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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
10.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
10.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สถานะภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันนั้น ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกร
รมเป็นตัวแปรหลักที่ท ารายได้ให้กับประเทศ รัฐบาลจึงมุ่งพัฒนาด้านการเกษตรสมัยใหม่ซึ่งเป็นระบบเกษตร
ขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเข้าช่วยในหลายกระบวนการ รวมถึงการน าผลผลิต
ทางการเกษตรเหลือทิ้งหรือผลผลิตชีวภาพน ามาท าเป็นพลังงานทดแทนและภาคอุตสาหกรรมอาหารที่มี
เทคโนโลยีทันสมัยสะอาด เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก วิศวกรจึงเข้ามามีบทบาท
มากขึ้นในการออกแบบระบบเกษตรและเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบชีวภาพ เทคโนโลยีด้านอาหาร 
เทคโนโลยีส าหรับผลิตพลังงานจากผลผลิตชีวภาพ ควบคุมกระบวนการผลิตในสายการผลิต ออกแบบระบบ
ควบคุมอัตโนมัติต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบเกษตรสมัยใหม่และอุตสาหกรรมต่างๆ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในบางบริบัทนั้นอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม 
และ รากฐานวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้เครื่องจักรกล
และสารเคมีมักส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลโดยตรงต่อชุมชน เช่น การเกิดมลภาวะทางอากาศ น้ า 
และ ดิน การพัฒนาด้านการเกษตรสมัยใหม่จึงต้องมีมาตรการที่สามารถควบคุมการเกิดปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น โดยแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นการพัฒนา การเรียน การสอน 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถที่จะน าไปพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ของวิศวกรและค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ  ท าหน้าที่ก ากับ  ควบคุม  ติดตามผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินมาก าหนดแผนพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก  5  ปี  โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพจะจัดการเรียน การสอน โดยใช้แนวทางในการ
พัฒนาตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม เชี่ยวชาญ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และสังคม เน้นทักษะ
ปฏิบัติการ และบูรณาการ ท านุบ ารุงวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรม งานวิจัย เพ่ือบริ การ
ชุมชน โดยถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
ภาครัฐ เอกชน และนานาชาติ และยังให้บริการด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมในลักษณะของศูนย์กลางความรู้
งานวิจัย นวัตกรรมเฉพาะทางแก่ชุมชน สังคม หน่วยงานรัฐ และ เอกชน 
 
13.   ความสัมพนัธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

“ไม่มี” 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฎิบัติการที่มีความรู้
ความสามารถเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และพ่ึงพาตนเอง 

 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่มีการขยายตัวอยู่เสมอ รวมถึงภาครัฐ
เองได้มีการส่งเสริมด้านเกษตรกรรมและด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยเทคโนโลยีเหล่านี้มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในภาค
การศึกษาซึ่งมีการสอนให้ใช้เทคโนโลยี การออกแบบเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ให้ทันสมัย
ยิ่งขึ้นนั้นจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล เดิมได้มีการเปิดให้มีการเรียนการสอนเป็นเวลาหลายปี อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท า
หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร และผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการให้ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติ มีทั กษะพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ เพียงพอแก่การท างาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยเป็นบัณฑิตที่มี
ความซื่อตรง  อดทน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานในการใช้หลักวิชาการทางด้าน

วิศวกรรม ส าหรับด าเนินงานในด้านอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยเน้นศึกษาและออกแบบระบบ
วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมชีวภาพ วิศวกรรมอาหาร และวิศวกรรมเกษตรอิเ ล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ในงานวิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ 

1.3.2 เพ่ือฝึกฝนให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่
เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุม
อย่างรอบคอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

1.3.3  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความ
ส านึกในจรรยาอาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

1.3.4  เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในงานด้านวิศวกรรมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-   ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
เกษตรและชีวภาพให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล (ACM/IEE) 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจและ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้าน
เกษตรและชีวภาพ  

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 
- ความพึงพอใจในทักษะความรู้ 

ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการท าความรู้
ทางเทคโนโลยีและปฏิบัติจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์
ในหลักสูตร 
- ใบรับรองวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

   13
  

 

หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาค  โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษา  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่ง
เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ  ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์โดยให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยและการพิจารณาของ

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    “ไม่มี” 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน– เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1  ภาคการศึกษาท่ี 1   ตามวัน-เวลาราชการปกติ และนอกวัน-เวลาราชการ  
    ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
  2.1.2  ภาคการศึกษาที่ 2   ตามวัน-เวลาราชการปกติ และนอกวัน-เวลาราชการ  
    ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม หรือเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ หรือ
หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างอุตสาหกรรมหรือ
เกษตรกรรม หรือเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า  โดยใช้วิธีเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก

เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษา ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3 
2.4.1จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา เพ่ือให้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เก่งด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับ
กลุ่มท่ีเก่งด้านวิชาช่าง เรียนร่วมกันและเก้ือหนุนกันในด้านการเรียนไปได้ด้วยดี 
 2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
ค าปรึกษา แนะน า 
  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปีต่อเขตพื้นที่ 
2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2  80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3   80 80 80 
ชั้นปีที่ 4    80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
จ านวนนักศึกษา  

ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 80 80 

หมายเหตุ : วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 50 คน 
         วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ 30 คน 
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2.5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนนักศึกษา  

ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

หมายเหตุ : วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 10 คน 
         วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ 30 คน 
 
2.5.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2  30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3   30 30 30 
ชั้นปีที่ 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนนักศึกษา  

ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

หมายเหตุ : วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 30 คน 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
ใช้งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยค่าใช้จ่าย

ในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 
รวมรายรับ 69,000 74,000 79,000 84,000 89,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย(หน่วย : บาท)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินเดือน 26,801 28,141 29,548 31,026 32,577 
ค่าวัสดุ 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
ค่าใช้สอย 16,081 16,885 17,729 18,615 19,546 
ค่าตอบแทน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
ค่าจ้างชั่วคราว 670 703 739 775 814 
เงินอุดหนุน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
สาธารณูปโภค 4,022 4,223 4,434 4,655 4,888 
รายจ่ายอื่นๆ 1,071 1,125 1,181 1,240 1,302 

รวม 66,738 70,076 73,578 77,257 81,120 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม    
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  3.1.3 รายวิชา 
  3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หน่วยกิตให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 1.1) กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสารจ านวน 12 หน่วยกิต 
GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication 
GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills 
GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English 
GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language 

1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพจ านวน 3 หน่วยกิต 
GEBHT101  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Activities for Health 

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการจ านวน 9 หน่วยกิต 
GEBIN101  กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6)  
 Process of Thinking and Problem Solving  
GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
 Innovation and Technology  
GEBIN103  ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living 
2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิตโดยให้เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร ์และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาใน 3(3-0-6) 
 การด าเนินชีวิต  
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living 
GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills 
GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law 
GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 
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GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน    3(3-0-6) 
Social Geography and Culture of ASEAN 

GEBSO106     จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างาน  3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work 

2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจ านวน 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 

 Mathematics and Statistics in Daily life 
GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Necessary  Information Technology in Daily Life 
GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making 
GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย 3(3-0-6) 
 และการสร้างนวัตกรรม  
 Creation of Scientific methods for Research  
 and Innovation 
GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development 

2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
GEBLC204  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
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GEBLC601  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 

2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT102  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
GEBHT104  นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 

2.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN104  ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  100 หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 42 หน่วยกิตให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
        1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

