนเรยีนที่ไมเปนไปตามเง่ือนไขของรายวิชาใหถือวาการลงทะเบียน

เปนโมฆะ      

ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

๑๓.๑ นักศึกษาท่ีได R ตามหมวดที่ ๗จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําทันทีที่มีการ

เปดสอน นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเลื่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียน

ได 

๑๓.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดไมสูงกวา D+อีกเพ่ือทําใหระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมสูงขึ้น จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ตองนําไปคิด

รวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกคร้ังเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๑๓.๓ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีแลวแตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่จะสําเร็จการศึกษา ก็

อาจจะเรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมใหถึงเกณฑสําเร็จการศึกษา จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียน

ซ้ํานี้ ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 

 

หมวด ๕ 

การเพ่ิมและถอนรายวิชา 

ขอ ๑๔ การเพ่ิมรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๓วัน

แรกของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอ ๑๕ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาค

การศกึษานั้น นับจากวันเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ี

หลักสูตรกําหนดรายวิชาท่ีถอนนั้ นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

(Transcript) และการถอนตามนัยนี้ นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง

ผานระบบอินเทอรเนต็ 

๑๕.๒ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๕.๑แตไมเกินหนึ่งในสองของ

ระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเร่ิมเรียน
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ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรกําหนด รายวิชาที่ถอนนั้น

จะได  W แตจะไมปรากฏในใบแสดง  ผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และใหดําเนินการ ที่สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ 

๑๕.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๕.๒รายวิชาที่ถอนนั้นจะ

ไดรบั F และ จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

ขอ ๑๖ เมื่อมีการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาแลวจํานวนหนวยกิตที่เรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับขอ ๑๒.๓ 

ขอ๑๒.๔และขอ ๑๒.๕แหงระเบียบนี้ 

 

หมวด ๖ 

การศึกษาแบบรวมเรียน 

ขอ ๑๗ การศกึษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต 

ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏิบัติตาม

หมวดที่ ๔ และหมวดท่ี ๕ แหงระเบียบน้ี 

ขอ ๑๙ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตที่กําหนดไว

ตามหลักสูตร 

ขอ ๒๐ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะถือหรืออางเปนเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ที่

นับหนวยกิตไมได 

ขอ ๒๑ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา

เพื่อจะนับ   หนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 

และรายวิชานั้นเปนรายวิชา  ที่กําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร 

ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรือ U และให

ระบุคําวา Audit ไวในวงเล็บตอทายชื่อรายวิชา 

 

หมวด ๗ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน 

ขอ ๒๓ ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและคาคะแนน 

 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย               คาคะแนนตอหนวยกิต 

 A  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
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 B+  ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)   ๓.๕ 

 B  ผลการประเมินขั้นดี (Good)    ๓.๐ 

 C+  ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good)  ๒.๕ 

 C  ผลการประเมินพอใช (Fair)     ๒.๐ 

 D+  ผลการประเมินข้ันออน (Poor)    ๑.๕ 

 D   ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)    ๑.๐ 

 F      ผลการประเมินข้ันตก (Fail)     ๐ 

ตัวอักษรอ่ืนๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I  P R  S  T  

U และ W ตัวอักษรเหลานี้ไมมคีาคะแนน ยกเวน T 

 ตัวอักษร                               ความหมาย 

 I                       ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

 P                        กําลังดําเนินอยู (In Progress) 

 R                      ซ้ําชั้น (Repeat) 

 S                      พอใจ (Satisfactory) 

 T                      รบัโอน (Transfer) 

 U                      ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

 W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 

กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและ

การศึกษา ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือ

ที่ปรับปรงุแกไขเพิ่มเติม 

ขอ ๒๔ การใชตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 

๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๑.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมผีลงานที่ประเมนิไดเปนระดับ

คะแนน 

๒๔.๑.๒ เปลี่ยนจาก I  ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 

๒๔.๑.๓ เปลี่ยนจาก R ภายในกําหนดเวลาและหลักเกณฑที่คณะแพทยศาสตร

กําหนด 

๒๔.๑.๔ การใช  F  นอกเหนือจากขอ ๒๔.๑.๑๒๔.๑.๒และ ๒๔.๑.๓แลวยัง

ใชไดในกรณีตอไปนี้อีก คือ 



มคอ. 2 

- 162 - 

(๑) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจําภาค 

(๒) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินโทษใหได F 

ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจําภาคที่มหาวิทยาลัยกําหนด

หรือไมปฏิบัติตามเกณฑหรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑขอ 

๒๕.๒ 

(๓) เปลี่ยนจาก  I  กรณีนักศึกษาไมเขาสอบ หรือไมปฏิบัติงานท่ี

อาจารยผูสอนกําหนดให ภายในกําหนดเวลาของคณะที่

รายวิชานั้นสังกัด 

(๔) ถอนรายวิชาเรยีนหลังเวลาท่ีกําหนด ตามขอ ๑๕.๓ 

(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

ท้ังนีต้องไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี 

๒๔.๒ ตัวอักษร I ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบตามเงื่อนไขที่อาจารยผูสอนกําหนดดวย

เหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 

๒๔.๒.๒ นักศกึษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมีเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 

     การให I แกนักศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะที่รายวิชานั้นสังกัดและไดรับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด

เมื่อไดรับอนุมัติใหได I แลว ใหคณะที่รายวิชาน้ันสังกัดอยูกําหนดเวลาสอบหรือ

ปฏิบัติงานใหครบ ทั้งน้ีตองไมเกินภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเปน F เวนแต

ในกรณีที่จําเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชานั้น

สังกัด และใหคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงให

สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการทราบลวงหนา 

๒๔.๓ ตัวอักษร P ใชในกรณีที่รายวิชานั้นเปนรายวิชาท่ีเปดสอนติดตอกันมากกวา ๑ภาค

การศึกษา    ซ่ึงจะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชานั้นและตอง

ประเมินผลเปน  A  B+  B  C+  C  D+ D หรือ F    

๒๔.๔ ตัวอักษร R ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไมผานใน

รายวิชาเฉพาะของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑที่คณะกําหนด 

๒๔.๕ ตัวอักษร S และ U ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่กําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับ

คะแนนหรือลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 
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๒๔.๕.๒ เปลี่ยนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู 

สําหรับรายวิชาที่ไดกําหนดการประเมินผลเปน  S และ U 

๒๔.๖ ตัวอักษร T ใชในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทาย

รายวิชา 

๒๔.๗ ตัวอักษร  W  ใชในกรณตีอไปนี้ 

๒๔.๗.๑ รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ ๑๕.๒ 

๒๔.๗.๒ นักศกึษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๒๔.๗.๓ นักศกึษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 

หมวด ๘ 

การวัดและประเมินผล 

ขอ ๒๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา  

๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาค

การศึกษาหน่ึงๆ     ไมนอยกวาหนึ่งครั้งและเม่ือทําการประเมินผลรายวิชาใดเปน

ครั้งสดุทายแลว ถือวาการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

๒๕.๒ อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑและเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาให

นักศึกษาทราบลวงหนา 

๒๕.๓ การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดบัคะแนนตัวอักษร ตามหมวดที่ ๗ 

๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพ่ือคํานวณระดบัคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = 

G.P.A.) จะกระทําเมื่อสิ้นแตละภาคการศึกษา 

๒๕.๕ วิธีคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average =Cumulative 

G.P.A.)ใหทําดังน้ี 

๒๕.๕.๑ ใหนําผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนที่ไดกับจํานวนหนวย

กิตของแตละรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวตั้ง หาร

ดวยจํานวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธที่ไดคือ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๒๕.๕.๒ การคํานวณดังกลาวขางตนใหตั้งหารถึงทศนิยม ๔ตําแหนงและใหปด

เศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต ๕ขึ้นไป ตั้งแตตําแหนงท่ี ๔เพ่ือใหเหลือ

ทศนิยม ๒ตําแหนง 
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๒๕.๖ รายวิชาที่มีคาคะแนนทุกรายวิชาจะตองนําหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ ไปรวมเปน

ตัวหารในการคํานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ ๒๖ การกําหนดนับชั้นปนักศึกษา หากมีความจําเปนตองกําหนดชั้นปนักศึกษาใหออกเปน

ประกาศของคณะ 

ขอ ๒๗ การสอบ 

๒๗.๑ การสอบแบงเปน  

๒๗.๑.๑ การสอบยอย 

๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค 

๒๗.๑.๓ การสอบประจําภาค 

๒๗.๑.๔ การสอบรวบยอด 

๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอื่น 

๒๗.๒ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลของการสอบอาจ

นําไปใชพิจารณาเปนสวนหนึ่งรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได จํานวนคร้ัง เวลา 

และวิธีการสอบใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชา

นั้น 

๒๗.๓ ก า รส อ บ ก ล า งภ าค  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ส อ บ ก ล า งภ าค ต าม ป ร ะก า ศ ข อ ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

๒๗.๔ การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้น

การสอนใน  ภาคการศึกษานั้นหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจํา

ภาคใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาค 

๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรูเพ่ือมีสิทธิ์ไดรับปริญญาสาขาใด

สาขาหนึ่ง หรือใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด 

๒๗.๖ การสอบประเภทอื่น หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ให

เปนไปตาม ที่คณะกําหนด 

ขอ ๒๘ การตกออก 

๒๘.๑ การพิจารณาการตกออกใหพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเม่ือสิ้นสุดปการศึกษา

นั้นๆ และ   ใหคิดเฉพาะรายวิชาที่มีคาคะแนนโดยไมคํานึงถึงรายวิชาที่ได  I  

๒๘.๒ นักศกึษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้ 

๒๘.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๕๐ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมี

หนวยกิตสะสมตั้งแต ๓๐-๕๙ หนวยกิต 
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๒๘.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๗๕เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมี

หนวยกิตสะสมตั้งแต ๖๐ หนวยกิตขึ้นไป 

๒๘.๒.๓ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิต ให เปน ไปตาม

หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๒๙ การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะสําเรจ็การศกึษาตองมคีุณสมบัติครบตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

๒๙.๑  สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้ 

๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว 

๒๙.๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรวาเปน

รายวิชาที่เทียบเทากัน ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตที่ได 

๒๙.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

รายวิชาที่คณะกําหนดไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือไดไมต่ํากวา C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให

เปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

๒๙.๓ มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐.๑ แหงระเบียบน้ี 

๒๙.๔ มีความประพฤติเรยีบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๕ ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอยางรายแรงตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศกึษา 

๒๙.๖ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๗ นักศึกษาที่ไมผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒ แตไดศึกษาและสอบผานรายวิชาในหลักสูตร

ครบตามเกณฑที่สามารถขอรับอนุปริญญาได คณะอาจพิจารณาใหเปนผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งนี้การใหอนุปริญญาตองเปนไปตามขอ ๓๐.๒ 

แหงระเบียบนี้ 

๒๙.๘ วันที่สําเร็จการศึกษา ให ถือวันที่คณะกรรมการประจําคณะรับรองการสําเร็จ

การศึกษา 
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หมวด ๙ 

การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูที่ไดรับการเสนอชื่อจาก

คณะตามหลักเกณฑ ดังนี ้

๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูเสนอชื่อนักศึกษาผู

สมควรไดรับอนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมี

คุณสมบัติตามขอ ๒๙ แหงระเบียบนี้ทุกประการ และตอง 

๓๐.๑.๑ ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงด ยับยั้ง หรือชะลอการ

เสนอชื่อเพ่ือ ขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 

รวมทั้งไมอยูในระหวางบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคม 

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๐.๑.๒ ไมเปนผูคางชําระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

๓๐.๒ ในกรณีที่คณะหรือหลักสูตรกําหนดใหมีการใหอนุปริญญา คณะเปนผูเสนอชื่อผู

สมควรไดรับอนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมี

คุณสมบัติตามขอ ๒๙ ทุกขอ ยกเวนขอ ๒๙.๒ แหงระเบียบนี้ และตอง 

๓๐.๒.๑ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตรแลวและมี

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐แตไมต่ํากวา ๑.๗๕ หรือ 

๓๐.๒.๒ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และ

มีหนวยกิตที่ไดและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่หลักสูตร

กําหนด  

๓๐.๓ การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแลว ใหกระทําไดภายในระยะเวลาไมเกิน ๙๐วัน นับ

แตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

ขอ ๓๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑ นักศกึษาที่จะไดรบัปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยูในเกณฑดังตอไปนี้ 

๓๑.๑.๑ มีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไวในหลักสูตร ท้ังนี้ไม

นับเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด 

๓๑.๑.๓ ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม แลวทําใหสงผลตอการไดรับปรญิญาเกียรตินิยม 
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๓๑.๑.๔ ไม เคยไดรับการยกเวนรายวิชาเวนแต เปนการยกเวนรายวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดใหยกเวนไดโดยไมมีผลตอการใหปริญญาเกียรติ

นิยมเทานั้น 

๓๑.๑.๕ ในกรณีนักศึกษาท่ีเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

จะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวาสามใน

สี่ของจํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 

๓๑.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังนี้ 

๓๑.๒.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ 

ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตองไมต่ํากวา ๓.๖๐กรณีที่ระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมเทากัน ใหพิจารณาถึงทศนิยมตําแหนงที่ ๔ หากยังเทากัน

ใหพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ   ในรายวิชา

บังคับหรือวิชาเอกของหลักสูตร 

๓๑.๒.๒ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๖๐ 

๓๑.๒.๓ เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ถึง 

๓.๕๙ 

๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ใหเปนไปตาม

ขอ ๓๑.๑ และขอ ๓๑.๒ ในระเบียบนี้  

ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปรญิญา  

กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปรญิญา

หรืออนุปริญญาไปแลวมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๙ขอ ๒๙และขอ ๓๐แหงระเบียบนี้ ให

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่สภา

มหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาใหกับบุคคลน้ัน 

ขอ ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่ง

ผูใดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ใหออกเปน

ประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๑๐ 

การยายโอนนักศกึษา 

ขอ ๓๔ การรับโอนนสิิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ถาคุณสมบัติและผลการเรียนอยูในมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทําไดตอเมื่อมีที่สําหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรที่ขอ

เขาศึกษาและใหคณะที่จะรับ   เขาศึกษาเปนผูพิจารณารับโอนทั้งนี้คณะอาจกําหนด

วิธีการ หลักเกณฑพิจารณาเพ่ิมเติมอีกก็ได 

๓๔.๒ นิสิตนักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนิสิต

นักศึกษาจากสถาบันเดิมและตองไดศึกษาอยูในสถาบันน้ันมาแลวไมนอยกวา ๒

ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และตองไดระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๓๔.๓ นิสิตนักศึกษาท่ีประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ ไมนอยกวา ๖สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่

ประสงคจะเขารับการศึกษานั้น พรอมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๔.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

๓๔.๕ นักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอื่น มีสิทธ์ิเรียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกิน

สองเทาของจํานวนปที่กําหนดไวในหลักสูตรท่ีเขาศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจาก

สถาบันเดิมดวย 

๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมสําหรับนัก ศึกษาที่ โอนมาจากสถาบันอื่ น 

มหาวิทยาลัยจะไมนําระดับคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิม มา

คํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

ขอ ๓๕ การยายคณะเรียน 

๓๕.๑ การยายคณะเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะของคณะที่กําลังศึกษาและคณะที่ประสงคจะขอยายเขาศึกษา 

