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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเกษตร 

ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering  Program in Agricultural Engineering 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) 

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

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

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

 

วิชาเอก 

-  วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 

-  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

 

วัตถุประสงค     

หล ักส ูตรว ิศวกรรมศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาว ิศวกรรมเกษตร  (หล ักส ูตรปร ับปร ุ ง พ.ศ.  2565)  

มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ 

  และหนาที่เปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตมีจรรยาบรรณ    

2. มีความรูความสามารถดานวิชาการในศาสตรดานวิศวกรรมเกษตร ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

  สามารถประยุกตใชความรูในศาสตรดังกลาวไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอ

  ในระดับที่สูงข้ึน 

3. มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

  อยางตอเนื่อง ทันตอความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตรดานวิศวกรรมเกษตร  

  พรอมทั้งสามารถตอยอดความรูไดดวยตนเอง 

4. มีสามารถในการคิดวิเคราะห ริเร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมเกษตร ไดอยางมี 

  ประสิทธิภาพและเหมาะสม    
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5. มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและ 

  เครือขาย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพทเทคนิคทางวิชาชพีในการติดตอสื่อสาร การ 

  เรียนรู และการปฏิบัติงาน  

7. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. มีแนวคิดและทักษะของการเปนผูประกอบการนวัตกรรม สามารถนําเสนอเพื่ออธิบายโครงการทางดาน 

  ธุรกิจและเขาใจความรูในการประกอบอาชีพที่เปนธุรกิจของตนเองได   

 

 

3.1.1 โครงสรางหลักสูตร 

 

 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1.1 กลุมวิชาภาษา  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร       

30 

12 

9 

9 

 จํานวนหนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                ไมนอยกวา 111 

 วิชาเอกวิศวกรรม

เคร่ืองจักรกลเกษตร 

วิชาเอกวิศวกรรม

เกษตรอัจฉริยะ 

 ฝกงาน สหกิจ

ศึกษา 

ฝกงาน สหกิจ

ศึกษา 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 36 36 33 33 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 66 63 63 60 

  2.3 กลุมวิชาเลือก 9 6 15 12 

2.4 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา     

 - ฝกงาน               (ไมนับหนวยกิต) 1 - 1 - 

 - สหกิจศึกษา - 6 - 6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี             ไมนอยกวา 6 
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3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  30   หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียด

แยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

(1) กลุมวิชาภาษา             12   หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต  

ทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1  

English I 

3(3-0-6) 

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2  

English II 

3(3-0-6) 

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  

English III 

3(3-0-6) 

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4  

English IV 

 

3(3-0-6) 

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                               9  หนวยกิต  

                         นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวน 9 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้  

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 

Learning Skill Development 

3(3-0-6) 

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

Work Preparation and Continuing Self-development 

3(3-0-6) 

GE 142 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 

Leadership and Management   

 

3(3-0-6) 

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                            9   หนวยกิต                      

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

จํานวน 9 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้  

EN 002 101 การบมเพาะจิตวญิญาณผูประกอบการ                                              

Entrepreneurial Spirit Incubation 

3(3-0-6) 
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GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิตสิําหรับเอบีซีด ี

Computational & Statistical Thinking for ABCD  

3(2-2-5) 

GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทุกวิชาชีพ 

ABCD for All Professions 

3(2-2-5) 

 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา   111 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                                   

(1.1) วิชาเอกวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร                      36 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                                                     24 หนวยกิต 

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  

SC 401 206 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

SC 401 207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

SC 402 202 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 

Fundamentals of Physics II 
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วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 12 หนวยกิต 

**EN 001 200 สถิตยศาสตร  3(3-0-6) 

 Statics  

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

 Engineering Drawing  

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials 

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม  1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development ไมนับหนวยกิต 

   

(1.2)  วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ                               33 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                                                      21 หนวยกิต 

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  

SC 401 206 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

SC 401 207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 
Fundamentals of Physics I 
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SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 12 หนวยกิต 

**EN 001 200 สถิตยศาสตร  3(3-0-6) 

 Statics  

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

 Engineering Drawing  

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials 

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม  1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development ไมนับหนวยกิต 

   

(2) กลุมวิชาบังคับ  

 (2.1)  วิชาเอกวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร               63 หรือ 66 หนวยกิต  

วิชาพืน้ฐานวิศวกรรมเกษตร  36  หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพืน้ฐานวิศวกรรมเกษตร ทุกรายวิชาตอไปนี ้

*EN 341 000 วิศวกรรมเกษตรเบื้องตน                                 3(3-0-6) 

 Introduction of Agricultural Engineering  

*EN 342 001 กลศาสตรของไหลสาํหรับวิศวกรรมเกษตร             3(3-0-6) 

  Fluid Mechanics for Agricultural Engineering  

**EN 342 002 การวิเคราะหและประเมินในระบบฟารมและระบบหลังการเก็บเก่ียว                                                                3(3-0-6) 

 Analysis and Assessment in Farm and Postharvest System  

**EN 343 003 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1  1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Laboratory I  

**EN 343 004 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Laboratory II  

*EN 343 100 อุทกวิทยาสารสนเทศเทคโนโลยสีําหรับวิศวกรรมเกษตร  3(3-0-6) 

 

Hydrological Information Technology of Agricultural 

Engineering 
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**EN 343 101 หลักการและการออกแบบวิศวกรรมชลประทาน        3(3-0-6) 

 Principle and Design of Irrigation Engineering  

*EN 343 200 เคร่ืองจักรกลเกษตรและตนกําลัง                           3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery and Prime Mover   

**EN 344 761 สัมมนาวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Seminar  

EN 412 500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

**EN 512 200 พลศาสตร 3(3-0-6) 

 Dynamics  

EN 512 201 กลศาสตรของวัสด ุ 3(3-0-6) 

  Mechanics of Materials  

**EN 512 303 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

**EN 513 305 การถายโอนความรอน  3(3-0-6) 

 Heat Transfer   

   

วิชาชีพวิศวกรรมเกษตร  27-30  หนวยกิต 

นักศึกษาจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตองผานเกณฑ ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมเกษตรทุกรายวิชา  และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 

โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที่สุดของแตละรายวิชาในกลุม

วิชาชีพวิศวกรรมเกษตร  และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 344 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร จะไดรับการ

ยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 343 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร และ EN 344 999 

โครงการวิศวกรรมเกษตร   

**EN 343 201 ทฤษฎีของเคร่ืองจักรกลเกษตรและการสั่นสะเทือน          3(3-0-6) 

 Theory of Agricultural Machines and Vibration  

*EN 343 300 การทําความเย็นและปรับอากาศในวิศวกรรมเกษตร   3(3-0-6) 

 

Refrigeration and Air Conditioning in Agricultural 

Engineering 
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*EN 343 301 พลังงานสาํหรับระบบการเกษตร และพลังงานทดแทน          3(3-0-6) 

 Power for Agricultural System and Renewable Energy  

*EN 343 400 

 

อินเตอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งและปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรม

เกษตร                                                

3(3-0-6) 

 

 

Internet of Things and Artificial Intelligence for Agricultural 

Engineering  

**EN 343 401 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเกษตร                                                                     3(3-0-6) 

 Computer-aided Design in Agricultural Engineering  

**EN 343 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Pre-project  

*EN 344 202 การออกแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร                             3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery Design  

*EN 344 302 การออกแบบระบบความรอนและการอบแหงในวิศวกรรมเกษตร   3(3-0-6) 

 

Thermal System Design and Drying in Agricultural 

Engineering  

*EN 344 303 วิศวกรรมกระบวนการและการจัดการการเกษตร        3(3-0-6) 

 Agricultural Processing and Handling Engineering  

*EN 344 402 การควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตสําหรับวิศวกรรมเกษตร                                                                 3(3-0-6) 

 

Automatics Control and Robotics in Agricultural 

Engineering  

**EN 344 999 โครงการวิศวกรรมเกษตร 2(0-6-3) 

 Agricultural Engineering Project  

   

(2.2)  วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ                    60 หรือ 63  หนวยกิต  

วิชาพืน้ฐานวิศวกรรมเกษตร  24  หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพืน้ฐานวิศวกรรมเกษตร ทุกรายวิชาตอไปนี ้

*EN 341 000 วิศวกรรมเกษตรเบื้องตน                                 3(3-0-6) 

 Introduction of Agricultural Engineering  

*EN 342 001 กลศาสตรของไหลสาํหรับวิศวกรรมเกษตร             3(3-0-6) 

  Fluid Mechanics for Agricultural Engineering  

**EN 342 002 การวิเคราะหและประเมินในระบบฟารมและระบบหลังการเก็บเก่ียว                                                                3(3-0-6) 

 Analysis and Assessment in Farm and Postharvest System  
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**EN 343 003 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1  1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Laboratory I  

**EN 343 004 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Laboratory II  

*EN 343 100 อุทกวิทยาสารสนเทศเทคโนโลยสีําหรับวิศวกรรมเกษตร  3(3-0-6) 

 

Hydrological Information Technology of Agricultural 

Engineering  

**EN 343 101 หลักการและการออกแบบวิศวกรรมชลประทาน        3(3-0-6) 

 Principle and Design of Irrigation Engineering  

*EN 343 200 เคร่ืองจักรกลเกษตรและตนกําลัง                           3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery and Prime Mover   

**EN 344 761 สัมมนาวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Seminar  

**EN 512 303 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

วิชาชีพวิศวกรรมเกษตร  36-39  หนวยกิต 

นักศึกษาจะมีสทิธิ์สาํเร็จการศึกษาตองผานเกณฑ ดังนี ้

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมเกษตรทุกรายวิชา  และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 

โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที่สุดของแตละรายวิชาในกลุม

วิชาชีพวิศวกรรมเกษตร  และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 344 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร จะไดรับการ

ยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 343 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร และ EN 344 999 

โครงการวิศวกรรมเกษตร   

**EN 342 005 สมบัติทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑเกษตร                3(3-0-6) 

 Engineering Properties of Agricultural Products  

**EN 342 403 ฟารมอัจฉริยะ     3(3-0-6) 

 Smart Farming  

**EN 343 103 วิศวกรรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร                     3(3-0-6) 

 Geographic Information System Engineering  

**EN 343 105 การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ               3(3-0-6) 

 Integrated Water Resources Management  



หนา้ | - 10 - 

 

**EN 343 203 การทดสอบและประเมินผลเคร่ืองจักรกลเกษตร            3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery Testing and Evaluation  

**EN 343 205 การใชเคร่ืองจักรกลเพื่อการเกษตร                         3(3-0-6) 

 Agricultural Mechanization  

*EN 343 301 พลังงานสาํหรับระบบการเกษตร และพลังงานทดแทน          3(3-0-6) 

 Power for Agricultural System and Renewable Energy  

*EN 343 400 

 

อินเตอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งและปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรม

เกษตร                                                

3(3-0-6) 

 

 

Internet of Things and Artificial Intelligence for Agricultural 

Engineering  

**EN 343 401 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเกษตร                                                                     3(3-0-6) 