FUNMA105     แคลคูลัส  1 ส าหรับวิศวกร    3(3-0-6) 
  Calculus 1 for Engineers 

FUNMA106     แคลคูลัส  2 ส าหรับวิศวกร    3(3-0-6) 
  Calculus  2 for  Engineers  

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร    3(3-0-6) 
  Physics 1 for Engineers  
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร   1(0-3-1) 
  Physics Laboratory 1 for Engineers  
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร    3(3-0-6) 
  Physics 2 for Engineers  
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร   1(0-3-1) 
   Physics Laboratory 2 for Engineers  
FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร     3(3-0-6) 
  Chemistry for Engineers  
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร    1(0-3-1) 
  Chemistry Laboratory for Engineers 
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  1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-5) 
 Engineering Drawing 
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6)  
 Engineering Mechanics  
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-3-5) 
 Computer Programming 
ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ      3(3-0-6) 
 Mechanics of Materials 
ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล   3(3-0-6) 
 Thermo-Fluid Engineering 
ENGAG103 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า     3(2-3-5) 
 Fundamentals of Electrical Engineering 
ENGAG104    หลักมูลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    3(2-3-5) 
 Fundamentals of Electronics Engineering 

  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 43 หน่วยกิตให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 2.1) วิชาชีพบังคับร่วม 28 หน่วยกิต ให้ศึกษาดังต่อไปนี้ 

ENGAG105 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร     3(2-3-5) 
   Biochemistry for Engineering 
 ENGAG106  ระบบอัตโนมัติ  3(2-3-5) 
  Automatic System 
ENGAG107 การออกแบบวิศวกรรม     2(1-3-3) 
  Engineering Design 
ENGAG108 การบริหารการผลิต     3(3-0-6) 
  Production Management   
ENGAG109 การฝึกทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 1   2(0-6-2) 
  Basic Engineering Skill Training 1 
ENGAG110 การฝึกทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 2   2(0-6-2) 
  Basic Engineering Skill Training 2 
ENGAG111 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 

 Applied Mathematics in Engineering 
 ENGAG112  สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ   1(0-3-1) 

    Seminar in Agricultural and Biological Engineering 
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ENGAG113 โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  3(0-9-3) 
  Agricultural and Biological Engineering Project  
ENGAG114 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  6(0-40-0)
 Co-operative Education in Agricultural and  
  Biological Engineering 
 

 2.2) วิชาเอกบังคับจ านวน 15  หน่วยกิตให้ศึกษาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้   

           2.2.1) วิชาเอกบังคับวิศวกรรมเกษตร  
ENGAG201 การออกแบบระบบเกษตร    3(2-3-5) 
  Agricultural System Design 
ENGAG202 การจัดการของเสียและพลังงานทางการเกษตร  3(3-0-6) 
  Agricultural Waste and Energy Management 
ENGAG203 ระบบเชิงกลส าหรับวิศวกรรมเกษตร    3(2-3-5) 
  Mechanical System for Agricultural Engineering 
ENGAG204 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร    3(2-3-5) 
  Agricultural Information System 
ENGAG205 การผลิตพืชและสัตว์ส าหรับวิศวกร   3(2-3-5) 
  Crop and Animal Production for Engineers 
 

2.2.2) วิชาเอกบังคับวิศวกรรมชีวภาพ  
ENGAG301 กระบวนการทางชีวภาพ    3(2-3-5) 

 Biological Processes    
ENGAG302 การออกแบบอุปกรณ์และระบบการผลิต   3(2-3-5) 

 Design of Equipments and Production System 
ENGAG303 การถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร   3(3-0-6) 

 Heat and Mass Transfer 
ENGAG304 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1    3(2-3-5) 

 Unit Operations 1     
ENGAG305 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2    3(2-3-5) 

 Unit Operations 2   
  

2.2.3) วิชาเอกบังคับวิศวกรรมอาหาร 
ENGAG401 สมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร    3(2-3-5) 
 Engineering Properties of Food 
ENGAG402   การออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร   3(3-0-6) 
 Design of Food Machinery 
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ENGAG403 การท าความเย็นอุตสาหกรรมอาหาร   3(2-3-5) 
 Industrial Refrigeration of Food 
ENGAG404 การถ่ายเทความร้อน       3(3-0-6) 
 Heat  Transfer  
ENGAG405    ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย     3(1-6-4) 