๓๕.๒ นักศกึษาที่มีสิทธิ์ขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

๓๕.๒.๑ เปนนกัศึกษาที่ยังมีสิทธ์ิเรยีนในคณะเดิม 

๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรียนมากอน 
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๓๕.๒.๓ มีเวลาศึกษาอยูในคณะเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติและมี

หนวยกิตสะสม   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๓๕.๓ นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะเรียน จะตองยื่นเอกสารตางๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด ตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการผานคณะที่กําลังศึกษา ทั้งนี้นักศึกษา

จะตองย่ืนเอกสารดังกลาว   กอนเริ่มภาคการศึกษาที่ขอยายอยางนอย ๖สัปดาห  

คณะที่นักศึกษาประสงคจะขอยายสามารถกําหนดหลักเกณฑการยายคณะ

และวิธีการโดยออกเปนประกาศของคณะ 

๓๕.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอื่นๆ 

๓๕.๔.๑ การเทียบโอนรายวิชาที่จะโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะที่จะรับเขา

ศึกษา 

๓๕.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เทียบเทากันไดทั้งหมด 

๓๕.๔.๓ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย จะตองเรียนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ

จํานวนหนวยกิต   ที่กําหนดในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษา  

๓๕.๕ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธ์ิเรียนในหลักสูตรท่ียายเขาศึกษาไมเกินสองเทาของ

จํานวนปที่กําหนดไวในหลักสูตรน้ัน โดยนับจากวันท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยาย ใหคํานวณระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รบัโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชา

ที่เรียนในหลักสูตรใหมที่ยายเขาศึกษาดวย 

ขอ ๓๖ การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแต

ละคณะ 

 

หมวด ๑๑ 

การลา การพนสภาพนกัศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา 

ขอ ๓๗ การลา 

๓๗.๑ การลาแบงเปน ๓ประเภท ดังนี้ 

๓๗.๑.๑ การลาปวยหรือลากิจ 

๓๗.๑.๒ การลาพักการศึกษา 

๓๗.๑.๓ การลาออก 

๓๗.๒ การลาปวยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาไดในกรณีที่มีเวลาเรียนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ ของ

เวลาเรยีนทั้งหมด มิฉะน้ันจะตองขอลาพักการศึกษา และการลาที่เก่ียวของกับการ
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สอบใหเปนไปตามขอ ๒๗แหงระเบียบนี้ และตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด นอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 

๓๗.๓ การลาพักการศึกษา 

๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง

ตอไปน้ี 

(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารบัราชการทหาร 

(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใด  

ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เหตุผลความจําเปนอื่นที่คณะเห็นสมควร 

๓๗.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาหรือผูปกครอง ในกรณีที่

นักศึกษาไมอาจดําเนินการดวยตนเองไดยื่นใบลาพรอมหลักฐานอ่ืนๆ 

ที่คณะผานอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหคณบดีเจาสังกัดเปนผูพิจารณา

อนุมัติ และแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพ่ือปรับสถานะ ทั้งน้ี

นักศึกษาจะตองดําเนินการไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันแรกของการ

สอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีที่มี

สาเหตสุุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี 

๓๗.๓.๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดครั้งละไมเกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 

เวนแตกรณี มีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย อาจใหลาพักการศึกษา ครั้ง

ละหนึ่งปการศึกษาไดโดยตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๓๗.๓.๔ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียม

เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๔ การลาออก นักศึกษาตองยื่นใบลาพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐาน

การแสดงวา  ไมมีหนี้สินคางชําระ โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาและ

คณบดีที่นักศึกษาสังกัด  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีเหตุผลความ

จําเปนอาจใหผูปกครองย่ืนใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได 

๓๗.๕ หลักฐานที่ใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย 

๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย (กรณลีาเนื่องจากปวย) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๓ หนังสือรบัรองจากผูปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ี

ปรึกษา กรณีลาปวยหรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือ

ลาออก 
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๓๗.๕.๔ หนังสือแสดงความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา การลาทุกประเภทตองผาน

ความเห็นชอบ จากอาจารยท่ีปรึกษา 

๓๗.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติ

ใหไปฝกปฏิบัติงานที่ตางประเทศ การเรียกตัวเขารับราชการทหาร เปน

ตน 

๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย กรณี

ลาออกหรอืลาพักการศึกษา 

๓๗.๖ การอนุมัติลาพักการศึกษาและการลาออกใหถือตามวันที่อนุมัติใหมีผลในการลา 

๓๗.๗ การลาทุกกรณี จะไมไดรับสิทธ์ิยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๘ การพนสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

๓๘.๑ ตาย 

๓๘.๒ ลาออก 

๓๘.๓ ตกออก 

๓๘.๔ ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

๓๘.๕ ขาดคุณสมบั ติการเข าเป นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบี ยบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๓๘.๖ เรียนสําเร็จตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติป ริญญาหรืออนุปริญญาจากสภา

มหาวิทยาลัยโดยใหถือวาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปรญิญาเปน

วันพนสภาพนักศึกษาเวนแตกรณีที่เปนนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสอง

ปรญิญาใหถือวันพนสภาพนักศึกษาในวันที่อนุมตัิปริญญาที่สอง 

๓๘.๗ ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาค

การศึกษา โดยมิไดลาพักการศึกษาตามระเบียบ 

๓๘.๘ ไมชําระคาธรรมเนียมเพ่ือขึ้นหรือตอทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนดในแตละภาคการศึกษา ยกเวนในกรณี เหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควร 

๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนสองเทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวใน

หลักสูตร ทั้งนี้   ใหนับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา

ดวย 

๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือชื่อผูปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอ่ืน เพ่ือใชเปนหลักฐานเท็จ

ตอมหาวิทยาลัยตามขอ ๑๐.๓ แหงระเบียบนี้ 
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๓๘.๑๑ ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท 

๓๘.๑๒ โอนไปเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

๓๘.๑๓ อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๓๙ การคืนสภาพนักศึกษา 

๓๙.๑ นักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุตอไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษา

ได  

๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ ขอ ๓๘.๗ ขอ ๓๘.๘ และขอ ๓๘.๑๓ หรือ 

๓๙.๑.๒ พนสภาพเนื่องจากไดรับการประเมินใหไดอักษร I และถูกประเมินให

ตกออกโดยยังไมไดแกผลการประเมินอักษร I 

๓๙.๒ หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๔๐ นักศึกษาที่กระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไวในขอ ๔๑

แห งระ เบี ยบนี้  แล ะต อ งถู ก พิ จารณ าลงโท ษท าง วิ นั ยตาม ท่ี ระ บุ ไว ในข อ บั งคั บ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา   อีกโสดหนึ่งดวย 

ขอ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี ๔ สถาน ดังนี้ 

๔๑.๑ ปรับตกในรายวิชาที่เปนกรณีสาเหตุของการกระทําผิดหรือการฝาฝนระเบียบนี้ เชน 

ทุจรติในการสอบและกรณีที่เปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔ 

๔๑.๒ ปรบัตกไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแลวสําหรับภาคการศึกษานั้น โดย

นับยอนหลังตามลําดับรายวิชาที่สอบ 

๔๑.๓ ปรบัตกในทุกรายวิชาที่เขาสอบแลวสําหรับภาคการศึกษานั้น 

๔๑.๔ ปรบัตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสําหรับภาคการศึกษานั้น 

ขอ ๔๒ การดาํเนินการเมื่อมีการกระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี 

๔๒.๑ ใหผูท่ีตรวจพบวานักศึกษากระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้ รวบรวมหลักฐาน

ขอเท็จจรงิตางๆ  รายงานเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาและ

เสนอโทษ 
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๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้นหนึ่ง 

โดยใหโอกาสนักศึกษาไดชี้แจงขอเท็จจริง ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากวัน

สุดทายของการสงผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๒.๓ ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจงใหคณะที่นักศึกษา

ผูนั้นสังกัดและผูปกครองของนักศึกษาผูนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๔๓ นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามขอ ๓๐ 

อาจอุทธรณได  ตามหลักเกณฑดังนี้ 

๔๓.๑ ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธ์ิอุทธรณตออธิการบดีภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันทราบ

คําสั่งลงโทษ 

๔๓.๒ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ 

๔๓.๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอ่ืน

หรอืมอบหมายใหคนอื่นอุทธรณแทนไมได 

๔๓.๔ การปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๔ ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย มีคาํสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี โดย

ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอ

ความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย   

คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองให

ถือเปนที่สุด แลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสอืใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน 

     

หมวด ๑๓ 

การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอื่นๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิก

เน่ืองจากมีการเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกําหนดการจัดการศึกษาและการวัดผล

สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนที่แตกตางจากคณะอื่นๆ ดังนี้ 

ขอ ๔๕ การจัดการศึกษาตลอดป การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
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ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การ

สอบแกตัว   การขึ้นชั้นเรียน การเรียนซ้ําช้ัน การตกออก และการสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตร

บัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๔๗ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนปการศึกษา 

๒๕๕๖ ใหใชระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

และประกาศหรือแนวปฏิบัติ  ที่เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา

ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา  

ขอ ๔๘ ระเบียบ หรือประกาศใดท่ีใชขอความ “ภาคการศึกษาฤดูรอน” ใหถือเปน “ภาคการศึกษาพิเศษ” 

ตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

   พลตํารวจเอก     

(เภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
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เอกสารแนบทายหมายเลข 5 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) 

เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี 

จากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่  766 /2549) 

เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

.................................................... 

 เ พ่ื อ เป น ก าร เป ด โอกาส ท างการ ศึ กษ าแก นั กศึ กษ า ท่ี ส อบ คั ด เลื อก เข าศึ กษ าต อ ใน

มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น ๆ   และผานการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  มาเปนสวนหน่ึงของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน     อีกทั้งเพ่ือเปนการปฏิบัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ      

พ.ศ.2542  มาตรา 15    ท่ีกําหนดใหมีการ  เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอก

ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  และ  เพ่ือปริวรรตใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย    เรื่อง  

หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  พ.ศ.2545   ประกอบกับมีการ

เปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมาจาย 

 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  

พ.ศ.2541 ประกอบกับขอ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตร ี

พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549  เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 

2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ

รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไวดังน้ี 

 ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549)  เรื่อง การเทียบ

โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 

 ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2549  เปนตนไป 

 ขอ 3  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 143/2543) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชา   

ลงวันท่ี  10  พฤษภาคม  2543  และ  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 377/2546) เรื่อง การเทียบ

โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ วันที่ 21 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2546 และ ใหใชประกาศน้ีแทน 

 ขอ 4  ในประกาศน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ” หมายถึง คณะตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศ

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน   (ฉบับ ท่ี  

3/2548)   

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี

และเปนไปตามหลักสูตรของคณะน้ัน ๆ 

 ขอ.5.นักศึกษาผูมี สิท ธิขอเทียบโอนรายวิชาตองเปนนักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน    และเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสถาบันการศึกษาอ่ืน

ระดับอุดมศึกษา  หรือเทียบเทาในหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ี

มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

 ขอ 6  กําหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา จะตองย่ืนคํา

รอง ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน  15  วัน นับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขา

ศึกษา  และสามารถยื่นคํารองไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน ที่งานบริการการศึกษาของ

คณะ ที่นักศึกษาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา  รายละเอียดของรายวิชา  

และเคาโครงรายวิชาเพ่ือระกอบ   การพิจารณาดวย  ยกเวน ผูขอเทียบโอนที่เคย

ศึ กษ าใน มห า วิท ยาลั ยขอน แก น ขอ เที ยบ โอน ราย วิชา ใน ห ลักสู ต รขอ ง

มหาวิทยาลยัขอนแกน   ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเทานั้น 

6.2 ใหคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

ของนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน  20 วันนับถัดจากวันสุดทายของกําหนดวันย่ืน   

คํารอง และเปนผูสงผลการพิจารณาท่ีไดรับอนุมัติจากอธิการบดีให สํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ 

ขอ 7  เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา   และข้ันตอนการ

ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

7.1.1 เปนรายวิชาห รือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเทา ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของ

รัฐที่มีอํานาจ ตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม

ในส่ีของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบ 
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7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนน

ตัวอักษร  C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา และหรือ 

เปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสาม

ในส่ีของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 

7.1.5 รายวิชาห รือกลุมรายวิชาท่ีไดรับอนุมั ติให เทียบโอนไดจากตาง

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนน

เฉล่ียสะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษาท่ี

เหลืออยู ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม  จะเทียบโอนนักศึกษาเขา

ศึกษาได  ไม เกินกวาช้ันปและภาคการศึกษาที่ ไดรับอนุญาตใหมี

นักศกึษาเรียนอยู ตามหลกัสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

7.1.8 เกณฑอื่น ท่ีคณะเจาของรายวิชาเปนผู กําหนดข้ึนและจัดทําเปน

ประกาศ ซึ่งตองไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑนี้ใหใชกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

7.2  ข้ันตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทยีบโอน 

7.2.1 คณะท่ีนักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาท่ีขอเทียบ

โอนนั้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาวารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได 

7.2.2 คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามขอ 7.2.1 

เพื่อพิจารณาการรับเทียบโอน   ทั้งน้ีใหเปนไปตามเกณฑ  ขอ 7.1 

หากเห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติตออธิการบดี 

ขอ 8  คาใชจายและการชําระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา

ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาไดแลวนั้น ให

สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น 

            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติมในภาคการศึกษานั้น ๆได  ท้ังน้ีจํานวน

หนวยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนได  ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    

 ขอ 10  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้  โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา 

ตามประกาศน้ี  การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 
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  ประกาศ     ณ   วันท่ี     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 

 

  (ลงชื่อ)           กุลธิดาทวมสุข 

(รองศาสตราจารยกุลธิดาทวมสุข) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 6 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541 

----------------------- 

 เพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยใน

การผลิตบัณฑิต โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการสงเสริมบรรยากาศทาง

วิชาการในการสรางประสบการณทางวิชาการ และสังคมแกนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนขาม

มหาวิทยาลยัซ่ึงกันและกัน 

 ดังนั้นเพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบดวยมติสภา

มหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขาม 

                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 

 ขอ 2  ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป 

 ขอ 3  ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”       หมายถึง   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยั 

             เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

             มหาวิทยาลยัเชียงใหม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

             มหาวิทยาลยัมหิดล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

             มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร   และรวมถึง 

             มหาวิทยาลยัและ/หรือสถาบันอ่ืนท่ีมีขอตกลง 

             รวมกันเพื่อใหมีการลงทะเบียนเรียนขาม 

             มหาวิทยาลยั 

 “การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิชางๆ และสอบผาน 

 “ขามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึ่ง 

              และนําจํานวนหนวยกิตไปเปนสวนหนึ่งของ 

              จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/ 

              สถาบันท่ีนักศึกษาสังกัด 
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 “นักศกึษา”         หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 4  คุณสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต

ละแหงจะเปนผูกําหนดข้ึน 

 ขอ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกนให

ปฏิบัตดัิงน้ี 

5.1.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดตองย่ืน

ความจํานงผานมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษานั้นสังกัดอยูและไดรับอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเวลาไมนอย

กวา 2 เดือนกอน 

วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลยัขอนแกนจะแจงผลการพิจารณาใหผูสมัครทราบกอน 