 Computer-aided Design in Agricultural Engineering  

*EN 343 404 อากาศยานไรคนขับเพื่อการเกษตร                        3(3-0-6) 

 Unmanned Aerial Vehicles for Agriculture  

**EN 343 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Pre-project  

*EN 344 303 วิศวกรรมกระบวนการและการจัดการการเกษตร        3(3-0-6) 

 Agricultural Processing and Handling Engineering  

*EN 344 402 การควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตสําหรับวิศวกรรมเกษตร                                                                 3(3-0-6) 

 

Automatics Control and Robotics in Agricultural 

Engineering  

**EN 344 999 โครงการวิศวกรรมเกษตร 2(0-6-3) 

 Agricultural Engineering Project  

 

(3) กลุมวิชาเลือก 

 (3.1) วิชาเอกวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร    ไมนอยกวา 6 หรือ 9 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ  

เปดเพิ ่มเติมภายหลัง โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับนักศึกษา 

ที่เลือกเรียนวิชา EN 344 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร อยางนอย 6 หนวยกิต หรือ สําหรับ

นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 343 796 การฝกงาน อยางนอย 9 หนวยกิต   

ทั้งนี้ นักศึกษาตองเลือกลงทะเบียนเรียนและสอบผานรายวิชา ดังตอไปนี้ 

จํานวน 3 หนวยกิต  แลวจึงสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ได 
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*EN 343 108 หลักการวิศวกรรมแหลงนํ้า 3(3-0-6) 

 Principles of Water Resources Engineering  

 

วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมเกษตร 

*EN 342 008 วิศวกรรมการผลิตพืชและสัตว 3(3-0-6) 

 Plant and Animal Production Engineering  

**EN 342 102 วิศวกรรมปฐพีทางการเกษตร                              3(3-0-6) 

 Agricultural Soil Engineering  

**EN 342 304 เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวขาว                             3(3-0-6) 

 Rice Postharvest Technology  

**EN 342 305 วิศวกรรมการผลิตออย                                      3(3-0-6) 

 Sugarcane Production Engineering  

**EN 342 403 ฟารมอัจฉริยะ                                               3(3-0-6) 

 Smart Farming  

**EN 342 005 สมบัติทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑเกษตร                3(3-0-6) 

 Engineering Properties of Agricultural Products  

**EN 343 103 วิศวกรรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร                     3(3-0-6) 

 Geographic Information System Engineering  

**EN 343 104 วิศวกรรมการอนุรักษดินและนํ้า                            3(3-0-6) 

 Soil and Water Conservation Engineering  

**EN 343 105 การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ                    3(3-0-6) 

 Integrated Water Resources Management  

**EN 343 106 แหลงนํ้าใตดนิเพื่อการเกษตร                              3(3-0-6) 

 Groundwater Resources for Agriculture  

*EN 343 107 การจําลองในวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า                      3(3-0-6) 

 Simulation in Water Resources Engineering  

**EN 343 203 การทดสอบและประเมินผลเคร่ืองจักรกลเกษตร         3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery Testing and Evaluation  

**EN 343 204 เคร่ืองเก็บเก่ียว                                                3(3-0-6) 

 Harvesting Machines  

**EN 343 205 การใชเคร่ืองจักรกลเพื่อการเกษตร                         3(3-0-6) 

 Agricultural Mechanization  
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**EN 343 206 วิศวกรรมแทรกเตอรเกษตร                                  3(3-0-6) 

 Agricultural Tractors Engineering  

**EN 343 309 เทคโนโลยีการผลิตนํ้าตาลทราย                         3(3-0-6) 

 Cane Sugar Manufacturing Technology  

*EN 343 404 อากาศยานไรคนขับเพื่อการเกษตร                      3(3-0-6) 

 Unmanned Aerial Vehicles for Agriculture  

*EN 344 006 วิศวกรรมระบบทางการเกษตร                             3(3-0-6) 

 Agricultural System Engineering  

**EN 344 007 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการดานการเกษตร    3(3-0-6) 

 Agricultural Project Feasibility Study  

**EN 344 207 พัดลม เคร่ืองสูบ และเคร่ืองอัดลม                         3(3-0-6) 

 Fan, Pump and Compressor  

*EN 344 306 การจัดการของเสียทางการเกษตร                       3(3-0-6) 

 Agricultural Waste Management   

*EN 344 307 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล                         3(3-0-6) 

 Biomass Conversion Technology  

*EN 344 308 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย                           3(3-0-6) 

 Solar Energy Engineering  

**EN 344 405 การทดสอบแบบไมทาํลายสาํหรับการประเมินคุณภาพผลผลิตทาง

การเกษตรและอาหาร                                     

3(3-0-6) 

 Non-destructive Test for Quality Evaluation of Agricultural 

Product and Food 

 

วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอ่ืนๆ  

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control 
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EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสาํหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

*EN 003 313 ระบบจาํลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Flight  

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

   

(3.2) วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ       ไมนอยกวา 12 หรือ 15 หนวยกิต     

นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ  

เปดเพิ ่มเติมภายหลัง โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับนักศึกษา 
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ที่เลือกเรียนวิชา EN 344 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร อยางนอย 12 หนวยกิต หรือ สําหรับ

นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 343 796 การฝกงาน อยางนอย 15 หนวยกิต 

ทั้งนี้ นักศึกษาตองเลือกลงทะเบียนเรียนและสอบผานรายวิชาดังตอไปนี้ 

จํานวน 9 หนวยกิต  แลวจึงสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ได 

*EN 343 109 เทคโนโลยโีรงเรือนกรีนเฮาสและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Greenhouse Technology and Management  

*EN 343 110 การชลประทานแบบหยด 3(3-0-6) 

 Drip Irrigation  

*EN 343 406 การประมวลผลภาพถายทางอากาศเพื่อการจัดการดานเกษตร

แมนยํา 

3(3-0-6) 

 Arial Image Processing for Precision Agriculture 

Management 

 

 

วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมเกษตร  

*EN 342 008 วิศวกรรมการผลิตพืชและสัตว 3(3-0-6) 

 Plant and Animal Production Engineering  

**EN 342 102 วิศวกรรมปฐพีทางการเกษตร                              3(3-0-6) 

 Agricultural Soil Engineering  

**EN 342 304 เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวขาว                             3(3-0-6) 

 Rice Postharvest Technology  

**EN 342 305 วิศวกรรมการผลิตออย                                      3(3-0-6) 

 Sugarcane Production Engineering  

**EN 343 104 วิศวกรรมการอนุรักษดินและนํ้า                            3(3-0-6) 

 Soil and Water Conservation Engineering  

**EN 343 106 แหลงนํ้าใตดนิเพื่อการเกษตร                              3(3-0-6) 

 Groundwater Resources for Agriculture  

*EN 343 107 การจําลองในวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า                      3(3-0-6) 

 Simulation in Water Resources Engineering  

**EN 343 204 เคร่ืองเก็บเก่ียว                                                3(3-0-6) 

 Harvesting Machines  

**EN 343 206 วิศวกรรมแทรกเตอรเกษตร                                  3(3-0-6) 

 Agricultural Tractors Engineering  
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*EN 343 300 การทําความเย็นและปรับอากาศในวิศวกรรมเกษตร   3(3-0-6) 

 

Refrigeration and Air Conditioning in Agricultural 

Engineering  

**EN 343 309 เทคโนโลยีการผลิตนํ้าตาลทราย                         3(3-0-6) 

 Cane Sugar Manufacturing Technology  

*EN 344 006 วิศวกรรมระบบทางการเกษตร                             3(3-0-6) 

 Agricultural System Engineering  

**EN 344 007 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการดานการเกษตร    3(3-0-6) 

 Agricultural Project Feasibility Study  

**EN 344 207 พัดลม เคร่ืองสูบ และเคร่ืองอัดลม                         3(3-0-6) 

 Fan, Pump and Compressor  

*EN 344 306 การจัดการของเสียทางการเกษตร                       3(3-0-6) 

 Agricultural Waste Management   

*EN 344 307 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล                         3(3-0-6) 

 Biomass Conversion Technology  

*EN 344 308 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย                           3(3-0-6) 

 Solar Energy Engineering  

**EN 344 405 การทดสอบแบบไมทาํลายสาํหรับการประเมินคุณภาพผลผลิตทาง

การเกษตรและอาหาร                                     

3(3-0-6) 

 Non-destructive Test for Quality Evaluation of Agricultural 

Product and Food 

 

 

วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอ่ืนๆ 

 

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control 
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EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสาํหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

*EN 003 313 ระบบจาํลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Flight  

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  
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                            (4)  กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                          1 หรือ 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งดงัตอไปนี ้

**EN 343 796 การฝกงาน 1 (0-3-1) 

 Practical Training  ไมนับหนวยกิต 

**EN 344 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Agricultural Engineering  

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง  โดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

หมายเหตุ       *   หมายถึง  รายวิชาใหม 

                  **   หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

 

 

3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ลักษณะพื้นฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อ

การเรียนรู การจัดการคุณภาพในองคกร หลักพื้นฐานความปลอกภัย 

ทักษะการตั้งคําถามและจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไคเซน

ในการศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม เทคนิคการนําเสนอผลงาน 

ทักษะการแกไขปญหา  

 

  Basic description of work, 2 1 st century learning 

skill, self- paced learning, introduction of computer for 

learning, quality manangement system in organization, 

priciples of safety, inquity skill, noting skill, creative 

thinking skill, kaizen in education, team work skill, 

presentation technique, problem solving skill 
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**EN 001 200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดของสถิตยศาสตร ระบบแรงและแรงลัพธ สภาวะ

สมดุล การวิเคราะหโครงสรางเบื้องตน แรงเสียดทาน จุดศูนยถวง

กลางเรขาคณิต หลักการงานสมมติ และ พลศาสตรเบื้องตน 

 

  Statics concept, force system and resultant, 

equilibrium, fundamental structural analysis, friction, 

centroid, principle of virtual work and introduction to 

dynamics 

 

   

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

 Engineering Drawing   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพ

ฉาย การใหขนาดและ ระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพ

รูปทรง ภาพชวยและแผนคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช

คอมพิวเตอรชวยเขียนแบบข้ันพื้นฐาน 

 

 Standard lettering, freehand sketches, 

orthographic projection, orthographic drawing, 

dimensioning and tolerancing, sections, pictorial drawing, 

auxiliary view and development, detail and assembly 

drawing, basic computer-aided drawing 

 

   

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 

แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร  องค ประกอบของฮาร ดแวร 

องคประกอบของซอฟตแวร ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลง

ขอมูลเปนสารสนเทศ การประมวลผลขอมูลคอมพิวเตอร การ
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ออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม แนวคิดการออกแบบ

จากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดขอมูลพื้นฐาน การ

นําเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน แถวลําดับ 

สายอักขระและแฟมขอมูล 

  Computer concepts: evolution of computer, 

computer system concepts, hardware components, 

software components, hardware and software interaction, 

electronic data processing concepts, data into information 

transforming, computer data processes, program design 

and development Methodology, top-down design 

approach, program flowchart, high level language 

programming, high level language programming 

fundamental, fundamental data types, data input and 

output, control structures, functions, arrays, strings and 

files 

 