    Unit Operations 
 

 2.2.4) วิชาเอกบังคับวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ 
ENGAG501 การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับวิศวกรรมเกษตร  3(2-3-5) 
 อิเล็กทรอนิกส์  
 Instruments and Measurements for  
 Agritronics Engineering 
ENGAG502 ไมโครคอนโทรเลอร์และการประยุกต์   3(2-3-5) 
 Microcontroller and Applications 
ENGAG503 วิศวกรรมเซ็นเซอร์     3(2-3-5) 
 Sensor Engineering 
ENGAG504 เทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์    3(2-3-5) 
 Technology in Animal  and Crop Production 
ENGAG505 โรงเรือนเลี้ยงพืช สัตว์และการจัดการของเสีย  3(2-3-5) 
 Greenhouse Plants and Animal Waste Man 
 

  2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตให้เลือกศึกษาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้   

                    2.3.1) วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 
ENGAG206 การออกแบบอุปกรณ์เกษตร    3(2-3-5) 
  Agricultural Equipment Design 
ENGAG207 ชลประทานและการระบายน้ า    3(2-3-5)
 Irrigation and Draining 
ENGAG208 เทคโนโลยีโรงเรือน     3(3-0-6) 
  Greenhouse Technology  
 ENGAG209 ไฟฟ้าในระบบฟาร์ม     3(2-3-5) 
  Electricity in Farming System   
ENGAG210 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ  3(2-3-5) 
  Post-harvest and Process Engineering 
ENGAG211 เครื่องมือแปรสภาพผลผลิตเกษตร   3(2-3-5) 
  Agricultural Process Equipments 
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 ENGAG212 ระบบขนส่งผลผลิตทางการเกษตร   3(3-0-6) 
  Logistic for Agricultural Products 
ENGAG213 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร   3(2-3-5) 
  Physiology of Agricultural Products 
 ENGAG214 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร    3(2-3-5)
 Agricultural Tractor Engineering 
ENGAG215 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร    3(3-0-6) 
  Agricultural Machinery Engineering 
 ENGAG216 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
  Safety Engineering for Agricultural Engineering   
ENGAG217 การปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมเกษตร   3(0-9-0) 
  Agricultural Engineering Practice  
 ENGAG218 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 1   3(0-9-3) 
  Selected Topic in Agricultural Engineering 1 
ENGAG219 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 2   3(0-9-3) 
  Selected Topic in Agricultural Engineering 2 
 

2.3.2) วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ   
ENGAG306 การจัดการของเสียทางชีวภาพ                   3(3-0-6) 

 Biological Waste Management 
ENGAG307 กระบวนการหมักและเทคโนโลยี                  3(2-3-5) 

 Fermentation Process and Technology  
ENGAG308 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน        3(3-0-6) 
 Bio-Energy and Energy Conversion  
ENGAG309 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเคมี              3(2-3-5) 
 Instrument Analysis in Chemistry 
ENGAG310 เทคโนโลยีเอนไซม์                             3(2-3-5) 

 Enzyme Technology 
ENGAG311 การออกแบบการทดลอง                      3(1-6-4) 

 Design of Experiment 
ENGAG312 การวัดและเครื่องมือวัด     3(2-3-5) 
 Measurement and Instruments              
ENGAG313 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรรมชีวภาพ  3(3-0-6) 

 Safety Engineering for Biological Engineering           
ENGAG314 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ                3(2-3-5) 

 Physical Properties of Biological Materials  



25 

   25
  

 

ENGAG315 แหล่งและเทคโนโลยีระบบพลังงาน                 3(3-0-6) 
 Energy Resources and Technology System  

ENGAG316 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                 3(3-0-6) 
 Energy and Environmental Conservation 

 ENGAG317 เศรษฐศาสตร์และสถิติส าหรับวิศวกรรม    3(2-3-5)  
  Economics and Statistics for  Engineering 

 

2.3.3) วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 
ENGAG406  กลศาสตร์เครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร     3(3-0-6) 

Mechanics of Food Machinery  
ENGAG407 เครื่องก าเนิดไอน้ าอุตสาหกรรมอาหาร   3(2-3-5) 

Industrial Steam Boiler  
ENGAG408 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ   3(2-3-5) 