5.1.3 กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 

5.1.4 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาจะตอง

ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ  ของ

มหาวิทยาลัยใหเสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานท่ี ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

กําหนดจึงจะถือวาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนด 

ขอ 6  การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการศึกษาก็ดี 

ใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ขอ 7  ภายใตแหงระเบียบนี้มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจํากัด

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได 

ขอ 8  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศคําสั่งหรือขอปฏิบัติ

ใดๆ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ได 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ.2541 

 

 

 

                                                                (ลงช่ือ)     พล.ต.อ.เภา   สารสนิ 

                                                                                  (เภา   สารสิน) 

                                                                      นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 7 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1072/2550) 

เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ

ระดับปริญญาตร ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 1072/2550) 

เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

 

เพ่ือใหการพิจารณาการขออุทธรณโทษของนักศึกษาที่ถูกส่ังลงโทษทางวิชาการเน่ืองจากฝา

ฝนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 12 บทกําหนดโทษ 

ขอ 41 และขอ 42 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคการศึกษาของ

นักศกึษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดบานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

ฉะนั้ น อาศัยอํานาจตามความมาตรา 20 และ มาตรา 23(1) แห งพระราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ใน

คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2550 จึงประกาศกําหนดแนวปฏิบัติการอุทธรณและการ

พิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี ไวดังนี ้

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1072/2550) เรื่อง แนว

ปฏิบัตกิารอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี” 

ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 “คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่ถูกสั่งลงโทษสังกัด

อยู 

 “นักศกึษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ ถูกส่ัง

ลงโทษทางวิชาการ 

 “การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง ก าร ท่ี นั ก ศึ กษ า ถู กสั่ งล งท าท าง

วิชาการเนื่องจากฝาฝนระเบียบของ

มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ เชน ทุจริต

ใน การสอบ  คั ดล อกผ ลงาน ท าง

วิชาการ ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไข
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ของรายวิชา มีเวลาเรียน/หรือเวลา

สอบซ้ําซอนกัน เปนตน 

 “การอุทธรณ” หมายถึง ก า ร ที่ นั ก ศึ ก ษ า ย่ื น เ รื่ อ ง ต อ

มหาวิทยาลัยเปนลายลักษณ อักษร 

เพ่ือขอให พิจารณ าทบทวนคํ าสั่ ง

ลงโทษ เน่ืองจากเห็นวาไมไดรับความ

เปนธรรม หรือไมเห็นดวยกับคําสั่ ง

ลงโทษ 

ขอ 4 ผูมีสิทธิ์อุทธรณตามประกาศน้ี ตองเปนนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวิชาการ โดยคําสั่ง

ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

ขอ5 การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมมือช่ือของผูอุทธรณ เสนอตอ

อธิการบดี โดยย่ืนที่สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 30 วัน นับแตวันทราบ

คําส่ังลงโทษ 

ขอ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณคําสั่งลงโทษไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอ่ืน

หรือมอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนมิได 

ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการชุดหนึ่ง เพ่ือ

พิจารณาเปนการเฉพาะราย ประกอบดวย 

1. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

เปนประธานกรรมการ 

2. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนรองประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการ (หรอืท่ีเรียกช่ือเปนอยางอ่ืน) เปนกรรมการ 

จากคณะท่ีไมเก่ียวของกับการอุทธรณ อีก 2 คน  

4. นิติกรท่ีอธิการบดมีอบหมาย 1 คน เปนกรรมการ 

5. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ทั้งน้ีอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดอีก 1 คน 

เปนกรรมการและเลขนุการ 

ขอ 8 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ประชุมพิจารณาอุทธรณ จากผล

การสอบขอเท็จจริงเบื้องตนที่ดําเนินการโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรือ่ืนๆ ตาม

เห็นสมควร และอาจเชิญบุคคลที่เก่ียวของใหขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม

ได 

ขอ 9 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ทํารายงานสรุปผลการพิจารณา

อุทธรณเสนอตออธิการบดีภายใน 45 วัน นับจากวันรับการอุทธรณ กรณีมีเหตุความ
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จําเปนใหสามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินการตามประกาศน้ีได ทั้งนี้ครั้ง

ละไมเกิน 60 วัน 

ขอ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีอํานาจพิจารณา วินิจฉัย มีคําสั่ง

เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกอุทธรณ ตามควรแกกรณี แลวแจงคําวินิจฉัยเปนลายลักษณ

อักษรใหผูอุทธรณทราบภายใน 15 วัน 

ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ โดยใหมีอํานาจการวินิจฉัยปญหา การ

ปฏิบัตติามประกาศน้ี และใหถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีเปนที่ส้ินสุด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 

 

 

 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 8 

 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  

และหลักเกณฑการประเมินประจําป 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 

ปการศึกษา 

ปที่ 

1 

ปที่ 

2 

ปที่ 

3 

ปที่ 

4 

ปที่ 

5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดการสอนใรแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาค

การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นป

การศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู จากการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน

การสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึง

คร้ัง 
√ √ √ √ √ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีผลตอคุณภาพหลักสูตร

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีผลตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงชี้ท่ีตองผานรวม (ขอ) 9 10 10 11 12 

 

เกณฑประเมิน:หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ ตองผานเกณฑการประเมินดังน้ี ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) มีผลการ

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และจํานวนตัวบงช้ีที่มีลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณา

จากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 9 

 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ของผูมีสวนไดสวนเสีย (กรณีหลักสูตรปรับปรงุ) 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ของผูมีสวนไดสวนเสีย   

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการประเมิน ขอเสนอแนะ 

1.คุณธรรมจริยธรรม ผานตามเกณฑหลักสูตร - 

2.ความรู ผานตามเกณฑหลักสูตร เพ่ิมเนื้อหาใหมที่ทันสมัยโดย

การเพ่ิมรายวิชาเลือก หรือมี

การปรับปรุงการสอนใน

รายวิชา 

3.ทักษะทางปญญา ผานตามเกณฑหลักสูตร - 

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ผานตามเกณฑหลักสูตร - 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี 

ผานตามเกณฑหลักสูตร - 

 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร  

การพัฒนาหลักสูตรจะดาํเนินการตามหลักเกณฑของ สกอ. และสภาวิศวกร ทุก 5 ป เน่ืองจากถามีการ

ดําเนินการตามหลักสูตรกอนเกณฑดงักลาวอาจมีขอมูลที่ไมเพียงพออาจทําใหขอมูลไมบรรลุ ไมมีประสิทธิภาพ 

 

2. ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา 

- 

 

3. ขอเสนอในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 คณะวิศวกรรมศาสตรอยูในชวงการปรับโครงสรางดานการบริหารของคณะ ดังน้ันกิจกรรมการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน จึงข้ึนกับนโยบายของคณะที่กําลังปรับโครงสรางฯ 
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ตารางสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการและคุณภาพหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

1.หลักสูตร 3.78 

2.กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 3.88 

3.อาจารยผูสอน 4.11 

4.การบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนานักศึกษา 

3.65 

5.การจัดการเรียนการสอน 3.85 

6.การวัดและประเมินผูเรียน 3.74 

7.การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค 3.92 

8.การบริการนักศึกษา 3.90 

คะแนนเฉลี่ยของทุกประเด็น 3.85 

 

 

ตารางผลการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการและคุณภาพหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

 

คําถาม คะแนนเฉล่ีย 

1.หลักสูตร 

(1) การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสตูร 3.89 

(2) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.84 

(3) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยางชัดเจน 3.68 

(4) รายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.73 

(5) รายวิชาที่เปดสอนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 3.78 

คะแนนเฉล่ีย 3.78 

2.กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

(1) หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.84 

(2) กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มคีวามเหมาะสม 3.92 

คะแนนเฉล่ีย 3.88 
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คําถาม คะแนนเฉล่ีย 

3. อาจารยผูสอน 

(1) อาจารยมีวุฒิ ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.11 

(2) อาจารยสอนตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลายและเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 4.00 

(3) อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 4.00 

(4) อาจารยใหคาํปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาไดอยางเหมาะสม 4.19 

(5) อาจารยเปนผูมีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 4.24 

คะแนนเฉล่ีย 4.11 

4.การบริหารส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

(1) หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรยีนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 3.46 

(2) หองปฏิบัตกิารมีอุปกรณเหมาะสม ทันสมัย เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับ

นักศึกษา 

3.35 

(3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 3.73 

(4) มีพ้ืนที่สําหรับพักผอน ทํากิจกรรมและอานหนังสือที่เหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และ

เพียงพอกับนักศึกษา 

4.05 

คะแนนเฉล่ีย 3.65 

5.การจัดการเรียนการสอน 

(1) มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เชน ทักษะดานสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ทักษะดานการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

3.78 

(2) มีการใชส่ือและสารสนเทศประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.62 

(3) วิธีการสอนสงเสรมิใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคดิศาสตรทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร

และ/หรือศาสตรที่เก่ียวของในการพัฒนาการเรียนรู 

3.89 

(4) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสรมิทักษะทางภาษาสากลและการสื่อสาร 3.68 

(5) มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพในการเรียนการสอน 4.05 

(6) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสรมิการทํางานเปนทีม 4.05 

คะแนนเฉล่ีย 3.85 

6.การวัดและประเมินผูเรียน 

(1) วิธีการวัดประเมินผลผูเรยีนสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรยีนการสอน 3.78 

(2) วิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนมีประสิทธิภาพ 3.70 

คะแนนเฉล่ีย 3.74 
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คําถาม คะแนนเฉล่ีย 

7.การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวั องคกร สังคม และ 

    ประเทศชาติ ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 

4.08 

(2) มีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพทางดานทรัพยากรนํ้า ทรพัยากรดิน 

และเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิสามารถประยุกตใชความรูได

อยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศกึษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

4.03 

(3) มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ 

วิศวกรรมศาสตรในการคิดวิเคราะห ริเร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

4.00 

(4) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพใน

การติดตอส่ือสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.76 

(5) มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหทันตอความกาวหนาและ 

    การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

3.86 

(6) มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทาํงานเปนหมูคณะ  

    และเครือขาย สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.81 

(7) มีความรูพ้ืนฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 3.73 

(8) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง  

   ภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

3.95 

(9) มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 4.05 

คะแนนเฉล่ีย 3.92 

8.การบริการนักศกึษา 

(1) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 3.89 

(2) มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน 

   ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

3.89 

(3) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 3.92 

คะแนนเฉล่ีย 3.90 

คะแนนเฉล่ียของทุกคําถาม 3.85 

 

 



มคอ. 2 

- 194 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายหมายเลข 10 

 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง



มคอ. 2 

- 195 - 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

แผนการศึกษาปกติ กลุมวิชาชีพเคร่ืองจักรกลเกษตร 151 หนวยกิต 

                        กลุมวิชาชีพทรัพยากรนํ้า                                  164 หนวยกิต 

แผนการศึกษาปกติ วิศวกรรมเกษตร 148  หนวยกิต - ลดจํานวนหนวยกิต และยกเลิกกลุม

วิชาชีพทรัพยากรนํ้าใหเหลือเพียงกลุม

วิชาชีพเคร่ืองจักรกลเกษตร 

2. โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต 

ตามแผนการศึกษา 

วิศวกรรม

เคร่ืองจักรกลเกษตร 

วิศวกรรม

ทรัพยากรน้ํา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 

1.1 กลุมวิชาการส่ือสารและการเรียนรูดวยตัวเอง 12 12 

1.2 กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ 6 6 

1.3 กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม 6 6 

1.4 กลุมวิชาวัฒนธรรมและภูมิปญญา 3 3 

1.5 กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน 3 3 

2) หมวดวชิาเฉพาะ 

115 128 

ฝกงาน สหกิจ

ศึกษา 

ฝกงาน 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 31 31 31 

 

2.2 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร 43 43 39 

2.3 วิชาวิชาชีพ 35 32 52 

2.4 วิชาวิชาชีพเลือกเรยีน 6 3 6 

2.5 วิชาวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 0 6 0 

2. โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

ตามแผนการศึกษา 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 

1.1 กลุมวิชาภาษา  12 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6 

 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
118 

ฝกงาน สหกิจศึกษา 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน 34 34 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 72 75 

2.2.1 วิชาพ้ืนฐานวชิาวศิวกรรมเกษตร 38 38 

2.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมเกษตร 34 31 

2.2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

1) วิชาฝกงาน    (ไมนับหนวยกิต) 1 - 

         2)    วิชาสหกิจศึกษา - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

 

-ลดจํานวนหนวยกิต 

-ลดจํานวนหนวยกิต 

-คงเดิม 

-เพ่ิมจํานวนหนวยกิต (Audit) 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 – 9 6-9 
 

2.3 กลุมวิชาเลือก 6 3 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 – 9 
 

-คงเดิม 

-คงเดิม 

3. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกิต 3. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 หนวยกิต  

1.) กลุมวิชาการส่ือสารและการเรียนรูดวยตนเอง 12 หนวยกิต 1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต - เปลี่ยนชื่อกลุมวิชา 

000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

   000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา 

000 160 คอมพิวเตอรพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ -    - ยายไปกลุมวิชามนุษย-สังคม 

       

2.)กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ  6 หนวยกิต 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร                                               12 หนวยกิต - เปล่ียนชื่อกลุมวิชา และเพ่ิมจํานวน

หนวยกิต 

   000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) - ยายมาจากกลุมวิชาความรอบรูและ

การปรับตัวในยคุโลกาภิวัตน 

   000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) - ปรับปรุงเน้ือหา และยายมาจากกลุม

วิชาวัฒนธรรมและภมูิปญญา 

   000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 3 - ปรับปรุงเน้ือหา และยายมาจากกลุม

วิชาวัฒนธรรมและภมูิปญญา 

000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6)    - ปรับปรุงเปน 000 175 และยายไป

กลุมคณิต-วิทย 
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   EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหสัจาก 190 110 ปรับปรุง

เนื้อหา เพ่ิมจํานวนหนวยกิต  และยาย

มาจากกลุมวิชาคณุธรรม จริยธรรม 

คุณคาของชีวิตในสังคม 

   EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสจาก 190 400 ปรับปรุง

เนื้อหา เพ่ิมจํานวนหนวยกิต และยาย

มาจากกลุมวิชาคณุธรรม จริยธรรม 

คุณคาของชีวิตในสังคม 

195 111 การสื่อสารดวยแบบ 3(2-3-5)    -เปล่ียนรหัสเปน EN001203 ปรับปรุง

ช่ือวชิา เน้ือหา จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวย

ตนเอง และยายไปหมวดวิชาเฉพาะ 

3) กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม และคุณคาของชีวิตในสังคม  3   หนวยกิต 1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร  จํานวน 6 หนวยกิต  - เปลี่ยนชื่อกลุมวิชา และเพ่ิมจํานวน

หนวยกิต 

000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา 

   000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) - ปรับปรุงจาก 000 168 เปล่ียนรหัส 

เนื้อหา และยายมาจากกลุมวิชาการคิด

เชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ   

   EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) - เพ่ิมรายวิชา 

 190 110 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 2(2-0-4)   2(2-0-4) - เปลี่ยนรหัสเปน EN001100 ปรับปรุง

เนื้อหา  เพ่ิมจํานวนหนวยกิต  และยาย

ไปกลุมวิชามนุษย-สังคม 

190 410 การเตรียมความพรอมในการทํางานและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 1(1-0-2)    - เปลี่ยนรหัสเปน EN003102 ปรับปรุง