   

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม   1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development                                ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 การคิดเชิงออกแบบ การระบุความตองการ การรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การ

วิเคราะหอ ันตราย การสรางขอมูลจ ําเพาะ การออกแบบเชิง

สรางสรรค การออกแบบแนวความคิด การออกแบบตนแบบและ

การตรวจสอบ           

 

 Design thinking, identify needs, gather information, 

stakeholder analysis, operational research, hazard analysis, 

specification creation, creative design, conceptual design, 

prototype design and verification 
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EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ   3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 กระบวนการบ ม เพาะจ ิตว ิญญาณผ ู  ประกอบการ            

การประเมินศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณ     

ของผูประกอบการที่ดี หลักการพัฒนาสรางเสริมคานิยมที่ดีในการ

ทํางานและการเปนผู ประกอบการที ่ดี หลักการสรางแรงจูงใจ   

ภายในและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสราง

ทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการทํางาน   

หลักมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม  การสรางเสริมภาวะผูนํา  

หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับ

การทํางาน  หลักในการประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม การสราง

แนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหมๆ และเคล็ดลับสูความสําเร็จของ

ผู ประกอบการ  องคความรู ในการประกอบธุรกิจเบื ้องตนและ

หลักการใหบริการที่เปนเลิศ  องคความรูเบื้องตนในการเขียนแผน

ธุรกิจ  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 

operations and principles of service excellence, basics in 
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business plan writing, business strategy plan, marketing 

plan, practice work for developing entrepreneurial skills 

   

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการ

ใชงานวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย สมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 

  Relationship among structures production 

processes applications of main groups of engineering 

materials, phase equilibrium diagrams and their 

interpretations, mechanical properties and materials 

degradation 

 

   

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง                      

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืน การปรับปรุงอยางตอเนื ่อง     

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ 

การคิดเชิงวิพากษและการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม การเขียนประวัติและ

จดหมายสมัครงาน การเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนา

บุคลิกภาพสูความเปนผูนํา 

 

 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 
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thinking, innovation development, modern information 

and communication technology, writing of curriculum 

vitae and application letter, report writing and 

presentation, personality development for leadership 

   

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ประวัต ิและวิว ัฒนาการของระบบขนสงทางราง การ

วางแผนนโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการ

เดินทางและการใชการขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบ

ขนสงทางราง โครงสรางทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน 

สถานีรถไฟ ระบบการจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัว

รถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การกอสรางงานโยธา การ

เดินรถ การจัดการการซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสงทาง

ราง 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 

 

   

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางขั้นแนะนํา 

กลไกการสัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับราง

รถไฟ การหลอลื่นระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอ
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และราง ระบบแพนโทกราฟ ระบบล ูกป น ระบบตัวลดการ

สั ่นสะเทือน ระบบเกียร และการสงกําล ัง องคประกอบของ

เคร่ืองยนตดีเซล 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 transmission system,  

components of diesel engine and machine condition 

monitoring 

 

   

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ว ิศวกรรมลอเลื ่อนขั ้นแนะนํา ส วนประกอบที ่ส ําคัญ 

ภาพรวมหลักพลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว 

(รางและเบรค) ลอและผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตูรถไฟ ระบบรับ

นํ้าหนัก ระบบเบรคและรูปแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการ

ออกแบบพื้นฐาน การบํารุงรักษาและการติดตาม 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 

 

   

EN 003 303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงขั ้นแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและ

ควบคุมสําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติ

สัญญาณและควบคุมรถไฟ มาตรฐานที่เกี ่ยวของตางๆ กับระบบ
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อาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ

ที่ใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล  รถสินคาและ

รถไฟความเร็วสูงจุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบการควบ

โยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอก

รถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณ การวางแผน การออกแบบและการ

เลือกเทคโนโลยี และระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสม 

 

 Introduction to transport system, overview of 

signaling system and controlling for train, automatic train 

protection, standard related to signaling system and traffic 

control, 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  

 

   

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเป นมาของระบบรางท ั ้ ง ในประเทศไทยและ

ตางประเทศ ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที่ดิน 

คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย 

กฎหมาย การจัดการและบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปริมาณ

ผูโดยสารและสินคา การกําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การ

วิเคราะหและศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบราง การรวมทุน

และผลจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 

 

 

 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 
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train fares structure, feasibility study and analysis in 

railway system project, joint venture and impact of railway 

business operation 

   

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณา

การ การจัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การ

จัดการขอมูลและเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

 

 Planning and project management, integration 

assessment, schedule management, resources 

management system, document and information 

management, risk management, decision analysis related 

to railway project management 

 

   

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟขั้นแนะนํา 

ลอเลื่อนข้ันแนะนํา การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลตอทาง

รถไฟ การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชาน

เมือง รถไฟในเมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ ความ

เสถียรของทางที ่ใชรางเชื ่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการเดินรถที่เก่ียวกับงานโยธา  

 

 

   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 
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EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 แนวคิดพื้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การ

วางแผนการบํารุง โรงซอมบํารุง เคร่ืองมือและอุปกรณ คุณภาพและ

ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัวรถไฟ 

ระบบตัวรถไฟ ระบบรางสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบราง ระบบ

อาณัติสัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟา สิ่งอํานวยความสะดวก

และรถไฟความเร็วสูง 

 

  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 

 

   

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงทางรางขั้นแนะนํา ภาพรวมของระบบ

จายไฟฟาสําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟา

ลากจูงรถไฟมอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คา

รีเลยปองกันและระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับ

ระบบไฟฟาส ําหรับรถไฟ คุณภาพกําล ังไฟฟา ระบบควบคุม

ประมวลผลและการจัดเก็บขอมูล ระบบกําลังไฟฟาเสริมและการ

บํารุงรักษา 

 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 
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and Data Acquisition ( SCADA) , auxiliary power supply 

system and maintenance 

   

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 โครงสรางพื้นฐานของระบบรางข้ันแนะนํา ระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื้นฐาน

ของมอเตอรลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการ

ขับเคลื ่อนควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอร

กระแสไฟสลับ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกทางพลศาสตร

และรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใชพลังงานจากแรงแมเหล็กใน

การเคลื่อนที่  

 

 

 Introduction to infrastructure, railway electrify -

cation, 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 

 

   

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัติ 1(0-3-2) 

 Automation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 

 ระบบอัตโนมัติขั้นแนะนํา บทบาทของระบบอัตโนมัติ การ

ประยุกตในภาคอุตสาหกรรม องคประกอบของระบบอัตโนมัติ รีเลย 

สวิทช  เซนเซอร แอคชูเอเตอร โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรล

เลอร และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับอุตสาหกรรม 

 Introduction to automation, role of automation, 

industrial applications, automation components, relays, 

switches, sensors,  actuators, Programmable Logic 

Controller (PLC) and Industrial Internet of Things (IIoT) 
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*EN 003 313 ระบบจําลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 

 ระบบจําลองสารสนเทศอาคารข้ันแนะนํา แบบจําลอง วัสดุ 

แฟมมิลี เอกสาร วิว และ การจัดการโครงการ 

 Introduction to building information modeling, 

modeling, materials, families, documentation, views and 

project management 

 

   

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคลื่อน

รถไฟและระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเครื่องยนตดีเซล 

รถจักรดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา ระบบ

มอเตอรลากจูงไฟฟาที่ใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอรเชิง

เสนและระบบลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรคแบบรีเจนเนอร

เรทีฟ 

 

 

 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 

 

   

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวน

รถ การคํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัย

และความเชื่อถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการ
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จัดการเดินรถ อาณัติสัญญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหาง

ระหวางขบวนรถ หลักการของสหสัมพันธ การวิเคราะหความจุ   

ของการเดินรถ การออกแบบผังทางและสวนประกอบเพื่อรองรับ

การเดินรถ การจัดการและควบคุมการเดินรถของผูใหบริการขนสง

ระบบราง 

  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 

 

   

*EN 341 000 วิศวกรรมเกษตรเบื้องตน                                3(3-0-6) 

 Introduction of Agricultural Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 วิศวกรรมดิน นํ้า พืช และปศุสัตวข้ันพื้นฐาน ระบบการผลิต

ทางการเกษตร ปฏ ิท ินการเพาะปล ูก  ระบบชลประทาน 

เคร่ืองจักรกลเกษตรข้ันพื้นฐาน อุตสาหกรรมเกษตรข้ันพื้นฐาน หลัก

ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน การปองกันอัคคีภัย การสํารวจและการ

วิเคราะหชุมชน 

 

  Basic of soil, water, plant and livestock 

engineering, agricultural production system, crop calendar, 

irrigation system, basic of agricultural machinery, basic of 

agro- industry, basic of safety, fire protection, survey and 

community analysis 

 

   

*EN 342 001 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมเกษตร         3(3-0-6) 

 Fluid Mechanics for Agricultural Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา: EN 001 200   
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  หลักการพื ้นฐานคุณสมบัติของของไหล ความดันและ

สถิตยศาสตรของของไหลสถิต จลนคณิตศาสตรของของไหล สมการ

มวล สมการเบอรนูลลี่และสมการพลังงาน การวิเคราะหโมเมนตัม  

ของระบบการไหล การวิเคราะหเช ิงมิต ิ ความคลายคลึงและ

แบบจําลอง การไหลแบบคงที่ที่กดอัดไมได  พื้นฐานการไหลของ

ของไหลที่กดอัดได การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของไหล

ทางการเกษตร การไหลในทอระบบชลประทาน การออกแบบปมใน

ระบบชลประทาน 

 

  Basic concepts and fluid property, pressure        

and statics of fluid statics, kinematics of fluid, mass, 

Bernoulli and energy equations, momentum analysis of 

flow systems, dimensional analysis, similitude and 

modeling, steady incompressible flow, basic compressible 

fluid flow, selection design of agricultural fluid machinery, 

flow in irrigation pipe systems, pump design in irrigation 

systems 

 

   

**EN 342 002 การวิเคราะหและประเมินในระบบฟารมและระบบหลัง 

การเก็บเกี่ยว 

3(3-0-6) 

 Analysis and Assessment in Farm and Postharvest 

System 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

  ระเบียบวิธีการรวบรวมขอมูลในระบบฟารมและระบบหลัง

การเก็บเกี่ยว การออกแบบวิธีการทดสอบและวิเคราะหประเมินผล

การทํางานของเคร่ืองจักรกลเกษตร โดยวิเคราะหการแจกแจงขอมูล 

การประมาณคาพารามิเตอร และการทดสอบสมมุติฐาน การ

ออกแบบแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ และวิเคราะหประเมินผล 

ปจจัยที ่ม ีผลตอการทํางานของเครื ่องจักรกลเกษตร โดยการ

วิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบคาเฉลี ่ย และการ

วิเคราะหความถดถอยอยางงาย 

 

  The procedure of data collection in farm and 

postharvest system, the testing and evaluation of machine 
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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  

 

   

**EN 342 005 สมบัติทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑเกษตร 3(3-0-6) 

 Engineering Properties of Agricultural Products  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  ความสําคัญของสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑเกษตร 