Computer Aided Design  
ENGAG409 วิศวกรรมการบรรจุอาหาร    3(2-3-5) 

Food Package Engineering  
ENGAG410 การแปรรูปอาหาร     3(2-3-5) 

Food Processing  
ENGAG411 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

Industrial Safety Management  
ENGAG412 การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร    3(2-3-5) 

Food Product Design  
ENGAG413 นวัตกรรมอาหาร     3(2-3-5) 

Food Innovation  
ENGAG414 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์นม    3(2-3-5) 
 Dairy Product Microbiology  
ENGAG415 สุขลักษณะและเทคโนโลยีการท าความสะอาด  3(3-0-6) 

ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 
Hygienic and Cleaning Technology for  
Dairy Product Processing  

ENGAG416 เคมีของผลิตภัณฑ์นม     3(2-3-5) 
Dairy Product Chemistry  

ENGAG417 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม   3(2-3-5) 
Dairy Product Processing  
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ENGAG418 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยทาง  3(2-3-5) 
อาหารของผลิตภัณฑ์นม 
Quality Assurance and Food Safety 
of Dairy Product  

ENGAG419 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสียใน  3(3-0-6) 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม 
Pollution Control and Waste  
Management in Dairy Product Industry  

ENGAG420 บรรจุภัณฑ์และการจัดการส าหรับอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
ผลิตภัณฑ์นม 
Packaging and Handling for Dairy Products Industry  

 

2.3.4) วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ 
ENGAG506 เทคโนโลยีเกษตรความแม่นย าสูง    3(2-3-5) 
  Technology in Precision Agriculture 
ENGAG507 ระบบสารสนเทศส าหรับการท าการเกษตรยุคใหม่   3(3-0-6) 
  Information Systems for Modern Agriculture 
ENGAG508 การจัดการธุรกิจเกษตรอิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6) 
  Agritronics Business Management 
ENGAG509 ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับการเกษตร   3(2-3-5) 
  Embedded Systems for Agriculture 
ENGAG510 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเกษตรอินทรีย์      3(2-3-5) 
  Biotechnology for Organic Farming 
ENGAG511 ระบบสื่อสารขั้นสูงส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ  3(2-3-5) 
  Communication Systems for ITS 
ENGAG512 เครื่องมือวัดเสมือนจริงและการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-5) 
 Virtual Instrumentation and Electronic Interfacing 

   ENGAG513   การบัญชีต้นทุนส าหรับงานฟาร์มเกษตรสมัยใหม่              3(3-0-6) 
                     Cost Accounting for Modern Farm 

 
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาที่เปิด
สอนในระดับปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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 3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 3.1.4.1  ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

 CCC หมายถึง  อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
 G หมายถึง วิชาเอกแทนด้วยตัวเลข 1 - 9  

 XX หมายถึง ล าดับที่ของวิชาในวิชาเอกแทนด้วยตัวเลข 01 - 99 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1) GEB : หมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี 

   SO : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   HT : กลุ่มวิชาสุขภาพ 
   IN : กลุ่มวิชาบูรณาการ 
  2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   MA : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
  3) ENG  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
CV : วิศวกรรมโยธา 
ME : วิศวกรรมเครื่องกล 
CE : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า 
EV : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
TD : วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
MN : วิศวกรรมเหมืองแร่ 

   EL : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
   AG : วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
  4) TED  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
CV : วิศวกรรมโยธา 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
ME : วิศวกรรมเครื่องกล 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า  
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  5) G : วิชาเอก 
   1  : วิชาเอกบังคับร่วมของหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
   2  : วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 
   3  : วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ 

4  : วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 
   5 : วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ 
 

3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C (T – P – E) 
C หมายถงึ จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา  
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (1) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (2) 3(3-0-6) - 
FUNMA105 แคลคูลัส  1 ส าหรับวิศวกร    

Calculus 1 for Engineers 
3(3-0-6) - 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร     
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร    
Physics Laboratory 1 for Engineers  

1(0-3-1) FUNSC101  
หรือควบคู่กัน 

FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร   
Chemistry for Engineers  