เนื้อหา เพ่ิมจํานวนหนวยกิต และยายไป

กลุมวิชามนุษย-สังคม 
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4) กลุมวิชาวัฒนธรรมและภูมิปญญา 3   หนวยกิต     

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)    - ปรับปรุงเน้ือหา และยายไปกลุมวิชา

มนุษย-สงัคม 

5) กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภวิัตน 3 หนวยกิต     

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6)    - ยายไปกลุมวิชามนุษย-สังคม 

4. หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร  ไมนอยกวา 115 หนวยกิต 4. หมวดวิชาเฉพาะ                                                      ไมนอยกวา 118 หนวยกิต - ลดจํานวนหนวยกิต  

4.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร   31  หนวยกิต        4.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                                                     34 หนวยกิต           - เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

191 100 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเน้ือหา 

194 100 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม  1(0-3-1) EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ัวโมงศึกษาดวย

ตนเอง 

   EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) - เปลี่ยนรหัสจาก 195 111 ปรับปรุงชื่อ

วิชา เน้ือหา ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

และยายมาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

198 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(3-0-6) EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาและคําอธิบาย

รายวิชา 

312 105 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) SC201005 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) - คงเดิม 

312 106 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) SC201006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) - ปรับปรุงช่ัวโมงปฏิบัติและชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง 

314 126 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) - คงเดิม 

314 127 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) SC401207 แคลคูลัสสําหรับวศิวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) - คงเดิม 

314 226 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) SC402202 แคลคูลัสสําหรับวศิวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) - คงเดิม 

314 232 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) - คงเดิม 

315 111 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

315 112 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 
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315 181 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

315 182 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

4.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร 4.2 กลุมวิชาบังคับ  72 หรือ 75 หนวยกิต  

1) กลุมวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร   43   หนวยกิต 1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร  38 หนวยกิต - ลดจํานวนหนวยกิต 

192 201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) EN211101 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

193 101 วิทยาการพืชและสัตวศาสตรสําหรับวิศวกรเกษตร 3(3-0-6)    -ปดรายวิชา 

193 200 วิศวกรรมปฐพีทางการเกษตร 3(3-0-6)    -ปรับรหัสวชิาเปน EN312001 และยาย

ไปกลุมวิชาชีพเลือกเรียน 

193 300 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1  1(0-3-1) EN313002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1  1(0-3-2) -ปรับรหัสวชิาและเพ่ิมชั่วโมงศึกษาดวย

ตนเอง 

   EN313003 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2 1(0-3-2) -ปรับรหัสวิชาจาก 193 301 และเพิ่ม

ช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง ยายมาจากกลุม

วิชาชีพ 

193 302 สถิติสําหรับการวิจัยวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) EN313004 สถิติสําหรับการวิจัยวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิาละปรับชื่อรายวิชา 

193 310 โครงสรางอาคารเกษตร 3(3-0-6) EN313100 โครงสรางอาคารเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

193 320 อุทกวิทยาเกษตร 3(3-0-6)    -ปรับรหัสเปน EN313200 และยายไป

กลุมวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร 

193 330 หลักการชลประทานและระบายน้ํา 3(3-0-6) EN313300 หลักการชลประทานและระบายนํ้า 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

193 340 เคร่ืองจักรกลเกษตร 3(3-0-6) EN313400 เคร่ืองจักรกลเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

193 350 วิศวกรรมกระบวนการผลิตเกษตร 3(3-0-6) EN313500 วศิวกรรมกระบวนการผลิตเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

194 270 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) EN002204 วสัดุวิศวกรรม 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

   EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชาจาก 194 240 และยาย

จากกลุมวิชาวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร 

195 221 พลศาสตร 3(3-0-6) EN512200 พลศาสตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 
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195 222 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) EN512201 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

195 231 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) EN512300 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

195 233 หลักมูลของกลศาสตรของไหล 3(3-0-6) EN512302 หลักมูลของกลศาสตรของไหล 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

2) กลุมวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 39 หนวยกิต  ปดแขนงวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

191 200 กําลังวัสดุ 1 3(3-0-6)     

191 202 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6)     

191 203 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 1(0-3-1)     

191 240 การสํารวจ 3(3-0-6)     

191 241 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-1)     

       

193101 วิทยาการพืชและสัตวศาสตรสําหรับวิศวกรเกษตร 3(3-0-6)     

193 200 วิศวกรรมปฐพีทางการเกษตร 3(3-0-6)     

193 300 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1  1(0-3-1)     

193 302 สถิติสําหรับการวิจัยวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6)     

193 320 อุทกวิทยาเกษตร 3(3-0-6)     

  193 322 การไหลในทางน้ําเปดและการวิเคราะหท่ีราบน้ําทวม 3(3-0-6)     

193 330 หลักการชลประทานและระบายน้ํา 3(3-0-6)     

193 350 วิศวกรรมกระบวนการผลิตเกษตร 3(3-0-6)     

193 435 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6)     

194 270 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
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4.3 กลุมวิชาชีพ   

1) กลุมวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องจกัรกลเกษตร   35  หนวยกิต 2) วิชาชีพวิศวกรรมเกษตร   31 หรือ 34  หนวยกิต - ลดจํานวนหนวยกิต 

   

EN313200 อุทกวิทยาเกษตร 3(3-0-6) -ปรับปรุงรหัสจาก 193 320 และมา

ยายจากกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ

วิศวกรรมเกษตร 

193 301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2 1(0-3-1)    -ปรับปรุงรหัสเปน EN313003 ช่ัวโมง

ศึกษาดวยตนเอง และยายไปกลุมวิชา

พ้ืนฐานวิชาชีพวศิวกรรมเกษตร 

193 341 ทฤษฎีของเคร่ืองจักรกลเกษตร 3(3-0-6) EN313401 ทฤษฎีของเคร่ืองจักรกลเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

193 342 วิศวกรรมแทรกเตอรเกษตร 3(3-0-6) EN313402 วศิวกรรมแทรกเตอรเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

193 344 การสั่นสะเทือนสําหรับเคร่ืองจักรกลเกษตร 3(3-0-6) EN513203 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชาและปรับปรุงเน้ือหา 

193 345 เคร่ืองยนตเผาไหมภายในสําหรับการใชงานทางการเกษตร 3(3-0-6)    -ปดรายวิชา 

   193 398 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร  1(0-3-1) EN313998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร  1(0-3-2) -ปรับรหัสวิชาและเพ่ิมชั่วโมงศึกษาดวย

ตนเอง 

   EN314007 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

193 440 การออกแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร 1 3(3-0-6) EN314403 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 1 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

193 441 กําลังสําหรับระบบทางการเกษตร 3(3-0-6) EN314404 กําลังสําหรับระบบทางการเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

193 442 ระบบกําลังของไหลและการควบคุม 3(3-0-6) EN314405 ระบบกําลังของไหลและควบคุม 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

193 450 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําและเยือกแข็ง 3(3-0-6) EN314509 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําและเยือกแข็ง 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

   193 491 สัมมนาวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-1) EN314761 สัมมนาวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) -ปรับรหัสวิชาและเพ่ิมชั่วโมงศึกษาดวย

ตนเอง 

   193499 โครงการวิศวกรรมเกษตร 2(0-6-6) EN314999 โครงการวิศวกรรมเกษตร 2(0-6-3) -ปรับรหัสวชิาและลดชั่วโมงศึกษาดวย

ตนเอง 
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194 240 กระบวนการผลิต 3(3-0-6)    -ปรับปรุงรหัสเปน EN412500 และยาย

ไปกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม

เกษตร 

195 334 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) EN513303 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

2) กลุมวิชาชีพวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 52  หนวยกิต  ปดแขนงวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

191 230 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6)      

191 300 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 3(3-0-6)     

191 301 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1)     

191 320 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6)     

191 321 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-1)     

191 322 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6)     

191 330 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6)     

191 331 การออกแบบคอนกรตีเสริมเหล็ก 4(3-3-8)     

193 340 การสํารวจเสนทาง 3(3-0-6)     

191 341 การสํารวจภาคสนาม 1(0-3-1)     

191 351 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6)     

191 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 1(0-3-1)     

191 361 วิศวกรรมชลศาสตร  3(3-0-6)     

191 410 การบริหารงานกอสราง  3(3-0-6)     

191 430 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 3(3-0-6)     

193 321 วิศวกรรมการอนุรักษดินและนํ้า 3(3-0-6)     

193 398 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร  1(0-3-1)     

193 425 วิศวกรรมแหลงนํ้าและการจัดการ 3(3-0-6)     

193 430 การออกแบบการชลประทาน 3(3-0-6)     
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193 491 สัมมนาวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-1)     

193 499 โครงการวิศวกรรมเกษตร 2(0-6-6)     

5) กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                    0 หรือ 6 หนวยกิต    3) วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                              1 หรือ 6 หนวยกิต - เพ่ิมจํานวนหนวยกิตรายวิชาฝกงาน 

193 399 การฝกงาน 0 หนวยกิต EN313796 การฝกงาน 1 หนวยกิต - เปลี่ยนรหัส และเพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

193 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร 6 หนวยกิต EN314785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร 6 หนวยกิต - เปลี่ยนรหัสวิชา 

4.4 กลุมวิชาชีพเลือกเรียน 3. กลุมวิชาเลือก  

1) วิชาชีพเลือกเรียนในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร   

กลุมวิชาทั่วไป  กลุมวิชาท่ัวไป   

   EN311000 วิศวกรรมการผลิตปศุสัตวและพืชเศรษฐกิจ 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชาจาก 193 101 ชื่อวชิา 

เนื้อหารายวิชา และยายจากกลุมวิชา

พ้ืนฐานวิชาชีพวศิวกรรมเกษตร 

193 401 การจัดการสภาพแวดลอมทางการเกษตร  3(3-0-6) EN314005 การจัดการสภาพแวดลอมทางการเกษตร  3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

193 402 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการดานการเกษตร  EN314006 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการดานการเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

   EN313502 สมบัติทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิาจาก 193352 จากกลุม

วิชาชีพเลือกเรียน 

   EN313504 วิศวกรรมการผลิตออย 3(3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

   EN313505 เทคโนโลยกีารผลิตน้ําตาลทราย 3(3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

193 403 การควบคุมของเสียดานการเกษตร 3(3-0-6)    -ปดรายวิชา 

193 404 วิศวกรรมระบบทางการเกษตร 3(3-0-6)    -ปดรายวิชา 

193 405 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6)    -ปดรายวิชา 

193 406 วิศวกรรมประมง 3(3-0-6)    -ปดรายวิชา 

กลุมวิชาโครงสรางในฟารม   

193 310 โครงสรางอาคารเกษตร 3(3-0-6)    -ปดรายวิชา 

193 410 การออกแบบอาคารเกษตร 3(3-0-6) EN314101 การออกแบบอาคารเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 
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193 411 การควบคุมการกอสรางในฟารม 3(3-0-6)    -ปดรายวิชา 

กลุมวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา   

   

EN312001 วศิวกรรมปฐพีทางการเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสจาก 193 200 และยายมา

จากกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ํา 

   

EN313201 วศิวกรรมการอนุรักษดินและนํ้า 3(3-0-6) -ปรับรหัสจาก 193 321 และยายมา

จากกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ํา 

   

EN313202 การไหลในทางนํ้าเปดและการวิเคราะหที่ราบนํ้าทวม 3(3-0-6) -ปรับรหัสจาก 193 322 และยายมา

จากกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ํา 

193 420 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาลชนบท 3(3-0-6)    -ปดรายวิชา 

193 421 หลักการจัดการนํ้า 3(3-0-6) EN314203 หลักการจัดการนํ้า 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

193 422 แหลงนํ้าใตดินเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) EN314204 แหลงนํ้าใตดินเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

193 423 อุตุนิยมวิทยา 3(3-0-6) EN314205 อุตุนิยมวิทยา 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

193 424 การรับรูจากระยะไกลในอุทกวิทยา 3(3-0-6) EN314206 การรับรูจากระยะไกลในอุทกวิทยา 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

   

EN314207 วศิวกรรมแหลงนํ้าและการจัดการ 3(3-0-6) -ปรับรหัสจาก 193 425 และยายมา

จากกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ํา 

193 426 อาคารชลศาสตร 3(3-0-6) EN314208 อาคารชลศาสตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

 193 427  วิศวกรรมแมน้ํา 3(3-0-6) EN314209 วิศวกรรมแมนํ้า 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

193 428 วิศวกรรมการระบายนํ้าเมือง 3(3-0-6)    -ปดรายวิชา 

193 429 การจัดการนํ้าทวมและภัยแลง 3(3-0-6) EN314210 การจัดการนํ้าทวมและภัยแลง 33-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

193 432 การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ 3(3-0-6) EN314301 การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 
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193 433 การคํานวณและการจําลองดวยคอมพิวเตอรในวศิวกรรมทรัพยากร

นํ้า 

3(3-0-6) EN314302 การคํานวณและการจําลองดวยคอมพิวเตอรในวิศวกรรมทรัพยากร

นํ้า 

3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

   

EN314303 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) -ปรับรหัสจาก 193 434 และยายมา

จากกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ํา 

กลุมวิชาวิศวกรรมชลประทาน    

193 431 การประเมินคาระบบชลประทาน 3(2-3-5)    -ปดรายวิชา 

       

กลุมวิชาเคร่ืองจักรกลเกษตร   

193 340 เครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6)  

  

-ปรับรหัสเปน EN313400 และยายไป

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาวิศวกรรมกษตร 

193 343 วิศวกรรมรถไถเดินตาม 3(3-0-6)    -ปดรายวิชา 

193 443 การออกแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร 2 3(3-0-6) 

   

EN314406 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 2 3(3-0-6) 

-ปรับรหัสวิชา 

193 444 เคร่ืองเก็บเก่ียวเมล็ดพืช 3(3-0-6) EN314407 เคร่ืองเก็บเก่ียว 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชาและเน้ือหา 

193 445 การทดสอบและประเมินผลเคร่ืองจักรกลเกษตร 3(3-0-6) EN314408 การทดสอบและประเมินผลเคร่ืองจักรกลเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชาและเน้ือหา 

   EN314409 การใชเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

กลุมวิชาเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว   

193 351 พัดลม เคร่ืองสูบ และเคร่ืองอัดลม 3(3-0-6) EN313501 พัดลม เคร่ืองสูบ และเคร่ืองอัดลม 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

193 352 สมบัติทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑเกษตร 3(3-0-6)    -ปรับรหัสเปน EN313503 และยายไป

หมวดวิชาเลือก 

193 353 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) EN313503 การออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และเน้ือหา

รายวิชา 

193 354 เทคโนโลยีการแปรรูปยาง 3(3-0-6)    -ปดรายวิชา 



มคอ. 2 

- 206 - 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

193 355 เทคโนโลยียางรถยนต 3(3-0-6)    -ปดรายวิชา 

193 356 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวขาว 3(3-0-6) EN313506 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวขาว 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

193 451 การขนถายวัสดุ 3(2-3-5) EN314510 การขนถายวัสดุ 3(2-3-6) -ปรับรหัสวิชา 

193 453 การประยุกตใชงานการประมวลผลภาพในวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) EN314511 การประยกุตใชงานการประมวลผลภาพในวิศวกรรมเกษตร  3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

193 454 การประยุกตงานโครงขายใยประสาทเทียมในวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) EN314512 การประยกุตงานโครงขายใยประสาทเทียมในวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