โครงสรางและนํ้าในวัสดุเกษตร คุณลักษณะทางกายภาพ สมบัติทาง

กล ความเค นส ัมผ ัส ความเส ียหายทางกล ความแน นเนื้ อ 

คุณลักษณะทางอากาศ-ชลพลศาสตร ความเสียดทานของวัสดุ

ชีวภาพ สมบัติทางความรอน สมบัติทางทัศนศาสตร การออกแบบ

สัมพันธกับคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑเกษตรที่เลือกใช 

 

  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  

 

   

*EN 342 008 วิศวกรรมการผลิตพืชและสัตว 3(3-0-6) 

 Plant and Animal Production Engineering  

 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี  

 สรีระวิทยาของพืช สมบัติพื ้นฐานทางพืชศาสตรสําหรับ

วิศวกรรมศาสตร  นิเวศวิทยาของพืช อุตุนิยมวิทยาการเกษตร การ

ผลิตพืชสวนและพืชไร การเพาะปลูก ระบบการปลูกพืช เทคโนโลยี

เมล็ดพันธุ และ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวขั้นแนะนํา สรีระวิทยา
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ของสัตว สมบัติพื้นฐานทางสัตวศาสตรดานวิศวกรรม พฤติกรรมของ

สัตวตอการตอบสนองตอโรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยงสัตว การ

ผลิตสุกร โค กระบือ สัตวปก 

 Plant physiology; basic properties in plant science 

for engineering; plant ecology, agricultural meteorology; 

horticulture and field crops production; cultivation; 

cropping system; introductory seed technology and 

postharvest technology; animal physiology; basic 

properties in animal science for engineering; animal 

behavior responding to housing an equipment; the 

production of swine, beef, cattle, and poultry 

 

   

**EN 342 102 วิศวกรรมปฐพีทางการเกษตร               3(3-0-6) 

 Agricultural Soil Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

  วัตถุตนกําเนิดดิน ธรณีสัณฐาน การผุพังและกัดกรอนของ

หินและแร การจําแนกชั ้นดิน อนุกรมวิธานของดิน สมบัติทาง

กายภาพและทางเคมีของดิน การจําแนกประเภทนํ้าในดิน การวัด

และการประมาณการปริมาณนํ ้าในดิน การไหลของนํ ้าผานดิน 

พฤติกรรมพลวัตของดิน ความตานทานการเคลื่อนที่ แรงตัดดิน แรง

ฉุดลากและการลื่นไถล การอัดแนนของดินดวยเคร่ืองจักรกลเกษตร 

 

  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  
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**EN 342 304 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวขาว                 3(3-0-6) 

 Rice Postharvest Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

  สถานการณปจจุบ ันของการผลิตและการบริโภคขาว 

สมบัติทางกายภาพและทางชีวเคมีของขาว  มาตรฐานขาว การเก็บ

เกี่ยวและการนวดขาว   การอบแหง   การเก็บรักษา   การสีขาว

และระบบการสี  การขนถายและการลําเลียง  ระบบการสีขาวแบบ

บูรณาการ ผลิตภัณฑขาวและการใชประโยชน   

 

  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  

 

   

**EN 342 305 วิศวกรรมการผลิตออย                           3(3-0-6) 

 Sugarcane Production Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 ระบบการปลูกออยสมัยใหม  การออกแบบแปลงออย  

เทคโนโลยีเกษตรแมนยําในการเตรียมดิน ปลูก บํารุงรักษา เก็บ

เกี่ยว และขนสง  ระบบการใหนํ้าและการใชระบบภมูิสารสนเทศใน

การผลิตออย  เทคโนโลยีในการตรวจวัดและประเมินผลผลิตออย 

 

 

 Modern sugarcane farming, sugarcane farm design. 

Precision farming technology for cultivation, planting, 

maintenance, harvest and logistic.  Irrigation and GIS for 

sugarcane plantation. Yield assessment and measurement 

technology 

 

   

**EN 342 403 ฟารมอัจฉริยะ                                     3(3-0-6) 

 Smart Farming  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

  ศึกษาแนวคิดแบบใหมของการจัดการการเกษตรหรือ

เรียกวา ระบบการเกษตรอัจฉริยะซึ่งใชเทคโนโลยีไอซีทีที่ทันสมัย 
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พรอมระบบเซ็นเซอรในการผลิตพืชและปศุสัตวโดยเนนกระบวนการ

ควบคุม และปองกันการสูญเสียในกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลผลติ

ที่คุมคาที่สุด 

  Study a new concept of farm management, so 

called precision agriculture system or smart farming with 

the use of modern ICT technology and a sensor network 

for crop and livestock production system including 

monitoring process and waste control to achieve the 

maximum productivity with minimum cost 

 

   

**EN 343 003 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1              1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  การทดสอบแทรกเตอร การวิเคราะหเนื้อสัมผัสทางการ

เกษตร การศึกษาการอบแหงแบบชั ้นบาง การวัดความเร็วการ

ลอยตัวของวัสดุ การศึกษาระบบการทํางานของ PLC  การศึกษา

เครื่องยนตเกษตรและการถอดประกอบชิ้นสวน ชุดทดสอบแรงบิด 

การทดสอบคุณภาพขาวเปลือกโดยการสี การศึกษาการใชโดรนเพื่อ

การเกษตร การไหลและการสูญเสียแรงเสียดทานในทอ การศึกษา

ความสัมพันธระหวางฝนกับนํ้าทา การวัดความชื้นในดิน 

 

  Tractor testing, agricultural texture analysis, thin 

layer drying, Floating velocity measurement, study of PLC 

system, agricultural engines parts and assembly, torsion 

test set, quality testing of paddy by milling, study of drone 

for agriculture, flow and friction loss in pipe, rainfall-runoff 

relationship, soil moisture content measurement 

 

   

**EN 343 004 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2                     1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 343 003   

  ชุดทดสอบการทําความเย็น ชุดทดสอบหมอตมไอนํ้า การ

บํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร การควบคุมยอนกลับ ชุดทดสอบการ
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ไหลของอากาศ ชุดทดสอบแรงดึง ชุดทดสอบพลวัตต การศึกษา

ความสมดุลเคร่ืองจักร ชุดทดสอบความลา ชุดวัดพลังงานความรอน 

ชุดทดสอบปมแรงเหวี่ยง การวัดอัตราการซึมของดิน 

  Refrigeration test set, unit boiler test set, 

agricultural engine maintenance,  feedback control, air 

flow test set, universal testing machine, dynamics test set, 

universal balancing machine, fatigue test set, bomb 

calorimeter, centrifugal pump test set, soil infiltration 

 

   

*EN 343 100 อุทกวิทยาสารสนเทศเทคโนโลยีสําหรับวิศวกรรมเกษตร  3(3-0-6) 

 
Hydrological Information Technology of Agricultural 

Engineering 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา: EN 341 000  

  หลักการพื้นฐานอุทกวิทยาสารสนเทศ ระบบพื้นที่รับนํ้า

และสมดุลนํ้า สถิติในอุทกวิทยาสารสนเทศ ฝน การระเหย นํ้าใตดิน 

นํ้าในดิน การไหลบนผิวดิน กราฟอุทกหนึ่งหนวย และการวิเคราะห

นํ้าดวยระบบสารสนเทศเทคโนโลย ี

 

  Basic concepts and hydrological information, 

watersheds and water balance systems, statistics in 

hydrological information, precipitation, evaporation, 

groundwater, soil water, surface water, unit hydrograph, 

Water analysis by information technology system 

 

   

**EN 343 101  หลักการและการออกแบบวิศวกรรมชลประทาน       3(3-0-6) 

 Principle and Design of Irrigation Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 341 000  

  หลักการชลประทาน ดินในการชลประทาน ความตองการ

นํ ้าชลประทาน ว ิธ ีการชลประทาน แหลงน ํ ้า การระบายนํ ้า 

องคประกอบระบบชลประทาน การออกแบบระบบชลประทาน 

 

  Principles of irrigation, soil in irrigation work, 

irrigation water demand, irrigation methods, source of 
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irrigated water, drainage, components of irrigation system 

and irrigation system design 

   

**EN 343 103 วิศวกรรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร         3(3-0-6) 

  Geographic Information System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

  แนะนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ข อมูล GIS และ

ฐานขอมูล ฟงกชันและการดําเนินการการวิเคราะห GIS GIS สําหรับ

การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน GIS สําหรับอุทกวิทยานํ้าใตดิน 

GIS สําหรับระบบประปาและระบบชลประทาน GIS สําหรับระบบ

นํ้าเสียและระบบพายุฝน GIS สําหรับการจัดการที่ราบนํ้าทวมถึง 

GIS สําหรับคุณภาพนํ้า GIS สําหรับการทํานายและการตรวจสอบ

แหลงนํ้า GIS สําหรับการวางแผนและการจัดการลุมนํ้า 

 

  Introduction to geographic lnformation systems, 

GIS data and databases, GIS analysis functions and 

operations, GIS for land use planning, GIS for groundwater 

hydrology, GIS for water-supply and lrrigation systems, GIS 

for wastewater and stormwater systems, GIS for floodplain 

management, GIS for water quality, GIS for water resources 

monitoring and forecasting, GIS for river basin planning and 

management  

 

   

**EN 343 104 วิศวกรรมการอนุรักษดินและน้ํา                 3(3-0-6) 

 Soil and Water Conservation Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

  บทนําเกี ่ยวกับการพังทลายของดิน  หลักการของการ

พังทลาย หรือการกัดกรอนของดิน ชนิดของการพังทลาย การ

พังทลายของดินโดยนํ้าและการตกตะกอน กายภาพของฝน การ

ประมาณค าการส ูญเส ียด ินโดยว ิธ ีสมการส ูญเส ียด ินสากล 

ความสัมพันธของฝนและนํ้าปา วิธีประมาณคานํ้าปา ความสามารถ

ของฝนที่ทําใหเกิดการกัดเซาะการพังทลายของดินโดยลมและการ
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ปฏิบัติปองกัน การปฏิบัติจัดการเพื่อการอนุรักษดินและนํ้าดวย

วิธีการตางๆ การจําแนกสมรรถนะการใชที่ดิน 

  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, 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  

 

   

**EN 343 105 การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ             3(3-0-6) 

 Integrated Water Resources Management  

  เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  หลักการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ กิจกรรมใน

การจัดการนํ้า ผลกระทบและผลประโยชน การใชตัวชี ้วัดในการ

ประเมินความกาวหนาและประสิทธิภาพ การมีสวนรวมของผูมีสวน

ไดเสีย การจัดสรรนํ้า การจัดการมลพิษ ระบบติดตามตรวจสอบ 

การจัดการขอมูล เครื ่องมือทางเศรษฐศาสตรและการเงิน การ

วางแผนการจัดการทรัพยากรนํ้า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการ

จัดการทรัพยากรนํ้า  

 

  Principle of Integrated Water Resources 

Management ( IWRM) ,  water management functions, 

impacts and benefits, using indicators to measure progress 

and performance, stakeholder participation, water 

allocation, pollution management, monitoring systems, 

information management, economic and financial 

instruments, planning for water resources management, 

climate change and water resources management 
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**EN 343 106 แหลงน้ําใตดินเพ่ือการเกษตร                        3(3-0-6) 