3(3-0-6) - 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร  
Chemistry Laboratory  for Engineers   

1(0-3-1) 
 

FUNSC201  
หรือควบคู่กัน 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Computer Programming 

3(2-3-5) 
 

- 

ENGAG109 การฝึกทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 1   
Basic Engineering Skill Training 1 

2(0-6-2) - 

หน่วยกิตรวม 22  
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ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (3) 3(3-0-6)  
FUNMA106 แคลคูลัส  2 ส าหรับวิศวกร    

Calculus  2 for  Engineers 
3(3-0-6) FUNMA105 

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร     
Physics 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNSC102 

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร    
Physics Laboratory 2 for Engineers  

1(0-3-1) FUNSC102 และ
FUNSC103 

ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม   
Engineering Drawing 

3(2-3-5) 
 

- 

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม       
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) FUNSC101 หรือ
FUNSC105 

ENGAG105 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร    
Biochemistry for Engineering 

3(2-3-5) FUNSC201 และ 
FUNSC202 

ENGAG110 การฝึกทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 2   
Basic Engineering Skill Training 2 

2(0-6-2) - 

หน่วยกิตรวม 21  
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (4) 3(3-0-6)  
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (5) 3(3-0-6)  
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม      

Engineering Materials 
3(3-0-6) - 

ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล   
Thermo-Fluid Engineering 

3(3-0-6) 
 

- 

ENGAG103 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
Fundamentals of Electrical Engineering 

3(2-3-5)  

ENGAG108 การบริหารการผลิต    
Production Management 

3(3-0-6) - 

ENGAG111 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
Applied Mathematics in Engineering 

3(3-0-6) FUNMA106 

หน่วยกิตรวม 21  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (6) 3(3-0-6)  
ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ      

Mechanics of Materials 
3(3-0-6) ENGCC302 

ENGAG104 หลักมูลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Fundamentals of Electronics Engineering 

3(2-3-5)  

ENGAG106 ระบบอัตโนมัติ    
Automatic System 

3(2-3-5) - 

ENGAGXXX วิชาเอกบังคับ (1) 3(T-P-E)  
ENGAGXXX วิชาเอกบังคับ (2) 3(T-P-E)  

หน่วยกิตรวม 18  
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 ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (7) 3(3-0-6)  
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปเลือก (1) 3(3-0-6)  
ENGAG107 การออกแบบวิศวกรรม     

Engineering Design 
2(1-3-3) ENGCC301 และ 

ENGAG101 
ENGAGXXX วิชาเอกบังคับ (3) 3(T-P-E)  
ENGAGXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E)  
ENGAGXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E)  

หน่วยกิตรวม 17  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (8) 3(3-0-6)  
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปเลือก (2) 3(3-0-6)  
ENGAG112 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ   

Seminar in Agricultural and Biological 
Engineering 

1(0-3-1)  

ENGAGXXX วิชาเอกบังคับ (4) 3(T-P-E)  
ENGAGXXX วิชาเอกบังคับ (5) 3(T-P-E)  
ENGAGXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E)  

หน่วยกิตรวม 16  
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
ENGAG113 โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ   

Agricultural and Biological Engineering Project 
3(0-9-3) ENGAG110 

ENGAGXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก (4) 3(T-P-E)  
ENGAGXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก (5) 3(T-P-E)  
XXXXXXXX กลุ่มวิชาชีพเสรี (1) 3(T-P-E)  
XXXXXXXX กลุ่มวิชาชีพเสรี (2) 3(T-P-E)  

หน่วยกิตรวม 15  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
ENGAG114 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

Co-operative Education in Agricultural and 
Biological Engineering 

6(0-40-0)  

หน่วยกิตรวม 6  
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1) วิชาบังคับ 
  1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในบริบทต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily 

communication in various contexts 
 

GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม 

วัฒนธรรม และการท างาน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to life, 

social, cultural and work situations  
 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และการน าเสนองานในบริบททาง

วิชาการ 
 Practice English listening, speaking, reading, writing skills and giving 

presentations in academic contexts 
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GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนา

กระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  โดยมีศิลปะในการฟังและ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ   
สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 Study formats and strategies of effective communication strategies in Thai 
language; be able to develop systematic thinking and creative communication 
with the arts of listening and critical reading; be able to speak and write with 
quality of academic language high quality; be able to integrate Thai language, 
technology and innovation for lifelong learning and be aware of Thai language 
use as Thai cultural heritage. 
 