   EN313507 เทคโนโลยพีลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

   EN313508 ฟารมอัจฉริยะ 3(3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

193 494 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) EN314774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

   EN003300 วศิวกรรมระบบรางเบ้ืองตน 3 (3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

   EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3 (3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

   EN003302 วิศวกรรมลอเล่ือน 3 (3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

   EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3 (3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

   EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3 (3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

   EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3 (3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

   EN003306 การออกแบบทางรถไฟ 3 (3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

   EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3 (3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

   EN003308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3 (3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

   EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ 3 (3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

   EN004310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3 (3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

   EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3 (3-0-6) -เปดรายวิชาใหม 

2) วิชาชีพเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมอื่นๆ   

190 400 การผลิตในองคกรญี่ปุน 3(3-0-6)    -ตัดรายวิชาออก 

191 350 วิศวกรรมการขนสง 3(3-0-6)    -ตัดรายวิชาออก 

191 433 การออกแบบคอนกรตีอัดแรง 3(3-0-6)    -ตัดรายวิชาออก 
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191 434 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6)    -ตัดรายวิชาออก 

191 435 การออกแบบสะพานคอนกรีต  3(3-0-6)    -ตัดรายวิชาออก 

191 440 การสํารวจดานภาพถาย 3(3-0-6)    -ตัดรายวิชาออก 

   EN412100 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) -เพ่ิมเปนวิชาเลือก 

   EN413102 วศิวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) -เพ่ิมเปนวิชาเลือก 

194 312 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)    -ตัดรายวิชาออก 

194 320 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)    -ตัดรายวิชาออก 

194 321 ทักษะการประกอบการสําหรับวิศวกร 3(3-0-6)    -ตัดรายวิชาออก 

   EN413302 วศิวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) -เพ่ิมเปนวิชาเลือก 

194 311 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) EN413400 เศรษฐศาสตรวศิวกรรม 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

194 350 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6)    -ตัดรายวิชาออก 

   EN414108 การจัดการทางวศิวกรรม 3(3-0-6) -เพ่ิมเปนวิชาเลือก 

194 432 การจัดการโลจิสติกสทางการเกษตร 3(3-0-6)    -ตดัรายวิชาออก 

195 232 อุณหพลศาสตร 2 3(3-0-6) EN512301 อุณหพลศาสตร 2 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

195 327 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6)    -ปรับรหัสวิชาเปน EN513203 ยายไป

วิชาชีพ 

195 330 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 3(3-0-6) EN513100 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

195 335 การทําความเย็น 3(3-0-6) EN513304 การทําความเย็น 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

195 341 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) EN513400 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

195 436 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) EN514500 วศิวกรรมโรงจักรตนกําลงั 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

195 454 วิศวกรรมยานยนต  3(2-3-5) EN514101 วิศวกรรมยานยนต 3(2-3-5) -ปรับรหัสวชิา 

195 461 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) EN514307 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

195 462 การออกแบบระบบทอในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) EN514002 การออกแบบระบบทอในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา 

195 463 กังหันแกส 3(3-0-6)   3(3-0-6) -ตัดรายวิชาออก 
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195 464 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6)   3(3-0-6) -ตัดรายวิชาออก 

195 472 วิศวกรรมหุนยนต 3(3-0-6) EN514401 วิศวกรรมหุนยนต 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

197 362 เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวมวล 3(3-0-6) EN713602 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล 3(3-0-6) -ปรับรหัสวชิา 

5. หมวดวิชาเลือกเสรี                               6 – 9 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 – 9 หนวยกิต  

 นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันที่

อุดมศึกษาอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร อยางนอย 6 หนวย

กิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากที่กําหนดไวใหถือเปนการลงทะเบียนเรียนแบบ

รวมเรยีน 

 ให นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืนหรือรายวชิาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียน

เกินจากที่กําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

- ปรับปรุงคําอธิบาย 
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เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตาง ๆ  

(ขอ 3.8) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

 

สรุปรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร 

1. วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร   34  หนวยกิต        

EN001200 สถิตยศาสตร X X       

Statics         

EN001201   การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม    X  X   

Engineering Workshop Practice             

EN001202  การเขียนแบบวิศวกรรม   X        

Engineering Drawing          

EN001203   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร X     X   

Computer Programming               

SC201005      เคมีท่ัวไป    X     

 General Chemistry         

SC201006    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    X     

General Chemistry Laboratory         

SC401206  แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 X        

 Calculus for Engineering I         

SC401207 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 X        

 Calculus for Engineering II         

SC402202 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 X        

 Calculus for Engineering III         

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร X        

 Differential Equation for Engineering         

SC501003    ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1  X X      

General Physics Laboratory I         
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2    X  X   

 General Physics Laboratory II         

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1  X X      

Fundamentals of Physics I         

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2    X  X   

 Fundamentals of Physics II         

 

2. วิชาเฉพาะดาน 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาวิศวกรรมเกษตร 38 หนวยกติ 

2.1.1  กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery)  23 หนวยกิต 

EN002204 วัสดุวิศวกรรม X   X     

  Engineering Materials         

EN313002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1  X X X X X X X X 

 Agricultural Engineering Laboratory I         

EN313003 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2 X X X X X X X X 

 Agricultural Engineering Laboratory II         

EN313400 เครื่องจักรกลเกษตร  X     X  

  Agricultural Machinery         

EN412500 กระบวนการผลิต  X     X  

 Manufacturing Processes         

EN512200 พลศาสตร X X       

  Dynamics         

EN512201 กลศาสตรของวัสดุ X X       

  Mechanics of Materials         

EN512300 อุณหพลศาสตร 1 X  X      

  Thermodynamics I         

EN512302 หลักมูลกลศาสตรของไหล X  X      

  Fundamentals of Fluid Mechanics         
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.2 กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 3 หนวยกิต 

EN313300 หลักการชลประทานและระบายน้ํา X      X  

  Principles of Irrigation and Drainage         

2.1.3 กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 9 

หนวยกิต 

EN313004 การวิเคราะหและประเมินในระบบฟารมและระบบ

หลังการเก็บเก่ียว 

X X     X  

  Analysis and Assessment in Farm and 

Postharvest  System 

        

EN313500 วิศวกรรมกระบวนการผลิตเกษตร X X X    X  

  Agricultural Process Engineering         

2.1.4 กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 6 หนวยกิต 

EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา X     X   

 Fundamentals of Electrical Engineering         

EN313100 โครงสรางอาคารเกษตร X X       

  Agricultural Building Structures         

2.2  กลุมวิชาชีพ   31 หรือ 34  หนวยกติ 

2.2.1  กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery)  22 หนวยกิต 

EN313401 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร X X       

 Theory of Agricultural Machines         

EN313402 วิศวกรรมแทรกเตอรเกษตร X X X  X    

 Agricultural Tractor Engineering         

EN313998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร  X X X X X X X X 

 Agricultural Engineering Pre-project         

EN314403 การออกแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร 1 X X       

 Agricultural Machinery Design I         

EN314405 ระบบกําลังของไหลและควบคมุ X  X  X X   

 Fluid Power System and Control         

EN314761 สมัมนาวิศวกรรมเกษตร X X X X X X X X 

 Agricultural Engineering Seminar         
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN314999 โครงการวิศวกรรมเกษตร X X X X X X X X 

 Agricultural Engineering Project         

EN513203 การสั่นสะเทือนทางกล X X       

 Machinery Vibration         

EN513303 การถายโอนความรอน X  X      

 Heat Transfer         

2.2.2  กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 3 หนวยกติ 

EN313200 อุทกวิทยาเกษตร X       X 

  Agricultural Hydrology         

2.2.3  กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 6 

หนวยกิต 

EN314404 กําลังสําหรับระบบทางการเกษตร X  X  X    

 Power for Agricultural System         

EN314509 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําและเยือกแข็ง X  X      

 Freezing and Cold Storage         

2.2.4 กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 3 หนวยกิต 

EN314007 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม

เกษตร 

X        

 

Computer-aided Design in Agricultural 

Engineering 

        

2.3  กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 

2.3.1  กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery)    

EN313796   การฝกงาน X X X X X X X X 

Practical Training         

EN314785   สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแกษตร X X X X X X X X 

Cooperative Education in Agricultural 

Engineering 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4  กลุมวิชาเลือก  3 หรือ 6  หนวยกิต 

       2.4.1  กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery) 

 EN314406 การออกแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร 2 X X     X  

  Agricultural Machinery Design II         

EN314407 เครื่องเก็บเก่ียว  X     X  

 Harvesting Machines         

EN314408 การทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลเกษตร  X     X  

 

Agricultural Machinery Testing and 

Evaluation 

        

EN314409 การใชเครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร       X  

 Agricultural Mechanization         

EN313501 พัดลม เครื่องสูบ และเครื่องอัดลม X X X      

 Fan, Pump and Compressor         

EN314774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร X X X X X X X X 

  Special Topics in Agricultural Engineering         

EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง       X  

 Maintenance Engineering         

EN512301 อุณหพลศาสตร 2 X  X      

  Thermodynamics II         

EN513100 เครื่องยนตเผาไหมภายใน X  X      

  Internal Combustion Engine         

EN513304 การทําความเย็นและการปรับอากาศ X  X      

  Refrigeration and Air Conditioning         

EN513400 การควบคุมอัตโนมัติ X     X X  

  Automatic Control         

EN514101 วิศวกรรมยานยนต X X       

  Automotive Engineering         

EN514307 เครื่องจักรกลของไหล X  X      

  

Fluid Machinery 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN514401 วิศวกรรมหุนยนต X X    X   

  Robotic Engineering         

EN514500 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง X X X  X    

  Power Plant Engineering         

EN514501 หลักของการอนุรักษพลังงาน   X  X    

  Principles of Energy Conservation         

EN514002 การออกแบบระบบทอในอุตสาหกรรม   X    X  

  Industrial Piping System Design         

       2.4.2  กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering)   

EN312001 วิศวกรรมปฐพีทางการเกษตร  X  X     

 Agricultural Soil Engineering         

EN313201 วิศวกรรมการอนุรักษดินและน้ํา       X X 

 Soil and Water Conservation Engineering         

EN313202 การไหลในทางน้ําเปดและการวิเคราะหท่ีราบน้ําทวม   X      

 Open Chanel Flow and Floodplain Analysis         

EN314203 หลักการจัดการนํ้า   X    X  

  Principles of Water Management         

EN314204 แหลงนํ้าใตดินเพ่ือการเกษตร   X      

  Groundwater Resources for Agriculture         

EN314205 อุตุนิยมวิทยา   X     X 

  Meteorology         

EN314206 การรับรูจากระยะไกลในอุทกวิทยา   X   X  X 

  Remote Sensing in Hydrology         

EN314207 วิศวกรรมแหลงน้ําและการจัดการ   X    X  

 

Water Resources Engineering and 

Management 

        

EN314208 อาคารชลศาสตร   X      

  Hydraulic Structure         

EN314209 วิศวกรรมแมน้ํา   X      

 River Engineering         
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN314210 การจัดการนํ้าทวมและภัยแลง   X     X 

 Flood and Drought Management         

EN314301 การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ       X  

 Integrated Water Resources Management         

EN314302 

การคํานวณและการจําลองดวยคอมพิวเตอรใน

วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

X     X   

 

Soft Computing and Simulation in Water 

Resources Engineering 

        

EN314303 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา X  X    X  

 

Geographic Information System in Water 

Resource Engineering  

        

2.4.3  กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering)      

EN311000 วิศวกรรมการผลิตปศสุัตวและพืชเศรษฐกิจ       X X 

 Livestock and crop Production Engineering         

EN314005 การจัดการสภาพแวดลอมทางการเกษตร        X X 

  Agricultural Environmental Management         

EN314006 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการดานการเกษตร X X X X X X X X 

  Agricultural Project Feasibility Study         

EN313502 สมบัติทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑเกษตร  X  X     

 

Engineering Properties of Agricultural 

Products  

        

EN313504 วิศวกรรมการผลิตออย       X  

 Sugarcane Production Engineering         

EN313505 เทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลทราย       X  

 Cane Sugar Manufacturing Technology         

EN313503 การออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร       X  

 Food Process Design         

EN313506 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวขาว       X  

 

Rice Postharvest Technology 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN314510 การขนถายวัสดุ  X X    X  

 Material Handling         

EN314511 การประยุกตใชงานการประมวลผลภาพในวิศวกรรม

เกษตร  

X     X   

 Image Processing Application in Agricultural 

Engineering 

        

EN314512 การประยุกตงานโครงขายใยประสาทเทียมใน

วิศวกรรมเกษตร 

X     X   

 Neural Network Application in Agricultural 

Engineering 

        

EN313507 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร   X  X  X  

 Renewable Energy Technology for 

Agriculture 

        

EN313508 ฟารมอัจฉริยะ      X X X 

 Smart Farm         

EN412100 การจัดการอุตสาหกรรม       X  

 Industrial Management         

EN413302 วิศวกรรมความปลอดภัย       X  

 Safety Engineering         

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม       X  

 Engineering Economy         

EN414108 การจัดการทางวิศวกรรม       X  

 Engineering Management         

EN713602 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล     X  X  

Biomass Conversion Technology         

2.4.4 กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 

EN314101 การออกแบบอาคารเกษตร  X     X  

 Agricultural Building Design         
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

องคประกอบและสิ่งเก่ียวของตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรใน

รายงานฉบับน้ีแสดงไวตามกรอบที่ กําหนดในรายละเอียดของมคอ. ๑ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒อน่ึงจากการสํารวจหลักสูตรที่เปดสอนอยูในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ

พบวามีจํานวนหลักสูตรทั่วประเทศไมนอยกวา๔๐๐หลักสูตรอีกทั้งช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชายอยที่ เปดสอนและไดรับการรับรองแลวเปนไปในลักษณะที่หลากหลายท้ังท่ีหลักสูตรหลาย

หลักสูตรมีจุดประสงคไปในทํานองเดียวกันอยางไรก็ตามชื่อสาขาวิชาของแตละสถาบันลวนสามารถสื่อ

ความหมายของหลักสูตรไดอยางถูกตองและมีความเปนเอกลักษณของแตละสถาบันดังน้ันในรายงานฉบับนี้

จึงไมมีการกําหนดช่ือปริญญาในระดับสาขาวิชา (ขอ ๒ ใน มคอ. ๑) ซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

สากล 

จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรทั้งที่เปนเอกสารของในประเทศและตางประเทศรวมทั้งขอบังคับหรือ

ขอกําหนดตางๆท่ีเก่ียวของรวมถึงการระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและผูเก่ียวของในการผลิตและใช

วิศวกรในประเทศทั้งในรูปแบบของการประชุมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการและการแสดงความคิดเห็นผาน

เว็บ  http://www.tqf.eng.mut.ac.th/ จึงไดจั ด ทํากรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับป ริญญาตรีสาขา

วิศวกรรมศาสตรโดยมีรายละเอียดดงัตอไปนี้ 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

๑ชื่อสาขา/สาขาวิชา 

ชื่อสาขา วิศวกรรมศาสตร 

ชื่อสาขาวิชา 

(๑) วิศวกรรมไฟฟา 

(๒) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

(๓) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม 

(๔) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(๕) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือวิศวกรรมระบบวัดคุม/วิศวกรรม

อัตโนมัติ 

(๖) วิศวกรรมเครื่องกล 

(๗) วิศวกรรมโยธา 

(๘) วิศวกรรมอุตสาหการ 

(๙) วิศวกรรมเคมี 

 (๑๐) วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
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(๑๑) วิศวกรรมเกษตร 

(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร 

(๑๔) วิศวกรรมยานยนต 

(๑๕) วิศวกรรมวัสดุ 

(๑๖) วิศวกรรมอาหาร 

(๑๗) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

๒ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering 

B.Eng. 