 Groundwater Resources for Agriculture  

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 

 นํ ้าใตดิน อุทกธรณีวิทยา ชลศาสตรของนํ ้าใตดิน การ

สํารวจแหลงนํ้าใตดิน การเจาะบอบาดาล การออกแบบกอสรางบอ

บาดาล การสูบทดสอบ การใชนํ้าใตดินเพื่อการเกษตร การจัดการ

เติมนํ้าใตดิน และการจําลองนํ้าใตดิน 

 

 

 Groundwater, hydrogeology, hydraulic of 

groundwater, groundwater investigations, well drilling, 

design and construction, pumping test, application of 

groundwater for agricultural system, Managed Aquifer 

Recharge (MAR) and groundwater simulation 

 

   

*EN 343 107 การจําลองในวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา                3(3-0-6) 

 Simulation in Water Resources Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 
 เทคนิคการคํานวณ การจัดการขอมูลดิจิตอล แบบจําลอง

เชิงมโนทัศน แบบจําลองและการจําลองเพื่อการจัดการทรัพยากรนํ้า  
 

 

 Computing techniques, digital data management, 

conceptual model, model and simulation for water 

resources management  

 

   

*EN 343 108 หลักการวิศวกรรมแหลงน้ํา 3(3-0-6) 

 Principles of Water Resources Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 

อุทกว ิทยาช ุมชนเม ือง ป า และพื ้นท ี ่ เกษตรกรรม 

แบบจําลองอุทกวิทยาและลุมนํ้าและการวิเคราะหความตองการใช

นํ้า การวางแผนและวิเคราะหระบบวิศวกรรมแหลงนํ้าขั้นสูง ระบบ

นํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน  การคาดการณนํ้าทา ลักษณะสมบัติและการ

ประเมินขนาดของนํ้าทวม วิธีการหลากนํ้าทวมเชิงจลน ระบบเตอืน

ภัยนํ้าทวม 
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Hydrology of urban areas, forests and agricultural 

lands,  hydrologic catchment modeling and demand, 

analysis planning and analysis of advanced water 

resources engineering systems, surface water and 

groundwater systems,  runoff expectation, flood 

characteristics and flood flow determination, advanced 

flood routing techniques, flood warning systems 

 

   

*EN 343 109 เทคโนโลยีโรงเรือนกรีนเฮาสและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Greenhouse Technology and Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

ระบบโรงเรือนกรีนเฮาส การปกปองการปลูกพืช อากาศ

ภายนอก อากาศในโรงเรือน การออกแบบกอสรางโรงเรือน พืช การ

ควบคุมสภาพอากาศ การเคลื่อนตัวของอากาศและการจัดการแสง 

ดินและวัสดุปลูก การใหนํ้าและปุย การปกปองพืช การวิเคราะหเชิง

เศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม การเก็บเกี่ยว การตลาด และกลยุทธ

ในการผลิตในโรงเรือน 

 

 

Greenhouse system, cultivation protection, 

external climate, greenhouse climate, greenhouse design 

and construction, crop physiology, climate control, air 

movement and light management, soil and substrate, 

irrigation and fertilization, plant protection, economic and 

environmental analysis, postharvest, marketing and 

greenhouse production strategies 

 

   

*EN 343 110 การชลประทานแบบหยด 3(3-0-6) 

 Drip Irrigation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

กา รชลประทานแบบหยดและกา รชลประทาน

ประสิทธิภาพสูงอ่ืนๆ ขอดี ขอเสีย ลักษณะและชนิดของหัวปลอยนํา้ 

หลักชลศาสตร ขอมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบ เกณฑการออกแบบ 

ระบบกรอง การประเมินความตองการนํ้า การใหปุยรวมกับการให
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นํ้า การติดตั้งระบบนํ้าหยด การจัดการ และการดูแลรักษาระบบ

ชลประทานแบบหยด ระบบอัตโนมัติในการชลประทานแบบหยด 

 

Drip irrigation and other high efficiency irrigation 

systems, advantage and disadvantage, property and type 

of dripper, hydraulic principle of drip irrigation system, 

basic data for system design, design criteria, filtering 

system, estimation of crop water requirement, fertigation, 

installation, management and maintenance of drip 

irrigation systems, automation of drip irrigation systems 

 

   

*EN 343 200 เคร่ืองจักรกลเกษตรและตนกําลัง            3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery and Prime Mover  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 การทํางานเครื่องตนกําลังในการเกษตร ทฤษฎีและการ

ออกแบบเบื ้องตน การปรับตั ้งอ ุปกรณ และการบําร ุงร ักษา

เคร่ืองจักรกลเกษตร ไดแก อุปกรณเตรียมดิน เคร่ืองปลูกและเคร่ือง

ใสปุ ย เครื ่องกําจัดวัชพืช เครื ่องพนยาฆาแมลง เครื ่องเก็บเกี ่ยว 

เครื่องเกี่ยวนวด เครื่องสีขาวและเครื่องอบแหง  ระบบเครื่องยนต 

กลศาสตร รถแทรกเตอร   และการบ ําร ุ งร ักษาเคร ื ่ องยนต                  

รถแทรกเตอร 

 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, engine system, mechanics of agricultural tractor 

and maintenance of tractor engine 
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**EN 343 201 ทฤษฎีของเคร่ืองจักรกลเกษตรและการสั่นสะเทือน   3(3-0-6) 

 Theory of Agricultural Machines and Vibration  

 เงื่อนไขรายวิชา : EN 512 200   

  ชุดตอและกลไก การวิเคราะหความเร็วและความเรง การ

วิเคราะหแรงจลนศาสตรและแรงพลวัต การประยุกตและสมดุลของ

ระบบทางกล การสั่นสะเทือนของระบบหนึ่งระดับความอิสระ การ

สั่นสะเทือนแบบบิดตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระและบังคับวิธี

ระบบสมมูล การสั่นสะเทือนของระบบหลายระดับความอิสระการ

หาคาความถี่ธรรมชาติและรูปรางของการสั่น การลดและควบคุม

การสั่นสะเทือน การวัดการสั่นสะเทือน และการประยุกตใชงานใน

เคร่ืองจักรกลเกษตร 

 

  Linkages and mechanisms, velocity and 

acceleration analysis, kinematics and dynamics force 

analysis, applications and balancing of mechanical system, 

vibration of one degree of freedom systems, torsional 

vibration, free and forced vibration, method of equivalent 

systems, vibration of multi degree of freedom systems, 

vibration reduction and control, vibration measurement 

and applications in agricultural machinery 

 

   

**EN 343 203 การทดสอบและประเมินผลเคร่ืองจักรกลเกษตร   3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery Testing and Evaluation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

  กระบวนการและวิธีการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร การ

ออกแบบ การทดลอง การทดสอบและประเมินผลเคร่ืองจักรสําหรับ

เตรียมดิน ปลูกพืช กําจัดวัชพืช เก็บเกี่ยว นวด อบแหง เครื่องทํา

ความสะอาดและคัดแยก การประเมินผลทางการยศาสตร 

 

  Procedure and method of manufacture of 

agricultural machinery, experimental design, testing and 

evaluation of machinery for land preparation, planting, 

weeding, reaping, threshing, drying,  cleaning and 
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separating, harvesting and oilseed crops and ergonomic 

evaluation  

   

**EN 343 204 เคร่ืองเก็บเกี่ยว                                      3(3-0-6) 

 Harvesting Machines  

 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี  

  ความหมายและความสําคัญของการเก็บเกี่ยว การพัฒนา

เครื่องมือเก็บเกี่ยวพืชหลักที่สําคัญของประเทศไทย สวนประกอบ

และหลักการทํางานของเครื่องมือเก็บเกี่ยวพืชหลัก การวิเคราะห

สมรรถนะและเศรษฐศาสตรของการใชเคร่ืองมือเก็บเก่ียว 

 

  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 

 

 

**EN 343 205 การใชเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเกษตร            3(3-0-6) 

 Agricultural Mechanization  

 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี  

  แนวคิดในการใชเครื ่องจักรกลเกษตรแนะการพัฒนา

แนวโนมการใชเครื่องจักรกลเกษตร เงื่อนไขและขอจํากัดในการใช

เครื่องจักรกลเกษตร ระบบการใชงานเครื่องจักรกลเกษตร ขนาดที่

เหมาะสมและการวิเคราะหเศรษฐศาสตรในการใชงานเคร่ืองจักรกล

เกษตร มาตรฐานเคร่ืองจักรกลเกษตร 

 

  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 
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**EN 343 206 วิศวกรรมแทรกเตอรเกษตร                         3(3-0-6) 

 Agricultural Tractors Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 ประเภทและโครงสรางพื ้นฐานของแทรกเตอรเกษตร 

เสถียรภาพแทรกเตอรเกษตร ระบบสงกําลัง  ระบบกําลังไฮดรอลิค

และตอพวง การฉุดลากและระบบชวยการฉุดลาก การปฏิบัติงาน

อยางปลอดภัย การทดสอบแทรกเตอรเกษตรและการบํารุงรักษา 

คาใชจายในการใชงานแทรกเตอรเกษตร กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีในแทรกเตอรเกษตรและการประเมิน 

 

 

  Types and basic structure of tractors.  tractor 

stability, transmission, hitching and hydraulic system, 

traction and traction aids, safety operation, tractor test 

and maintenance.  tractor operating cost, case study on 

tractor technology application and assessment 

 

   

*EN 343 300 การทําความเย็นและปรับอากาศในวิศวกรรมเกษตร      3(3-0-6) 

 
Refrigeration and Air Conditioning in Agricultural 

Engineering 
 

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 512 303 หรือ EN 512 300  

 

 พื้นฐานการทําความเย็น ระบบการทําความเย็น สารทํา

ความเย็น ภาระการทําความเย็น พื้นฐานการปรับอากาศ ระบบการ

ปรับอากาศ ภาระการปรับอากาศ การกระจายอากาศและออกแบบ

ทอ การเก็บรักษาผักและผลไม 

 

 

 Fundamentals of refrigeration, refrigeration 

systems, refrigerants, heat loads, fundamentals of air 

conditioning, air conditioning systems, cooling loads, air 

distribution and duct design, storage of fruits and 

vegetables 
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*EN 343 301  พลังงานสําหรับระบบการเกษตร และพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

 Power for Agricultural System and Renewable Energy  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 512 303 หรือ EN 512 300  

 

 แหล  งพล ั งงานและก ําล ั งงานในกระบวนการทาง

การเกษตร ทฤษฎี สวนประกอบและสมบัติของเครื่องยนตสันดาป

ภายใน เชื้อเพลิงและการเผาไหม โรงตนกําลังไอนํ้า หมอไอนํ้าและ

เครื่องผลิตไอนํ้า โรงตนกําลังพลังนํ้า โรงตนกําลังกาซ โรงตนกําลัง

พลังงานรวม พลังงานทดแทน การประยุกตการจดัการระบบสาํหรับ

กระบวนการทางการเกษตร 

 

 

 Energy and power sources for agricultural 

processes, theories, components and properties of 

internal combustion engines, fuel and combustion, steam 

power plant, steam boilers and generators, hydro power 

plant, gas turbine plant, combined cycle power plant, 

alternative energy, application of system management for 

agricultural operations 

 

   

**EN 343 309 เทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลทราย               3(3-0-6) 

 Cane Sugar Manufacturing Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 แนะนําอุตสาหกรรมนํ้าตาล การหีบออย การทําใสนํ้าออย 

การตมระเหยนํ ้าออย การตมเคี ่ยวนํ ้าตาล การตกผลึก การปน

นํ้าตาล การอบแหงนํ้าตาล การผลิตนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 

 

 

 Introduction to sugar industry, sugarcane milling, 

juice clarification, juice evaporation, sugar boiling, sugar 

crystallization, sugar centrifugation, sugar drying, and sugar 

refining 
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*EN 343 400 

 

อินเตอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งและปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรม

เกษตร                                       

3(3-0-6) 

 

 
Internet of Things and Artificial Intelligence  for 

Agricultural Engineering 
 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 อินเตอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งและปญญาประดิษฐข้ันแนะนํา 

การใชงานอินเตอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งและปญญาประดิษฐ การเขียน

โปรแกรมภาษาไพทอน การเรียนรูของเครื่อง เครื่องมือสําหรับการ

เรียนรูของเครื่อง ระบบปญญาประดิษฐทางการเกษตร  การเรียนรู

แบบมีผู สอน และการเรียนรูแบบไมมีผู สอน ระบบ IOT ควบคุม

ระบบสมารทฟารมขั้นแนะนํา กรณีศึกษาในการเกษตรและการทํา

ฟารม  

  Introduction to Internet of Things ( IOT)  and 

artificial intelligence (AI) ,  application of internet of things 

and Artificial Intelligence for agriculture, Python 

programming, machine learning, tools for machine 

learning, systems of artificial intelligence for agriculture, 

supervised learning, and unsupervised learning, 

introduction to control system of IOT for smart farm, case 

study in agriculture and farming 

 

   

**EN 343 401 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 Computer-aided Design in Agricultural Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 202  

 

 การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบและวิเคราะหปญหา

วิศวกรรมเชิงกลสําหรับงานทางการเกษตร การสรางโมเดลและ

แบบจําลองทางกายภาพแบบ 3 มิติ ของปญหาวิศวกรรมเกษตรและ

การประยุกตใชงาน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะห

ความแข็งแรงและการเคลื่อนที่ของกลไกเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

 

 

  Use of computer for design and analysis of 

mechanical engineering problems for Agricultural 

application. Two and three dimensional physical modeling 
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and simulations of agricultural engineering problems and 

related applications, strength and motion analysis for 

agricultural machinery mechanism using computer 

program 

   

*EN 343 404 อากาศยานไรคนขับเพ่ือการเกษตร               3(3-0-6) 

 Unmanned Aerial Vehicles for Agriculture  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอากาศยานไรคนขับเพื่อการเกษตร 

หวงอากาศ การอานแผนภูมิและเอกสารที่เก่ียวของ ความรูดานการ

บ ินพ ื ้นฐานส ําหร ับอากาศยานไร คนข ับ ระบบไฟฟ าและ

อิเลคทรอนิกสสําหรับอากาศยานไรคนขับ อุตุนิยมวิทยา สมรรถนะ

ของผู บังคับ การนําทางสําหรับการควบคุมอากาศยานไรคนขับ 

กฎหมาย และกฎระเบียบในการบินสําหรับอากาศยานไรคนขับ 

ปฏิบัติการบินและลําดับขั ้นตอนที่สําคัญ ขั ้นตอนกอนและหลัง

ปฏิบัติการบิน การจัดการการใชพลังงานสําหรับอากาศยานไรคนขับ 

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื ่อการวิเคราะหผลภาพถายทาง

อากาศ  

 

 

  General introduction.  airspace, charts and other 

aeronautical publications.   basic aviation knowledge for 

UAV. electrical and electronic systems for UAV, 

meteorology,  human performance for UAV,  navigation 

for UAV operations,  air law, operation rules and rules of 

the air for UAV,  UAV knowledge of operations and 

procedures,  pre and post operation actions and 

procedures,  energy management for UAV,  computer 

program for UAV imagery analysis 
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*EN 343 406 การประมวลผลภาพถายทางอากาศเพื่อการจัดการดานเกษตร

แมนยํา 

3(3-0-6) 

 
Arial Image Processing for Precision Agriculture 

Management 
 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

การถายภาพทางอากาศยานไรคนขับ การปลดปลอยและ

การสะทอนกลับของรังสีของเปาหมาย พื้นฐานการแผกระจายเชิง

รังสี พื้นฐานระบบการถายภาพ การประยุกตใชแพลตฟอรมอากาศ

ยานไรคนขับและเซ็นเซอร ขอมูลรูปภาพและตัวชี้วัดคุณภาพ เคร่ือง

ตรวจจับของระบบถายภาพทางอากาศยานไรคนขับ การตรวจสอบ

และจัดการกับขอมูลผิดปกติ การใชหลักการแบงระดับและการ

จําแนกกลุม หลักการของสมการถดถอย และหลักการเรียนรูดวย

เคร่ืองในการพัฒนาโมเดลทาํนายคุณภาพและปริมาณของผลผลิตใน

แปลงเกษตร 

 

 

UAV imaging, emission and reflection of targets, 

radiometric propagation basics, imaging system basics, 

applications of UAV platforms and sensors, the image data 

product and quality metrics, detectors for UAV imaging 

systems, outlier detection and management, application 

of thresholding, classification, regression and machine 

learning to develop prediction model for quality and 

quantity of crop in field 

 

   

**EN 343 796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training                                         ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

  นักศึกษาตองฝกงานในงานที ่เกี ่ยวของกับสาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตร อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับหนวยงานที่

สาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอรายงานการฝกงาน 

 

  Each student is required to complete practical 

work related to his or her chosen field of Agricultural 

engineering at least 30 working days, The practical work 
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must be carried out with the approval of the practical 

training committee, a written report on the work done 

during the training must be submitted 

 

**EN 343 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Pre-Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

  การคัดเลือกหัวขอโครงการโดยไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษา การวางแผนโครงการ วัตถุประสงค ขอบขายและ

แผนงาน ศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ นักศึกษาจะตอง

สงรายงานและ นําเสนอรายงานดวยปากเปลา 

 

  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  

 

   

*EN 344 006 วิศวกรรมระบบทางการเกษตร                     3(3-0-6) 

 Agricultural System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  ระบบการเกษตร การวางแผนโครงการ ระบบการผลิตพืช

และการชลประทาน ระบบการปศุสัตว ระบบการแปรรูปผลผลิต

เกษตรและการเลือกเครื่องจักร โปรแกรมเชิงเสนตรง ระบบการ

ขนสง การจัดการโครงการ ระบบแถวคอย และระบบคงคลัง ใน

ระบบการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 

  Agricultural systems, project planning, crop 

production and irrigation systems, livestock systems, 

agricultural process systems and machine selection, linear 

programming, transportation system, project 

management, queuing theory and inventory system in 

agricultural systems and agro-industry 
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**EN 344 007 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการดานการเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Project Feasibility Study  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  วิธีการศึกษา วิเคราะห และประเมินผลปจจัยตาง ๆ ที่มี

ผลกระทบตอความเป นไปได ในด านต างๆของโครงการทาง

การเกษตร โครงการระบบชลประทาน โครงการผลิตทางการเกษตร 

โครงการอุตสาหกรรมทางการเกษตร 

 

  Methods for study, analysis and assessment of 

various factors on feasibility of agricultural projects, 

irrigation project, agricultural production project  and agro-

industry project  

 

   

*EN 344 202 การออกแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร                    3(3-0-6) 

 Agricultural Machinery Design   

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 512 201    

  หลักมูลการออกแบบเครื่องกล ปรัชญาและกระบวนการ

ออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ การวิเคราะหความเคน การวิเคราะห

การแอนตัวของวัสดุ ความเคนรวม ทฤษฎีการวิบัติ การลา ความ

เคนสลับและความเคนหนาแนน การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล

อยางงาย การสงถายกําลังดวยเฟอง การสงถายกําลังดวยโซและ

สายพาน 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, gear transmission, 

chain and belt transmission, design project    
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**EN 344 207 พัดลม เคร่ืองสูบ และเคร่ืองอัดลม             3(3-0-6) 

 Fan, Pump and Compressor  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 ชนิดและลักษณะทั่วไปของพัดลม ทฤษฎีสมรรถนะของ

พัดลม การระบายอากาศและการออกแบบทอจาย การเลือกและ

กําหนดขนาดพัดลม การติดตั้ง บํารุงรักษา ขอขัดของและการแกไข

ปญหาในการใชงานพัดลม ประเภท หลักการทํางาน และการใชงาน

เครื่องสูบ ทฤษฎีสมรรถนะของเครื่องสูบ การออกแบบระบบสูบ 

การเลือกและกําหนดขนาดเครื ่องส ูบ การติดตั ้ง บํารุงรักษา 

ขอขัดของและการแกไขปญหาในการใชงานเครื่องสูบ ชนิดและ

ลักษณะการสรางของเคร่ืองอัดลม ทฤษฎีสมรรถนะของเคร่ืองอัดลม 

การออกแบบระบบจายลม การติดตั้ง บํารุงรักษา ขอขัดของและ

การแกไขปญหาในการใชงานเคร่ืองอัดลม 

 

 

 Types and general configuration of fan, 

performance theories of fan, ventilation and duct design, 

selection and specification of fan, installation, 

maintenance, trouble shooting and problem solving of 

fan, classes, operating principles and use of pump, 

performance theories of pump, pump system design, 

selection and specification of pump, installation, 

maintenance, trouble shooting and problem solving of 

pump, types and constructions of compressor, 

performance theories of compressor, distribution system 

design, installation, maintenance, trouble shooting and 

problem solving of compressor 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ | - 51 - 

 

*EN 344 302 การออกแบบระบบความรอนและการอบแหงในวิศวกรรมเกษตร              3(3-0-6) 

 Thermal System Design and Drying in Agricultural 

Engineering 

 

 เงื่อนไขรายวิชา :  EN 512 303 หรือ EN 512 300  

  บทนํา ขอพิจารณาในการออกแบบ แบบจําลองระบบ

ความรอน การพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร การหาคาเหมาะสม การ

อบแหงเมล็ดพืชและอาหาร 

 

  Introduction, considerations in design, modeling 

of thermal systems, economic consideration, 

optimization, drying of foods and cereal grains 

 

   

*EN 344 303 วิศวกรรมกระบวนการและการจัดการการเกษตร   3(3-0-6) 

 Agricultural Processing and Handling Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 341 000  