 

หมายเหตุมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรจะเนนมาตรฐานผลการเรียนรูเปนหลัก

สวนช่ือปริญญาและช่ือท่ีแสดงสาขาวิชาอาจกําหนดแตกตางกันในสถาบันอุดมศึกษาตางๆตาม

รายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพน้ันทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง

หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา 

 

๓ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 

 สาขาวิศวกรรมศาสตรเปนสาขาวิชาที่เก่ียวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ธรรมชาติมาประยุกตใชมีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของทั้ งนี้ พ้ืนฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกตเพ่ือนําไปสูการตอยอดองคความรูดวยศาสตรและเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ 

ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดาน

เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของของเทคโนโลยีและความตองการของสังคมจึงมีหลายสถาบัน

จัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนองคความรูที่แตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบันการจําแนกสาขาวิชายอยใน

สาขาวิศวกรรมศาสตรข้ึนอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ 

แนวทางในการจัดการขอบเขตองคความรูในสาขาวิศวกรรมศาสตรไดพิจารณาจากขอแนะนํา

(Recommendation) และแนวทางที่นําเสนอในกรอบใหญตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร

เ ช น International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering 

Education(JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตางประเทศรวมกับการระดมความรูและประสบการณของ
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บุคลากรในสาขาวิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆและจากสภาวิศวกรประกอบกับความตองการ

ของสังคมและพ้ืนฐานอุตสาหกรรมในประเทศที่สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมพ่ึงพาตนเองและลด

การนําเขาเทคโนโลยีดังนั้นนอกเหนือจากความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติซ่ึง

เปนองคความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลวสาขาวิชายอยทางวิศวกรรมศาสตรทุก

สาขาวิชายังจําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพโดยอาจจําแนก

เปนขอบเขตองคความรูที่สําคัญดังตอไปน้ี 

๑) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกตคอมพิวเตอรและการจําลอง 

(Applied Mathematics, Computer and Simulations) 

๒) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

(Mechanics) 

๓) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล 

(Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

๔) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

(Chemistry and Materials) 

๕) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 

(Energy) 

๖) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Electricity and Electronics) 

๗) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ 

(System Management) 

๘) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยาสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

(Biology Health and Environment) 

 

องคความรู ท่ี เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกตคอมพิวเตอรและการจําลอง(Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึงเน้ือหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆในรูปแบบของ

สมการคณิตศาสตรการจําลองระบบการออกแบบและวิเคราะหระบบจําลองระบบปอนกลับและการ

ประมวลผลบนคอมพิวเตอรเปนตน 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึงเนื้อหาความรูท่ีอยูบนพ้ืนฐานท่ี

เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืนๆที่กระทํากับระบบเชิงกลรวมทั้งการวิเคราะหการเคลื่อนท่ี

จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆท่ีมากระทํา 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and 

Fluid Mechanics) หมายถึงเนื้อหาความรูท่ีอยูบนความรูพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ(characteristics)และ
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กระบวนการของของไหลหลักการพลศาสตรของของไหลการเคล่ือนท่ีของความรอนระบบทางความรอนและ

การประยุกตใชที่เก่ียวเน่ืองท้ังหมด 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึงเนื้อหาความรู

ที่อยูบนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสารการเปลี่ยนแปลงการแปรรูปและการเกิดปฏิกิริยาของสสาร

การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆรวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุองคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทาง

พลังงาน (Energy) หมายถึงเน้ือหาความรูท่ีเก่ียวของกับพลังงานประเภทตางๆท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน

กระบวนการผลิตการขนสงเปนตนรวมถึงกลไกหรือหลักการการเปล่ียนรูปของพลังงานและรวมท้ังเน้ือหาท่ี

เก่ียวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนสําหรับในอนาคต 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) หมายถึง

เนื้อหาความรูซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชนวงจรและระบบไฟฟาอุปกรณและวงจร

อิเล็กทรอนิกสคลื่นแมเหล็กไฟฟาสัญญาณเปนตนรวมไปถึงการประยุกตใชงานดวยเทคโนโลยีทางไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึงเนื้อหา

ความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรมมาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม

เศรษฐศาสตรโลจิสติกสรวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

องคความ รูที่ เกี่ ยวเนื่ องทางชีววิทยาสุขภาพและสิ่ งแวดลอม (Biology Health and 

Environment) หมายถึงเน้ือหาความรูที่อยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงานที่เก่ียวเนื่อง

ทางดานชีววิทยาสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

 

รูปที่๓.๑แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตรโดยทุกสาขาวิชาตองมีองคความรู

พ้ืนฐานท่ีเปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติเชนฟสิกสเคมี (แสดงดวยกรอบเสนทึบใน

รูปที่๓.๑) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตรจะประกอบดวยองคความรูตางๆดังที่กลาวไว

แลวขางตนในบางองคความรูข้ึนกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประในรูปท่ี๓.๑) โดยมี

สัดสวนองคความรูที่แตกตางกันไดในแตละสาขาวิชาทั้ งนี้ เนื่องจากศาสตรและเทคโนโลยีในสาขา

วิศวกรรมศาสตรมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็วการกําหนดสัดสวนที่แนนอนสําหรับสาขาวิชาจึง

มิอาจกระทําไดการออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสําคัญของเทคโนโลยีในชวงเวลาน้ันซึ่ง

อาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันมีสัดสวนขององคความรูท่ีแตกตางกันเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปดังนั้น

การออกแบบหลักสูตรท่ีดีและทันสมัยสอดคลองกับความตองการสังคมจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ีเปน

ปจจุบันประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ 
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หมายเหตุ ๑)  สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเนื้อหาของสาขาวิชาตางๆ

ตามตัวอยางท่ีปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้สามารถใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ใน

การออกแบบหลักสูตรไดโดยใหใชเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของผสมผสานเขาดวยกันในสัดสวนท่ี

เหมาะกับสาขาวิชาชีพนั้นๆ 

๒) สําหรับสาขาวิชาท่ีมิไดมีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ีสามารถใชกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิฯน้ีในการออกแบบหลักสูตรเบ้ืองตนไดโดยเนนผลการเรียนรูเปนสําคัญสวน

รายละเอียดเน้ือหาสาระสําคัญสามารถจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละหัวขอท่ีเก่ียวของได

ในอนาคต 

 

 

 

 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร 

ประยุกตคอมพิวเตอรและการจําลอง 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองในดานกลศาสตร 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร 

และกลศาสตรของไหล 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องทางพลังงาน 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องทางชีววิทยา

สุขภาพและสิ่งแวดลอม 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับการบริหาร

จัดการระบบ 

กลุมความรูวิชาพื้นฐานทาง 

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

(เชนฟสิกสเคมี) 

 

รูปท่ี๓.๑โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร 
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๔ คณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 (๑) มีคุณธรรมจริยธรรมมีสัมมาคารวะรูจักกาลเทศะและทําหนาท่ีเปนพลเมืองดีรับผิดชอบตอ

ตนเองวิชาชีพและตอสังคมและปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริต

และเสียสละ 

(๒) มีความรูในศาสตรที่เก่ียวของท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว

อยางเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตนและการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

(๓) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ืองสามารถ

พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงข้ึนไปเพ่ือพัฒนาตนเองพัฒนางานพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ 

(๔) คิดเปนทําเปนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

(๕) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนมีทักษะในดานการทํางานเปน

หมูคณะสามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสมและเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการ

ทํางาน 

(๖) มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและใชภาษาไทยภาษาตางประเทศและศัพททางเทคนิค

ในการติดตอสื่อสารรวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

 

๕มาตรฐานผลการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรูสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคประกอบดวย 

๕.๑ดานคณุธรรมจริยธรรม 

(๑) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและ

ซื่อสัตยสุจริต 

(๒) มีวินัยตรงตอเวลารับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ

องคกรและสังคม 

(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนหมูคณะสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

(๔) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคลองคกรสังคม

และสิ่งแวดลอม 

(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง

เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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๕.๒ ดานความรู 

(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานวิศวกรรมพื้นฐานและ

เศรษฐศาสตรเพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของและการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(๒) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเน้ือหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

(๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสมรวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสมเชนโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 

(๕) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

๕.๓ ดานทักษะทางปญญา 

(๑) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

(๒) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(๓) สามารถคิดวิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบรวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสมในการ 

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทัน

ตอการเปล่ียนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

๕.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑ ) สามารถสื่ อสาร กับกลุ ม คน ท่ีหลากหลายและสาม ารถสนทนาทั้ งภ าษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคม

ไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(๒) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุมรวมทั้งใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(๔) รูจักบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายท้ังงานบุคคลและงาน

กลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 (๕) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดลอมตอ

สงัคม 
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๕.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ

แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(๔) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูดการเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(๕) สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

 

๖ องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

สภาวิศวกร (Council of Engineer) 

 

๗ โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหมวดวิชาเฉพาะหมวดเลือกเสรีและ/หรือ

วิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้ง

หลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะเนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเน้ือหาท่ีหลากหลายทั้งดาน

ทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรมสูการนําไปใชงานจึงกําหนดเปนกลุมยอยดังนี้ 

(๑) วิชาเฉพาะพ้ืนฐานหมายถึงวิชาที่เปนความรูพ้ืนฐานสําหรับการเรียนทางดานวิศวกรรมศาสตร

เชนกลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรและกลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะดานหมายถึงวิชาท่ีครอบคลุมองคความรูที่จําเปนตองมีในแตละดานของสาขาวิชา

เชนกลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมและกลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

บางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนามซึ่งอาจเปนการฝกงานในสถานประกอบการ

หรือสหกิจศึกษาโดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 

สําหรับหลักสูตรท่ีตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองเปนไปตามขอกําหนด

ของสภาวิศวกร 

 

๘ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา 

เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมองคความรูที่เปนสาระสําคัญของลักษณะ

สาขาโดยแตละสาขาวิชาอาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทางดังตัวอยางตอไปนี้ 

๘.๑สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาที่เปนแขนงวิชายอยเชนไฟฟากําลังไฟฟาสื่อสาร/

โทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกสระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติโดยกลุมความรูในสวนนี้เกิดจาก

การบูรณาการในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและเอกลักษณของสถาบัน 

หมายเหตุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรท่ัวไปที่เก่ียวของกับไฟฟามิไดมุงเนน

สาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลักเสมือนกับการบูรณาการศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ

เขาดวยกันท้ังท่ีในความเปนจริงแลวศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆมีการพัฒนาขึ้นในภายหลัง

นอกจากนี้หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระความรูในแขนงวิชายอยบางแขนง(ดู

ขอ๘.๒ถึง๘.๕)เขาไวดวยกันก็ไดโดยช่ือของสาขาวิชาอาจแตกตางออกไปตามลักษณะของสาระ

ความรูท่ีบูรณาการ 

๘.๒สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการวัดเครื่องมือวัดและวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, Instrument 

and Control System) 

๓ ) กลุ มความรูด านการแปลงรูปพลั งงานและการขับเคล่ือน (Energy Conversion and 

Transportation) 

๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลังวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงและมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 

(Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 

๘.๓สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) 

๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 

๔ ) กลุมความรูด าน อุปกรณ สื่ อสารและการสงสัญญาณ  (Communication Devices and 

Transmission) 

๕ ) กลุ มความ รู ด าน ระบบ ไฟฟ า ส่ื อสารและเครือข าย (Communication Systems and 

Networking) 

๘.๔สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๒) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

๓) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 

๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

๘.๕สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย 
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๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation) 

๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 

๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 

๘.๖สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

๘.๗สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพีและชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสาํรวจและการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

๘.๘สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems) 

๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and Finance) 

๕ ) กลุ มความรู ด านการจัดการการผลิตและดําเนินการ  (Production and Operations 

Management) 

๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 

๘.๙สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 

๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management) 

๘.๑๐สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous 

Waste Engineering) 

๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 
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๔ ) กลุ ม ความ รู ด าน ระบ บ และการ จัดการสิ่ งแวด ล อม  (Environmental System and 

Management) 

๘.๑๑สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 

๔) กลุมความรูดานอาคารเพ่ือการเกษตร (Farm Structure) 

๘.๑๒สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 

๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 

๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

๘.๑๓สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร (Mining and Mine Design) 

๒) กลุมความรูดานการแตงแร (Mineral Processing) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering) 

๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock Engineering) 

๕) กลุมความรูดานการบริหารและเศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Management and Mine 

Economics) 

๘.๑๔สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานโครงสรางและช้ินสวนหลักของยานยนต 

๒) กลุมความรูดานระบบเสรมิของยานยนต 

๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

๘.๑๕สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

๓) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing) 

๔ ) กลุ มความรูด านการบู รณาการวิ ธีการทางวิศวกรรมวัส ดุ  (Integration of Materials 

Engineering Techniques) 

๘.๑๖สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 
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๓) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines 

and Utilities) 

๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and 

Food Safety) 

๘.๑๗สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

 

๙กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

๓.๙.๑กลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของ

แตละวิชาโดยแสดงการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆในเชิงวิเคราะหและเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใช

ในการทํางานกระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผลพยายามช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎี

กับส่ิงตางๆในธรรมชาติเพ่ือใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอีกทั้งใหผูเรียนได

ทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเองเพ่ือใหเกิดความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ี

เรยีน 

ในกระบวนการเรียนการสอนควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวยตนเอง

ทั้งในและนอกหองเรียนมีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆรูจักวิเคราะหและ

แกปญหาดวยตนเองมีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพ่ือสรางทักษะในการอภิปรายนําเสนอและ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางกัน 

นอกจากนี้ควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมรูปแบบการเรียนการ

สอนตางๆเหลานี้จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหามีความรู

ในเรื่องที่ตนเองสนใจมีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอ่ืนทักษะการใช

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเองและ

วิชาชีพ 

๙.๒กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

หลักสูตรท่ีเปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผลและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดอยางนอย๕ดาน (ในขอ๕) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไปใน

ทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนาและระบุรายละเอียดเปนลาย

ลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) 
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การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอนเชนการสอบขอเขียนการสอบ

สัมภาษณการสอบปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรมการใหคะแนนโดยผูรวมงานรายงานกิจกรรมแฟมผลงานการ

ประเมินตนเองของผูเรียนสวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของสอบดวยขอสอบ

กลางของสาขาวิชาและการประเมินของสมาคมวิชาชีพเชนจากสภาวิศวกรสําหรับการขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเปนตน 

การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตนอกจากจะเปนทางดานความรูแลวการประเมินวาบัณฑิต

ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสามารถประยุกตใช

ความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนส่ิงที่จําเปนอาจารยผูสอนอาจทําไดดวยการจําลอง

สถานการณตางๆเพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะท่ีตองการหรือไมเพ่ือใชเปนแนวทางใน

การประเมินนอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการซ่ึงจะเกิดข้ึนหลังจากที่นักศึกษาได

เรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงานหลังจากที่เปนบัณฑิตจบออกไป

และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้การวัดและประเมินผลนักศึกษาอยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังน้ี 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ

๑๒วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต 

 ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

 

๑๐การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพ่ือยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู

อยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรดังน้ี 

๑๐.๑การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะท่ีกําลังศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติและมีคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

๑๐.๒การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาเพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใช

การประเมินจากตัวอยางตอไปนี้ 
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๑) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีสําเร็จการศึกษาในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทําความเห็นตอความรูความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

๒) การทวนสอบจากผูประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา

ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ 

๓) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในดานความรูความพรอมและคุณสมบัติ

ดานอ่ืนๆของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี

เรยีนตามหลักสูตรเพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 

๕) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูประกอบการมาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ

เพ่ือเพ่ิมประสบการณเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 

๑๑คณุสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๓.๑๑.๑คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

๑ ) สําเร็จการศึกษาไม ตํ่ากว าระดับมั ธยมศึ กษาตอนปลายตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา 

๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานที่เก่ียวของและ/หรือเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด 

๓.๑๑.๒การเทียบโอนผลการเรียนรู 

การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบ

ขอบังคับตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 

 

๑๒คณาจารยและบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 

(๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคณุวุฒิเปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

พ.ศ.๒๕๔๘หรอืฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองแนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.๒๕๔๘หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
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 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเร่ืองแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปด

และดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลพ.ศ. ๒๕๔๘

หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกรเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรสําหรับ

สาขาวิชาที่ กําหนดใหผูจบการศึกษามีสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

 (๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

นักศกึษาและมีประสบการณทาํวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 

(๔) ควรเชิญผูเช่ียวชาญจากภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ

มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษเพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

(๕) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาให เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๑๓ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตรคือเครื่องมืออุปกรณและ

หองปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชาเนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณการใชงาน

เครื่องมือและอุปกรณในแตละสาขาวิชาเพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการวิธีการใชงานท่ีถูกตองและมีทักษะ

ในการใชงานจริงรวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ตและสื่อการสอนสําเร็จรูป

เชนวิดีทัศนวิชาการโปรแกรมการคํานวณรวมถึงสื่อประกอบการสอนท่ีจัดเตรียมโดยผูสอนดังนั้นตองมี

ทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

๑) มีหองเรียนท่ีมีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒) มีหองปฏิบั ติการท่ีมีความพรอมทั้ งวัสดุอุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอรระบบเครือขายและ

ซอฟตแวรท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอนรวมถึง

หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงานโดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

๓) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลส่ือการเรียนการสอนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและมีโปรแกรม 

คอมพิวเตอรท่ีถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฏิบัติงานสําหรับใชประกอบการสอน 

๔) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสตลอดจนมีหนังสือตําราและวารสารในสาขาวิชาท่ีเปดสอนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของในจํานวนที่เหมาะสมโดยจํานวนตาํราที่เก่ียวของตองมีเพียงพอ 
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๕) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ

ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนท่ีเหมาะสม 

ทั้งน้ีทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชาตองมีความพรอมอยูในที่ ต้ังเดียวกับ

หลักสูตรที่ขอเปดดําเนินการนอกจากน้ีการเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให

เปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 

(หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ๑๔วาดวยการประกันคณุภาพของหลักสูตร 

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลพ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙วาดวยมาตรฐาน

ดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษาและมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

 

๑๔แนวทางการพัฒนาคณาจารย 

๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาคณะ

และหลักสูตรท่ีสอนรวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตางๆตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอนเพ่ือ

เปนการพัฒนาการสอนของอาจารย 

๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูสรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของเพ่ือสงเสริม

การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องและใหการสนับสนุนการศึกษาตอฝกอบรมดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองคกรตางๆการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศหรือตางประเทศหรือการลา

เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

๓) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

 

๑๕การประกนัคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด 

๑) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตรตองมีระบบประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรโดยการ

กําหนดตัวบงช้ีหลักและเปาหมายผลการดําเนินงานข้ันต่ําทั่วไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๒) สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ

สถาบันฯหรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึนเพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเองโดยกําหนดไวใน
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รายละเอียดของหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดี

ตอเนื่อง๒ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป 

 

 

๑๖การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรการปฏิบัติ 

กระบวนการท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรสูการ

พัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงเปนดังนี้ 

๑) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ

ตางๆท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

๒) สถาบันแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย๕คนโดยมี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย๒คนผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของอยางนอย๒คน 

(โดยในจํานวนนี้ควรเปนบุคคลภายนอกอยางนอย๑คน) และผูแทนจากองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของอยางนอย๑

คนเพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร

โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ 

มคอ.๒รายละเอียดของหลักสูตร 

๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดๆของสาขาวิศวกรรมศาสตรตามขอ๒)นั้นใน

หัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังนอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรแลวสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซ่ึงสถาบันฯ

ตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตใน

ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆเพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯและ

เปนที่สนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯหรือผูท่ีสนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จ

การศึกษาโดยใหแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบ

รองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 

๔) จัดทํารายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามท่ีกําหนดไว

ในหลักสูตรโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบมคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบมคอ.๔(รายละเอียด

ของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับพรอมทั้งแสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาจะทําใหเกิดผลการเรียนรูท่ี

คาดหวังในเร่ืองใดสถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา

รวมท้ังรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 

๕) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯเพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยาง

ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอนโดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ



      มคอ.2   

- 236 - 

รายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ให

ชัดเจน 

๖) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซ่ึงสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลวให

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน๓๐วันนับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ 

๗) เมื่อสภาสถาบันฯอนุมัติตามขอ๕) แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชาดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร

รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 

๘). เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา

และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลวใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชาซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/

อุปสรรคและขอเสนอแนะโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบมคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) 

และแบบมคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษาโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบมคอ.๗ (รายงานผล

การดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอนกลยุทธการ

ประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน

การสอนก็สามารถกระทําได 

๙) เมื่อครบรอบหลักสูตรให จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรโดยมีหัวขอและ

รายละเอียดอยางนอยตามแบบมคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงานผล

การดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษาและวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร

จัดการหลักสูตรในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไมรวมท้ังใหนําผล

การวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 

 

๑๗การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซ่ึงบันทึกในฐานขอมูล

หลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาการ

รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศและเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการสังคมและ

ผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวกใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซึ่ง

บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปด

สอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
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๑) เปนหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน๓๐วันนบัแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 

๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคลอง

กับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน๒ปนับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรท่ี

ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรท่ีไดกําหนดตัวบงช้ีและ/หรือ

เกณฑการประเมินเพ่ิมเติมผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรกําหนดจึงจะไดรับการเผยแพร 

๓) หลักสูตรใดท่ีไมไดรับการเผยแพรใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๔) กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลวสถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอโดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไปหรือ

เปนไปตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพรหากตอมาปรากฏวา

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้นจนกวา

สถาบันอุดมศึกษาน้ันจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๑๘รายช่ือและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญญาตรีสาขา

วิศวกรรมศาสตร 

๑๘.๑ท่ีปรึกษาโครงการ 

 ๑) ดร.จิรณีตันติรัตนวงศ  อดตีรองเลขาธิการฯสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๒) รศ.ดร.เสริมเกียรติจอมจันทรยอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยสมัยท่ี๓๒) 

๑๘.๒คณะทํางานจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

 ๑) รศ.ดร.อธิคมฤกษบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร        ประธาน 

 ๒) รศ.ดร.วิบูลยช่ืนแขก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   รองประธาน 

 ๓) ผศ.ดร.สมชัยหิรัญวโรดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    รองประธาน 

 ๔) รศ.ดร.อุรุยาวีสกุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         กรรมการ 

 ๕) รศ.มณฑลลีลาจินดาไกรฤกษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง     กรรมการ 

 ๖) ผศ.ดร.ศุภรัชชัยวรรัตน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย          กรรมการ 

 ๗) ดร.นริศราอินทรจันทร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร        กรรมการ 

 ๙) รศ.ดร.ชัยฤทธิ์สัตยาประเสรฐิ ผูแทนจากสภาวิศวกร              กรรมการ 

 ๑๐) อาจารยนิตยาจันทรเรืองมหาผล ผูแทนจากสภาวิศวกร        กรรมการ 

 ๑๒) รศ.น.อ.ดร.วรพจนขําพิศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       กรรมการ 
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 ๑๓) รศ.ดร.สถาพรโภคา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        กรรมการ 

 ๑๔) รศ.ดร.อานันทวัฒนคณุากร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   กรรมการ 

 ๑๕) รศ.ดร.ประยุทธอัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ     กรรมการ 

 ๑๖) รศ.ดร.พงศพันธแกวตาทิพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี      กรรมการ 

 ๑๗) รศ.ดร.ยุทธชัยบรรเทิงจิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ      กรรมการ 

 ๑๘) ผศ.ดร.ทิพบุษฏเอกแสงศรี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                   กรรมการ 

 ๑๙) ผศ.ดร.ศิวะอัจฉริยวิริยะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม        กรรมการ 

 ๒๐) ดร.สมพงษตุมสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยสยาม        กรรมการ 

 ๒๑) ผศ.ดร.พันธุลพหัตถโกศล  มหาวิทยาลยัเชียงใหม        กรรมการ 

 ๒๒) รศ.ดร.สายประสิทธ์ิเกิดนิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ      กรรมการ 

 ๒๓) รศ.ประสิทธ์ิจุลเสรีวงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง         กรรมการ 

 ๒๔) อาจารยสุนียคุรุธัช       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร          กรรมการและเลขานุการ 

 ๒๕) ผศ.ดร.ธันวาศรีประโมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๖) ดร.ธีรยศเวียงทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๗) อาจารยพิเชษฐวิสารทพงศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๘.๓กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

 ๑) รศ.ดร.อานันทวัฒนคุณากร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

      ประธานอนุกรรมการ 

 ๒) ผศ.ดร.อนุวัฒนจางวนิชเลิศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๓) รศ.ดร.ชัยวุฒิฉัตรอุทัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๔) รศ.ดร.พิชัยอารีย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๑๘.๔กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

 ๑) รศ.ดร.ประยุทธอัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

      ประธานอนุกรรมการ 

 ๒) ผศ.ดร.ชูวงศพงษเจริญพานิช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๓) ผศ.ดร.เดนชัยวรเศวต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๑๘.๕กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 

๑) ดร.สมพงษตุมสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยสยาม  ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.พิพัฒนพรหมมี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๓) ผศ.วิภาวัลยนาคทรัพย  มหาวิทยาลัยสยาม 

๔) ผศ.ดร.ธาราชลปราณี 

๕) พ.ท.ดร.วิชิตซายเกลา  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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๑๘.๖กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมฟา (สาขายอยระบบวัดคมุ/วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

๑) รศ. ประสิทธ์ิจุลเสรีวงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.จิระศักด์ิชาญวุฒิธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๓) ดร.เด่ียวกุลพิรักษ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๔) รศ.ดร.เอกไชยสวัสด์ิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) ผศ.ดร.ภาณุทัตบุญประมุข  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๖) รศ.ดร.วันชัยริ้วรุจา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๗) ผศ.พิทยาปานนิล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๘) อาจารยธีรวัฒนเทพมณี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๙) อาจารยศิริพงษวงษคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๗กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

๑) รศ.ดร.พงศพันธแกวตาทิพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ศุภสิทธ์ิรอดขวัญ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) รศ.ดร.ภูดิสลักษณะเจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๔) ดร.ชลธิศเอ่ียมวรวุฒิกุล  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๕) ดร.ยศพงษลออนวล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๑๘.๘กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๑) รศ.ดร.สถาพรโภคา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ปยะโชติกไกร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ผศ.ดร.วัฒนชัยสมิทธากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๔) ผศ.ดร.นเรศลิมสัมพันธเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๕) ดร.กําพลทรัพยสมบูรณ    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๖) ผศ.ดร.ธนาดลคงสมบูรณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๗) อาจารยพนิดาสิมาวุธ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๙กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๑) รศ.ดร.ยุทธชัยบรรเทิงจิตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร.พีรยุทธชาญเศรษฐิกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) รศ.ศันสนียสุภาภา   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

๔) ผศ.ดร.รวินระวิวงค   มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๘.๑๐กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

๑) ผศ.ดร. ทิพบุษฏเอกแสงศรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. จุไรวัลยรัตนะพิสิฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓) ดร. นริศราอินทรจันทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๑๑กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

๑) ดร. ศุภเกียรติศรีพนมธนากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร. ชาติเจียมไชยศรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ผศ.ดร. ชาญวิทยสายหยุดทอง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒองครักษ 

๔) ดร. สาโรชบุญยกิจสมบัติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) อาจารยพิชิตพูนผลวัฒนาภรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๑๒กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

๑) ผศ.ดร. ศิวะอัจฉริยวิริยะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหมประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ. อนุตรจําลองกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓) ผศ.ดร. ศิวลักษณปฐวีรัตน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๔) รศ.ดร. ประเทืองอุษาบริสทุธ์ิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

๕) ผศ.ดร. ทรงวุฒิแสงจันทร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๖) ดร.ญาณากรสุทัสนมาลี  มหาวิทยาลัยแมโจ 

๗) ผศ.ดร. สมโภชนสุดาจันทร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๘) ผศ.ดร.วิเชียรปลื้มกมล  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

๑๘.๑๓กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

๑) รศ.น.อ.ดร.วรพจนขําพิศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ร.อ.ดร.กนตธรชํานิประศาสน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

๓) อาจารยชัยนิกรกุลวงษ    มหาวิทยาลัยวงศเชาวลิตกุล 

๔) ดร. พิเนษฐศรีโยธา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) อาจารยอรรถพลกัณหเวก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๑๔กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

๑) ผศ.ดร. พันธุลพหัตถโกศล  มหาวิทยาลัยเชียงใหมประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. ธวัชชัยปลูกผล  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

๑๘.๑๕กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

๑) รศ.ดร. สายประสิทธ์ิเกิดนิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. จินดาเจริญพรพาณิชย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๓) ผศ. สราวุฏฐวรสุมันต  มหาวิทยาลัยสยาม 
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๔) ดร. นักสิทธนุมวงษ   สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย 

๑๘.๑๖กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

๑) ดร. พีระพงศตริยเจริญ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประธานอนุกรรมการ 

๒) ดร. อมรรตันเลิศวรสิริกุล  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

๓) ดร. จิราภรณเอ้ือชลิตานุกูล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๔) ดร. ศิรินทรทองแสง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๑๘.๑๗กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

๑) ผศ.ดร.มาฤดีผองพิพัฒนพงศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.มนตทิพยชํ่าชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน 

๓) ดร.พูนพัฒนพูนนอย  มหาวิทยาลัยแมโจ 

๔) ผศ.ดร. สุนันปานสาคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๕) ดร. เทวรัตนทิพยวิมล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

๑๘.๑๘กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

๑) ผศ.ดร.พิทยาหลิวเสรี  มหาวิทยาลยัศิลปากร ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ชัยยงคเตชะไพโรจน  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๓) ผศ.ดร.พิมพชนกจตุรพิรีย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๔) ดร.สุวัฒนาพฤกษะศรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๕) ดร.วนิดาวัฒนการุณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๖) อาจารยจุนธนีวีรเจตบดีธัช  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หมายเหตุเปนสาขาที่เปดสอนอยูเพียงสถาบันเดียวในขณะจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 