  เครื่องมือกระบวนการผลิตเกษตร คุณสมบัติทางกายภาพ

ของผลิตผลเกษตร การทําความสะอาดและการคัดแยก การลด

ขนาดและการผสม การวิเคราะหและวางแผนการขนถายวัสดุ การ

เปรียบเทียบและการคัดเลือกเครื่องมือขนถายวัสดุ การวางผังขน

ถายวัสดุ รูปแบบการขนถายวัสดุ การออกแบบระบบการขนถาย

วัสดุ อุปกรณลําเลียงโดยใชแรงดึงดูดโลก เกลียวลําเลียง กะพอ 

สายพานลําเลียง โซลําเลียง  เคร่ืองลําเลียงโดยการสั่น การกําจัดฝุน

และการออกแบบระบบทอ 

 

  Agricultural process equipment, physical 

properties of agricultural material, cleaning and sorting, 

size reduction and mixing, analysis and planning for 

material handling, comparison and selection of material 

handling equipment, material handling lay- out, types of 

handling, the design of material handling system, gravity 

conveyor, screw conveyor, bucket elevator, belt 

conveyor, chain conveyer, vibrating conveyor, dust 

removal and duct system design 
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*EN 344 306 การจัดการของเสียทางการเกษตร               3(3-0-6) 

 Agricultural Waste Management   

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

  ปญหาของเสียทางการเกษตร ขอบังคับและกฎหมายใน

การรักษาสิ ่งแวดลอม เทคโนโลยีในการจัดการของเสียโดยใช

กระบวนการทางกายภาพ ทางชวีภาพและทางเคมี การใชประโยชน

จากของเสียในการเกษตรและพลังงานทดแทน 

 

  Problems of agricultural waste.  regulations and 

laws on environmental protection, waste management 

technology using physical, biological and chemical 

processes.  waste utilization in agriculture and alternative 

energy 

 

   

*EN 344 307 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล                 3(3-0-6) 

 Biomass Conversion Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

  ศักยภาพของชีวมวลในการใชเปนแหลงพลังงานทดแทน 

องคประกอบของชีวมวลที่มีลิกนินและ เซลลูโลสเปนองคประกอบ 

การหาองคประกอบของชีวมวล สมบัติทางกายภาพของชีวมวล ขอดี

และขอเสียของชีวมวล เมื ่อใชเปนเชื ้อเพลิงแข็ง การปรับปรุง

คุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลดวยวิธีการเพิ่มความหนาแนน กลไกการข้ึน

รูปชีวมวล อัดเม็ด กระบวนการทอรีแฟคชั่น จลนศาสตรของการ

สลายตัวจากความรอนของ   ชีวมวลในกระบวนการทอรีแฟคชั่น 

สมบัติของชีวมวลทอรีไฟร กระบวนการไพโรไลซิส จลนศาสตรของ

การสลายตัวจากความรอนของชีวมวลในกระบวนการไพโรไลซิส 

สมบัติของชีวมวล  ไพโรไลซิส มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล การแปร

สภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเปนนํ้ามันเชื้อเพลิง สมบัติทางกายภาพของ

นํ้ามันเชื้อเพลิงจากชีวมวล  การปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันเชื้อเพลิง

จากชีวมวล การแปรสภาพเชื ้อเพลิงชีวมวลเปนกาซผลิตภัณฑ 

กระบวนการแกสซิฟเคชั ่นและเตาแกสซิไฟเออร การปรับปรุง 

คุณภาพโปรดิวเซอรแกส การประยุกตใชเชื้อเพลิงชีวมวลที่ปรบัปรุง

คุณภาพ 
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  Potential of biomass as renewable energy 

resources, composition of ligno- cellulosic biomass. 

determination of biomass composition, physical 

properties of biomass, advantages and disadvantages of 

biomass as solid, biomass upgrading by densification, 

mechanism of pelletizing, torrefaction process, kinetics of 

thermal decomposition in torrefaction process, properties 

of torrefied biomass, pyrolysis process, kinetics of thermal 

decomposition in pyrolysis process, properties of pyrolysis 

biomass, standards of biomass fuels.  Biomass conversion 

to bio oil, Physical properties of bio oil, bio oil upgrading. 

biomass conversion to producer gas, gasification process 

and gasifier, improvement of producer gas quality, 

applications of upgraded biomass 

 

   

*EN 344 308 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย                    3(3-0-6) 

 Solar Energy Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

  ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตยและการวัด

รังสีดวงอาทิตย ตัวรับรังสีอาทิตยแบบอยูกับที่และแบบติดตามดวง

อาทิตย การวิเคราะหเชิงความรอนของตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผน

ราบ สมรรถนะของตัวรับรังสีอาทิตย ระบบเคร่ืองทํานํ้ารอนพลังงาน

แสงอาทิตย การออกแบบและการเลือกระบบอบแหงพลังงาน 

แสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการทําความรอนและทําความ

เย็น การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของระบบ พลังงานแสงอาทิตย 

 

  Physical characteristics of solar energy and solar 

radiation measurement, stationary and sun- tracking 

concentrating collectors, thermal analysis of flat plate 

collectors, performance of solar collectors, solar water 

heating systems, design and selection of solar drying 

systems, solar heating and solar cooling, solar energy 

system economic analysis 
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*EN 344 402 การควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตสําหรับวิศวกรรมเกษตร   3(3-0-6) 

 
Automatics Control and Robotics in Agricultural 

Engineering 
 

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 203  

 

 องคประกอบพื ้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติและ

หุนยนต โครงสราง กลไก อุปกรณตรวจจับ และอุปกรณขับเคลื่อน 

การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอัตโนมัติในงานทางวิศวกรรมเกษตร  

การประยุกตใชหุนยนตในการเกษตร 

 

 

 Basic automatic control system and robot 

component, mechanism, sensors and actuators, 

programming for automatic control for agricultural 

engineering, robot applications in agriculture 

 

   

**EN 344 405 

 

การทดสอบแบบไมทําลายสําหรับการประเมินคุณภาพผลผลิต

ทางการเกษตรและอาหาร                                     

3(3-0-6) 

 

 
Non- destructive Test for Quality Evaluation of 

Agricultural Product and Food 
 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 ความสําคัญของการทดสอบแบบไมทําลาย ทฤษฎีการ

สั ่นสะเทือนของโมเลกุล การประมวลผลสัญญาณโดยใชวิธีทาง

คณิตศาสตร อันตระกิริยาของแสงกับอินทรียวัตถุ โหมดการวัด 

เครื่องมือวัดสําหรับวิธีการทางสเปกโทรสโกป ปจจัยที่มีผลตอการ

สรางแบบจําลองและการเตรียมตัวอยาง การปรับสัญญาณโดยใชวิธี

ทางคณิตศาสตร การสรางแบบจําลอง การประเมินสมรรถนะของ

แบบจําลอง เทคนิคภาพถายอินฟราเรดยานใกลแบบไฮเปอร

สเปกตรัม 

 

 

             Importance of non-destructive testing, theory of 

molecular vibrations, signal processing using mathematical 

methods, interaction of radiation with organic matter, 

measurement mode, instrument for spectroscopic 

method, factors effecting to modelling and sample 

preparation, signal pre- processing by mathematical 
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methods, modelling, evaluation of model performance, 

near infrared hyperspectral imaging technique 

   

**EN 344 761 สัมมนาวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Seminar  

 
เง ื ่อนไขของรายวิชา : EN 343 998 หรือนักศึกษาชั ้นปที ่ 4  

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
 

 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอส ําคัญในปจจ ุบันที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก

หนวยงานราชการและเอกชนมาบรรยาย นักศึกษาเขียนรายงาน 

เขียนบทความ และนําเสนอรายงานดวยปากเปลา 

 

 

 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  

 

   

**EN 344 785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Agricultural Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 003 102  

  นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงาน

สาขาวิศวกรรมเกษตร โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการ

ทํางานที่ชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา ไมนอย

กวา 16 สัปดาห ตอเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจาก

การดูงานหรือฝกงานทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิค

และถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

  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, 

 



หนา้ | - 56 - 

 

student required to write a technical report and assessed 

by subject committee 

   

**EN 344 999 โครงการวิศวกรรมเกษตร 2(0-6-3) 

 Agricultural Engineering Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 343 998  

  การศ ึกษาด ําเน ินงานโครงการท ี ่ ได ศ ึกษาไว ในว ิชา           

**EN 343 998 ใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษา

ตองเขียนรายงานที่สมบูรณและสอบปากเปลา เก่ียวกับโครงการนั้น 

 

  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  

 

   

EN 412 500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 กระบวนการผลิตขั ้นแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของ

กระบวนการผลิต การหลอ การขึ้นรูป การตัดเฉือน และการเชื่อม

ประสาน  ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต หลักมูลของ

ตนทุนการผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการผลิต 

 

 

           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 
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**EN 512 200 พลศาสตร 3(3-0-6) 

 Dynamics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 200  

 

       จลนศาสตรและจลนคณิตศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง  

กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน ความเสียดทาน งานเสมือน 

โมเมนตความเฉ่ือยของมวล จลนคณิตศาสตรในระนาบของวัตถุเกร็ง 

จลนศาสตรในระนาบของวัตถุเกร็ง การสั่นสะเทือนข้ันแนะนํา   

 

 

       Kinetics and kinematics of particles and rigid bodies, 

Newton’s second law of motion, friction, virtual work, 

mass moment of inertia, plane kinematics of rigid bodies, 

plane kinetics of rigid bodies, introduction to vibration 

 

   

EN 512 201 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

 Mechanics of Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 200    

 

 แรงและความเคน ความเคนของภาชนะความดันผนงับาง 

ความสัมพันธของความเคนและความเครียด สมบัติเชิงกลของวัสดุ 

ชิ้นสวนที่รับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม แผนภาพ

แรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนในคาน การโกงตัวของคาน 

ความเคนผสมและวงกลมโมห เกณฑการวิบัติ 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 
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**EN 512 303 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 501 005   

 

แนวค ิดและน ิยามทางอ ุณหพลศาสตร   สมบ ัต ิและ

กระบวนการของแกสอุดมคติ ไอนํ้า และสสารอ่ืนๆ งานและพลงังาน 

กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร 

เอนโทรป วัฏจักรคารโน พื้นฐานการถายโอนความรอน วัฏจักร

กําลังแกส วัฏจักรกําลังไอและวัฏจักรกําลังรวม วัฏจกัรความเย็น 

 

 

Thermodynamic concepts and definitions, 

properties and processes of ideal gas, steam and some 

other substances, work and energy, the first law of 

thermodynamics, the second law of thermodynamics, 

entropy, Carnot cycle, basic heat transfer, gas power 

cycles, vapor and combined power cycles, refrigeration 

cycles 

 

   

**EN 513 305 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 302 หรือ EN 342 001  

 

       หลักพื้นฐานของการถายโอนความรอน การนํา การพา และ

การแผรังสี อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและการสงเสริมการถาย

โอนความรอน การนําความรอนแบบสถานะคงที่ใน 1 มิติ และ 2 

มิติ การนําความรอนแบบสถานะไมคงที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ เทคนิค

การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขและเชิงแผนภูมิ การพาความรอนแบบ

ธรรมชาติ การพาความรอนแบบบังคับ การถายโอนความรอนโดย

การแผรังสี การเดือดและการควบแนน กฎของการถายโอนมวลกับ

ความรอน และอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

 

 

       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 
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techniques, natural convection, forced convection, 

thermal radiation, boiling and condensation, the laws of 

mass transfer and analogy with heat transfer and heat 

exchanger 

   

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Flight  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

           หลักการบิน สภาพแวดลอมสําหรับการบิน ระบบและ

สมรรถนะของอากาศยาน สรีรวิทยาการบิน การตัดสินใจของผูที่ทํา

หนาที่เดินอากาศ 

 

 

          Principles of flight, the flight environment, aircraft 

systems and performance, aviation physiology, 

aeronautical decision making 

 

   

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

          กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 

กฎหมายดานการบิน ระบบเครื ่องชวยเดินทาง ความรู พื ้นฐาน

เกี่ยวกับอากาศยาน ระบบการสื่อสาร และเครื่องหมายที่เกี่ยวของ

กับการบิน ขั้นตอนปฏิบัตเิกี่ยวกับทาทางการบินในสภาวะปกตแิละ

สภาวะฉุกเฉิน 

 

 

          Rules of the air and air traffic service, flying safety, 

air law, radio navigation systems, technical type 

knowledge, radio telephony and signals, normal and 

emergency procedure 
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**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 อุตุนิยมวิทยาสําหรับนักบินการแปลขอมูลสภาพอากาศ 

เทคนิคการนําทางเบื้องตน การคํานวณสมรรถนะและวิธีการวาง

แผนการบิน 

 

 

 Meteorology for pilots, interpreting weather data, 

basic navigation, flight performance calculation and 

planning performance 

 

   

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

          การบริการภาคพื้น ระบบการจัดการความปลอดภัยระบบ

บริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนสง

สินคาอันตราย การใชคอมพิวเตอรเพื ่อการวางแผนการบิน การ

ฝกอบรมสําหรับพนักงานอํานวยการบิน การวางแผนและควบคุม

การผลิต การเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ  

 

 

 Ground handling, safety management system, 

quality management system, planning and production 

control, transportation of dangerous goods, computer for 

flight planning, the dispatcher training, planning and 

production control, examination and preparation 

 

   

GE 142 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะ

และบทบาทผูนํา การสรางทีมงานและการทํางานเปนมีม หลักการ

และทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การ

จัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การจัดการเชิงกล

ยุทธ แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําและการจัดการ 
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  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 

 

   

GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับเอบีซดี ี 3(2-2-5) 

 Computational & Statistical Thinking for ABCD   

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับการ

แกปญหา การวิเคราะหสถานการณปญหา หลักการสรางข้ันตอนวิธี

และโมเดล เทคโนโลยีดิจิทัลและเคร่ืองมือในการแกปญหา การเขียน

โปรแกรมและกระบวนการแกปญหา การประเมินผลและปรับปรุง

กระบวนการแกปญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิง

วิชาการ การนําเสนอ 

 

  Concepts of computational and statistical thinking 

for problem solving, analyzing the problem situations, 

producing algorithms and models, digital technology and 

tools for problem solving, programming and problem 

solving process, assessment and improvement of problem 

solving process, academic ethics, academic writing, 

presentation and critique 

 

   

GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทกุวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 ABCD for All Professions  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

   แนะนําเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการจัดการขอมูล การ

ประมวลผลขอมูล การประยุกตใชปญญาประดิษฐ การประมวลผล

แบบกลุมเมฆ การรักษาความมั่นคงและความเปนสวนตัวของขอมูล 

สกุลเงินดิจิทัลขั้นแนะนํา บล็อกเชนขั้นแนะนํา สัญญาอัจฉริยะข้ัน

แนะนํา ตัวอยางการประยกุตใชในดานตางๆ  
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  Introduction to digital technology for data 

management, data processing, applying artificial 

intelligence, cloud computing, data security and data 

privacy, introduction of cryptocurrency, introduction of 

blockchain, introduction of smart contract, example 

applications in various areas 

 

   

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 พัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง ในชีวิตประจําวัน การ

เลาเรื ่องราวเกี ่ยวกับตนเอง การแสดงความรู สึก การบรรยาย

บุคลิกภาพ การบรรยายลักษณะคน สิ่งของ สถานที่ การตรวจสอบ

ความเขาใจความหมาย การบอกเลาประสบการณ (โดยรวมเนื้อหา

ระดับ 1 ถึงระดับ 5) 

Development of reading, writing, speaking, and 

listening skills for use in every-day life; expressing feelings; 

describing personalities, human characteristics, objects, 

places; inspecting and understanding meanings and 

relating experiences (Levels 1 to 5) 

 

   

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 หรือ LI 101 001 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบื้องตน 

การแสดงความรูสึก การตั้งคําถาม การเปรียบเทียบ และการแสดง

ความคิดเห็น (โดยรวมเนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6) 

Listening, speaking, reading and writing skills in basic 

academic contexts: expressing feelings, asking questions, 

making comparison and contrast; and expressing ideas. 

(Levels 2 to 6) 
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LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

 English III  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102 หรือ LI 101 002 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เชิงวิชาการ การนําเสนอ การ

อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การตีความ การเขาใจความหมายจาก

บริบท การจับใจความสําคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึงระดับ 7) 

Academic English skills in listening, speaking, 

reading, writing, presentation, discussion, expressing ideas, 

interpretation, understanding context clues, finding main 

ideas (Levels 3 to 7) 

 

   

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103 หรือ LI 102 003 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียนเชิงวิชาการขั้นสูง การฟง

บรรยาย การแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวตางๆ การพูดเพื่อโนม

นาว การรายงานสถานการณ การวิเคราะหขอมูลขาวสาร การเขียน

เรียงความ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 4 ถึงระดับ 8) 

Listening, speaking, reading and writing skills 

focusing on academic uses, expressing opinions on given 

themes, inducing speaking, reporting situations, analyzing 

information, and essay writing. (Level 4 to 8) 

 

   

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 

เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 006 

  บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสราง

อะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพล

ศาสตรเคมี ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุล 

เคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแท

รนซิชัน เคมีนิวเคลียร 
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 Introduction, stoichiometry, atomic structure, 

chemical boding, gas, solid, liquid and solution, chemical 

thermodynamics, electron transferring system, chemical 

kinetics, chemical and ionic equilibria, periodic table and 

representative elements, transition metals, nuclear 

chemistry 

   

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 005 หรือ  

CON SC 201 007 หรือ CON SC 201 008 

 

 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 (เคมีทั่วไป) 

หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ SC 201 008 (เคมีหลักมูล) 

 The laboratory experiments related to contents 

in SC 201 005 ( General Chemistry)  or SC 201 007 ( Basic 

Chemistry) or SC 201 008 (Fundamental Chemistry) 

 

   

SC 401 206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ 

พีชคณิตเวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและ

ความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัว

แปรเดียวและการประยุกต พิกัดเชิงขั้ว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิง

คณิตศาสตร ปริพันธข้ันแนะนํา การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

 

 Matrix algebra for solving system equations, 

vector algebra in 2- D and  3- D, analytic geometry, limits 

and continuity of real valued functions of one variable, 

derivatives and their applications, polar coordinates, 

complex number, math induction, introduction to integral,  

numerical integration 
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SC 401 207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 206  

 

 เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของ

ฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่อง

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของ

จํานวนจริง อนุกรมกําลัง สมการเชิงอนุพันธและการประยุกตข้ัน

แนะนํา 

 

 

 Techniques of integration, application of 

integration of  real valued functions of one variable, 

functions of several variables, limits and continuity of  

functions of several variable, partial derivatives, sequence 

and series of real numbers, power series introduction to 

differential equations and their applications 

 

   

SC 402 202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  III  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 

 พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 

มิติ ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของ

อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและ

การหาปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว ทฤษฎี

บทปริพันธ 

 

 

 Vector algebra in three dimensions, line, plane 

and surface in 3D, euclidean space, functions of several 

variables, Jacobian, derivatives of functions of several 

variables, directional derivatives, applications of 

derivatives of functions of several variables, multiple 

integrals, coordinate systems and integration in various 

systems, line integrals, surface integrals, integral theorems 
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SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับ

สอง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกต สมการเชิง

อนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนพุนัธ

เชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอ

ปญหาคาขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

 

 

 First order differential equations, second order 

differential equations, higher order  differential equations 

and applications, linear differential equations with variable 

coefficients, system of linear differential equations, 

Laplace transforms and applications, Fourier series, 

boundary value problems, elementary partial differential 

equations 

 

   

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสของยัง 

ลูกตุมนาิกาอยางงาย เคร่ืองชั่งความถวงจําเพาะ การวัดความหนืด

ของของเหลวโดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธิ์

ของการขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ การทดลองของ

เมลด 

Measurement and data analysis, adding multiple 

forces, Young’s modulus, simple pendulum, Westphal 

specific gravity balance, measuring viscosity by Stokes’ 

law, rotational dynamics, coefficient of linear expansion, 

resonance in air columns and Melde’s experiment 
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SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติ

มิเตอร ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหา

ความยาวโฟกัสของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว สเปก

โตรมิเตอร วงแหวนของนิวตัน 

 Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC-

circuit, mustimeter, oscilloscope, determine the focal 

lengths of the concave and convex spherical mirrors, 

determine the focal lengths of the concave and convex 

lenses, determine of the refractive  index of liquid by using 

a convex lens and a plane mirror, spectrometer and 

Newton’s rings 

 

   

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

      เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและ

พลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง

เกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอน และเทอรโมไดนามิกส 

อันตรกิริยาความโนมถวง 

 Vectors, force and motion, conservation of 

momentum and energy, oscillation motion, rigid bodies 

motion, fluids dynamics, heat and thermodynamics and 

gravitational interaction 

 

   

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
 อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามไฟฟา

สถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที ่ขึ ้นตอเวลา 
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กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคลื ่อนที ่แบบคลื ่น คลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน โครงสราง

อะตอม 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 

 

   

 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1 เป น ไปตามประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เร ื ่ อง  เกณฑ มาตรฐานหล ักส ูตร  ระด ับปร ิญญาตรี   

พ.ศ. 2558  

2 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดh;ย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 10 ขอ 36 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม  

3 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑทีกํ่าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

6 ผานเงื่อนไขในกลุมวิชาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

1)  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมเกษตรทุกรายวิชา  และ 

2) นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 โดย

การคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที ่สุดของแตละรายวิชาในกลุมวิชาชีพ

วิศวกรรมเกษตร และ 

3)  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 344 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร จะไดรับการยกเวนไม

ตองเรียนวิชา EN 343 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร และ EN 344 999 โครงการวิศวกรรม

เกษตร   

7 ผานการอบรมทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร อยางนอย 1 ทักษะ เชน ทักษะการใชงานระบบไฮดรอลิค 

ทักษะการใชโดรนเพื่อการเกษตร ทักษะการเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัติ เปนตน โดยใหเปนไปตามประกาศ

ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

8 การใหอนุปริญญา  



หนา้ | - 69 - 

 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรที่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตร จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1)  ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

2)  ไมเปนผูคางหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

     3) ศึกษาและสอบผานรายวชิาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00  

        แตไมตํ่ากวา 1.75 

 