๑๙ภาคผนวก 

๑๙.๑เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร 

เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตรแบงออกเปนกลุมความรู

ตางๆ(ขอ๓.๘) ซ่ึงแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเน้ือหาความรูโดยความสัมพันธระหวาง

เนื้อหาความรูกับองคความรูพ้ืนฐานในหัวขอ๓.๓แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตาราง

ดังตอไปนี ้

๑๙.๑.๑สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

เนื้อหาความรู องคความรู 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน         
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เนื้อหาความรู องคความรู 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมไฟฟากําลัง / ไฟฟาส่ือสาร/โทรคมนาคม / อิเล็กทรอนิกส 

/ ระบบวัดคมุ/วิศวกรรมอัตโนมัติ 

        

หมายเหตุ เน่ืองจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเปนสาขาวิชาที่เรียนรูเกี่ยวกับศาสตรทั่วไปที่เก่ียวของกับไฟฟา

มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลักเสมือนกับการบูรณาการศาสตรในแขนงวิชา

ยอยตางๆ (ดูขอ๓.๘.๒ถึง๓.๘.๕) เขาดวยกันซึ่งหลักสูตรของแตละสถาบันอาจมีโครงสรางของ

การบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะในสาขาวิชายอยไมเหมือนกันดังน้ันเน้ือหาความรูในหลักสูตรจึง

ข้ึนกับเอกลักษณของแตละหลักสูตรท้ังนี้สามารถใชเน้ือหาหลักสูตรของแตละสาขาวิชายอยใน

แขนงท่ีตองการมุงเนนเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได 

๑๙.๑.๒สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

วงจรและอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส  (Electronic Circuits and 

Devices) 

X   X   X   

(๒) กลุมความรูดานการวัดเคร่ืองมือวัดและวิศวกรรมระบบควบคุม 

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา (Electrical Measurement 

and Instruments) 

X  

 

   X X   

การทําจําลองการวิเคราะห และออกแบบระบบควบคุม 

(Control System Modeling, Analysis and Design) 

X  

 

X   X X   

(๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน 

เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines) X  X   X X   

(๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลังวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงและมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 

การผลิตสงจายและจําหนายทางไฟฟากําลัง (Electrical Power 

Generation,Transmission and Distribution) 

X    X X  

 

  

การ วิเคราะห ระบบไฟฟ ากํา ลั ง (Electric Power System 

Analysis) 

X    X X   

การออกแบบการประมาณ การและการติดตั้ งทางไฟฟ า     X X X  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(Electrical System Design, Estimation and Installation)  

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering) X    X X    

 

๑๙.๑.๓สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

อิเล็กทรอนิกส (Electronics) X   X  X   

สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) X     X   

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร 

กา รสื่ อ ส าร อน าล็ อ กแ ล ะดิ จิ ต อ ล  (Analog and Digital 

Communications) 

X    X X   

(๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) X     X   

(๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ 

สายสงสัญญาณ (Transmission Lines) X   X  X   

อุปกรณ และวงจรส่ือสาร (Communication Devices and 

Circuits) 

X   X  X   

สายอากาศและการกระจายคลื่ น  (Antenna and Wave 

Propagation) 

X   X  X   

(๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย 

ระบบสื่อสาร (Communication Systems) X   X X X   

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications and 

Networking) 

X    X X   
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๑๙.๑.๔สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves) X X  X X X   

วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา) X X X X X X   

(๒) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (แอนะล็อกและ

ดิจิตอล) 

X    X X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบแอนะล็อก X   X  X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบดิจิตอล    X  X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อก X    X X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล X    X X   

(๓) กลุมความรูดานสัญญาณ(แอนะล็อกและดิจิตอล) และการดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ 

การดาํเนินกรรมวิธีสัญญาณ (แอนะล็อกและดิจิตอล) X     X   

ระบบควบคมุเชิงเสน (แอนะล็อกและดิจิตอล) X     X   

เครื่องจักรกลไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) X X   X X   

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) X X X X X X  X 

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

สิ่งประดษิฐสารก่ึงตัวนํา X   X X X   

ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน X    X X   

 

๑๙.๑.๕สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Basic Electrical and Electronics Engineering) 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

อุปกรณ และวงจรอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Circuits and 

Devices) 

X   X X X   

วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร (Digital Circuits and 

Microprocessors) 

X     X    
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๒) กลุมความรูดานการวัดและเคร่ืองมือ (Measurements and Instrumentation) 

การวัด (Measurements) X X X   X   

เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensor and Transducer) หรือ X  X X  X   

เครื่องมือ (Instrumentation) X     X X  

(๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

สัญญาณและระบบ (Signal and System)  X     X   

การควบคมุปอนกลับ (Feedback Control) หรือ X X X   X   

ระบบอัตโนมัต ิ(Automation Systems) X     X   

(๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 

โครงขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หรือ X     X X  

ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ มู ล ใน อุ ต ส า ห ก ร ร ม  (Industrial Data 

Communication) หรือ 

X     X X  

ซอรฟแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software) X     X X  

(๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 

การควบคมุคุณภาพ (Quality Control) X      X  

การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ X      X  

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)  X X   X X  

 

๑๙.๑.๖สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 

กลศาสตร X X  X     

การออกแบบเคร่ืองจักรกล X X  X     

พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems) X X     X   

(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วงจรและอุปกรณไฟฟา X     X   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส X     X   

เครื่องจักรกลไฟฟา X X    X   

(๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคมุ X X    X   

อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator) X X    X   

การเขียนโปรแกรมการควบคุม X     X   

(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

กระบวนการผลิต    X   X  

การเขียนแบบวิศวกรรม X X    X   

ผลิตภัณฑ  X  X  X X  

 

๑๙.๑.๗สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    X   X  

ภาระแบบสถิตย (Static loadings) X X       

ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable 

loadings) 

X X        

วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    X     

กลศาสตรวัสด ุ(Mechanics of materials X X  X X    

กระบวนการผลิต (Manufacturing process)    X   X  

การวิเคราะหและออกแบบช้ินสวนยานยนตหรือเครื่องจักรกล 

(Analysis and design of vehicles or machine 

components) 

X X  X    X 

(๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

กลศาสตรของไหล (Fluids mechanics) X  X  X    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

การถายเทความรอน (Heat transfer) X  X  X    

การวิเคราะหและออกแบบระบบและอุปกรณเชิงความรอน 

(Analysis and design of thermal systems and their 

equipments) 

X  X  X  X X 

พลังงานและการเปลี่ยนรปูของพลังงาน(Energy and Energy X  X  X X X X 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

Conversion) 

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)     X    

ระบบพลศาสตร (Dynamic System) X X X      

การควบคมุระบบ (System Control) X     X   

 

๑๙.๑.๘สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต 

ชดุตนกําลัง (Propulsion unit) X X X X X    

ชดุสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units) X X   X    

ระบบบังคบัเลี้ยว (Steering system) X X        

ระบบรองรับน้ําหนัก (Suspension system) X X  X     

โค รงสร างยานยนต  (Vehicle structure); ตั ว ถังยานยนต 

(Vehicle body) 

X X X X     

(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 

ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles); 

ระ บ บ อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส ย าน ยน ต  (Electronic system for 

vehicle) 

X    X    

ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for 

vehicles); 

ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for 

vehicles) 

X X   X    

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

พ้ืนฐานพลศาสตรการเคล่ือนที่ของยานยนต(Fundamentals of 

vehicle dynamics) 

X X       

การวิเคราะหการสั่นสะเทือนยานยนต (Ride analysis); 

ก าร วิ เคราะห ก ารสม ดุ ล ใน ขณ ะ เข า โค ง  (Steady state 

cornering analysis); 

X X       
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๑๙.๑.๙สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery) 

เครื่องจักรกลเกษตร X X    X   

กลศาสตร X X       

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและนํ้า (Soil and Water Engineering) 

กลศาสตรของไหล X  X      

ระบบที่เก่ียวของกับดินและน้ํา X  X     X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 

กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร X   X    X 

อุณหพลศาสตร X  X  X    

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพ่ือการเกษตร (Farm Structure) 

อาคารทางการเกษตรและระบบท่ีเก่ียวของ X X X   X   

 

๑๙.๑.๑๐สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ X X X X X X  X 

การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ X X X X X X X  

(๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

การศึกษาและออกแบบระบบงาน X X   X  X X 

ความปลอดภัยการยศาสตรและอาชีวอนามัย X X X X X X X X 

(๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ 

การควบคมุคุณภาพ X      X  

การจัดการคณุภาพเชิงรวม X      X  

(๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม X   X X  X  

การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม X   X X  X  

(๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนนิการ 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(Production and Operations Management) 

การวางแผนและควบคุมการผลิต X      X  

การวิจัยดาํเนินงาน X      X  

การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ X      X  

การจัดการระบบซอมบํารุง X X X X X X X  

การจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม X X X X X X X X 

(๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

(Integration of Industrial Engineering Techniques) 

การออกแบบผังโรงงาน X X X X X X X X 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X X X X 

 

๑๙.๑.๑๑สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง X X  X     

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพีและชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 

วิศวกรรมปฐพีหรือชลศาสตร X X X X   X  

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจและการจัดการ 

(Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมสํารวจหรือ X      X  

การบรหิารงานกอสรางหรือ X      X  

วิศวกรรมระบบประปาหรือสุขาภิบาลหรือ X X  X X   X  

วิศวกรรมทางหรือ X X X X   X   

วิศวกรรมขนสง X        

 

 ๑๙.๑.๑๒สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances)  X  X X     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)  X  X X X    

จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

(๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X      

การถายโอนความรอน (Heat Transfer)   X  X    

การถายโอนมวลสาร (Mass Transfer) X  X X     

การออกแบบกระบวนการ (Process Design)  X  X X   X  

การออกแบบถังปฏิกรณ (Reactor Design) X  X X   X   

การควบคมุกระบวนการ (Process Control) X  X X  X   

(๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน 

ความปลอดภัย (Safety)       X  

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy) X      X  

สิ่งแวดลอม (Environment)    X X  X X 

 

 ๑๙.๑.๑๓สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

(Water and wastewater treatment processes)  

X  X X X   X 

การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

(Design of water and wastewater treatment systems) 

X  X X X   X 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

(Solid Waste and Hazardous Waste Engineering) 

การจัดการขยะมูลฝอย 

(Solid waste management) 

X X  X X  X X 

การจัดการของเสียอันตราย 

(Hazardous waste management) 

X X  X X  X X 

(๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 



      มคอ.2   

- 251 - 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 

การควบคมุมลพิษทางอากาศ (Air pollution control) X X X X X  X X 

การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน (Noise and 

vibration control) 

X X  X X  X  X 

(๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental System and Management)

ระบบและการจัดการส่ิงแวดลอม 

(Environmental System and Management) 

X   X X  X X 

 

๑๙.๑.๑๔สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร  

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน (Surface Mining and 

Mine Design)  

X X X   X X X 

การทําเหมื องและออกแบบเหมืองใต ดิน  (Underground 

Mining and MineDesign) 

X X X   X X X 

(๒) กลุมความรูดานการแตงแร 

การแยกแรดวยวิธีกายภาพ (Mineral Processing by Physical 

Separations) 

X  X X X X  X 

การแยกแรดวยวิธีเคมี (Mineral Processing by Chemical 

Separations) 

X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด 

วิ ศ ว ก ร รม วัต ถุ ร ะ เบิ ด แ ล ะ ก า ร ร ะ เบิ ด หิ น  (Explosive 

Engineering and RockBlasting) 

X X  X X X   

(๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม 

ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics) X X   X     

ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) X X  X     

(๕) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมืองแร         

เศรษฐศาสตร เหมืองแรและการจัดการเหมืองแร  (Mine 

Economics and Mine Management) 

X      X  
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๑๙.๑.๑๕สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors of 

Materials) 

X X X X  X   

การเส่ือมสภาพของวัสดุ (Deterioration of Materials) X X X X    X 

(๒) กลุมกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes of 

Materials) 

 X X X X  X X 

อุณหพลศาสตรของวัสด ุ(Thermodynamics of Materials) X  X X X    

จลนพลศาสตรของวัสดุ (Kinetics of Materials) X  X X X    

(๓) กลุมการวิเคราะหและตรวจสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing) 

การจําแนกลักษณะของวัสดุ (Materials Characterization) X X X X  X   

การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties Testing) X X X X  X   

การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุ(Failure Analysis of Materials) X X  X     

(๔) กลุ มการบู รณ าการวิ ธีการทางวิศวกรรม วัส ดุ  (Integration of Materials Engineering 

Techniques) 

การออกแบบและเลือกใชวัสดุ(Material Selection and Design) X X X X X X X X 

โครงงานวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering Project) X X X X X X X X 

 

หมายเหตุกรอบเนื้อหาความรูนี้สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆที่เนนดานวัสดุเชนวิศวกรรมโลหการวิศวกรรม

เซรามิกวิศวกรรมพอลเิมอรวิศวกรรมวัสดุเปนตน 

 

 ๑๙.๑.๑๖สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุ มความรูดานหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

วิทยาศาสตรการอาหารและสมบัติของอาหาร (Food Sciences 

and Properties of Food Materials) 

X X X X    X 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

สมดลุมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance) X  X  X    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X  X    

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

ห น วยป ฏิ บั ติ ก ารแ ละกระบ วน ก ารผ ลิ ตอ าห าร  (Unit 

Operations and Food Processing)  

X  X X X  X X 

การถายเทความรอนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer) X  X X X    

ก าร วั ด แ ล ะก า รค วบ คุ ม อั ต โน มั ติ  (Measurement and 

Automatic Control) 

X  X   X   

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant Design) X X X X X X X X 

  (๓) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines and 

Utilities ) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

กลศาสตรวัสด ุ(Solid Mechanics) X X   X     

การออกแบบเค ร่ืองจักรกลอาหารและตน กําลัง (Food 

Machine Design and Power Plant) 

X X X X X X X  

ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) X  X  X    

หลักการออกแบบเคร่ืองจักรอยางถูกสุขลักษณะ (Hygienic 

Design of Machinery) 

 X  X   X X 

(๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and 

Food Safety) 

เศรษฐศาสตรและสถิติวิศวกรรม (Engineering Economics 

and Statistics) 

X      X  

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (Quality Control 

in Food Industry) 

   X   X X 

การควบคุมมลภาวะและระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม 

(Industrial Pollution Control and Waste Treatment 

System) 

  X X   X X 
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 ๑๙.๑.๑๗สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

การคํานวณพื้นฐานวิศวกรรม 

(Basic Calculations in Engineering) 

X  X X X    

วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)        X 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations) X X X X X   X 

จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

กระบวนการและการควบคุม (Process and Process Control) X  X   X   

วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering) X  X X X   X 

๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

ก ารบํ า บั ด ของ เสี ยจ าก อุ ต สาห กรรม  (Industrial Waste 

Treatment) 

X X X X X   X 

เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม  (Environmental 

Biotechnology) 

      X X 

๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and 

Assurance) 

      X X 

ความปลอดภัย (Safety)        X  

การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) X X X X X X X X 

 

 
 

 

 

 

 

 