   
   1.1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
 Activities for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการ

ควบคุมน้ าหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัด
โปรแกรมการออกก าลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรม การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Enhance knowledge relating to health, nutrition, eating behavior and weight 
control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training program and 
practicing exercise activity for health. 
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   1.1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6) 
 Process of Thinking and Problem Solving   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ หลักการใช้

เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา 

 Study concepts, theories, techniques and development processes for 
thinking and reasoning; inspiration for encouraging ideas; Lanna and Thai 
wisdom; innovation and modern technologies are employed as a case study. 
 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
 Innovation and Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคม  
นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
อนาคต  ฝึกออกแบบนวัตกรรม 

 Study changes in society and evolution of science and technology; process 
of creating innovative; relationships between people, society, innovative 
technology and environment; effects of innovation on natural resources and 
environments; contemporary issues in science and technology; practice 
innovative design. 
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GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต     3(3-0-6) 
 Art of living   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันและสามารถแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน การฝึกสมอง การจัดการอารมณ์ 
การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้านการทุจริต 
พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับกรณีศึกษา   

 Study science and ethics in life, intellectual development processes for 
solving daily life problems and the pursuit of sustained happiness; mind 
practice, emotional management, self-understanding and self-esteem; 
personality and development; anti-corruption, modern social behavior; 
application of  information technology for case studies    
 

  1.2) วิชาเลือก 
  1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

GGEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้   หลักการทรงงานในพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ หลักธรรมาภิบาล  ภูมิปัญญา 
การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
กระแสสังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายสู่การด าเนินชีวิต  การมีจิต
สาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Study philosophy of sufficiency economy and its application; adoption of 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej's working principles; projects from His 
Majesty the King’s initiation; good governance principles; wisdom, thinking 
and life management in accordance with changes in Thai and global 
societies; integration of cultural diversity into a way of life, public-
mindedness and environmental conservation,  happy living in society based  
on  moral, ethics  and  sufficiency economy principles 
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GGEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการด ารงชีวิต การ

พัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การมีจิตส านึกต่อส่วนรวม   ศึกษาวิธี
จัดการกับภาวะอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพ การท างานเป็นทีม การสร้างผลิตผลใน
การท างาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Study philosophy, human value and moral principles for living; 
development of attitude, role, duty and responsibility towards oneself and 
others; participation in social and Thai cultural activities; building awareness 
for public affairs; study emotional management and relationship building 
methods; teamwork; work productivity in work; and professional ethics 

 
GGEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  ระบบสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมืองไทย  แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ  และพฤติกรรมการเมืองไทย  
วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจส ารวจปัญหาที่
เกี่ยวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง   สังคมกับการเมืองและกฎหมาย  บทบาท ความ
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม 

 StudyThai history, social, cultural, economic and political systems; trends of 
socio-economic changes, as well as administrational and political behaviour; 
analysis of relationship between politics and socio-economic factors;  survey 
of problems in transition period; society, politic and law; role, duty 
responsibility and involvement in society 
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GGEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การใช้

ในชีวิตประจ าวัน การท างานและการเป็นผู้น า การสื่อสารเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ตาม
พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยและสากล 

 Study human nature and behavior; human relations theories; 
implementation in daily life; work and leadership; communication to build 
human relations on both Thai and international cultural basis 
 

GGEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประวัติและความส าคัญของประชาคม

อาเซียน ความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการรวมกลุ่ม ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรค 

 Study general information about ASEAN countries, history and importance 
of ASEAN community, ASEAN countries cooperation in politics and security, 
economic, social and cultural, impact of group forming, including problem 
and obstacles 
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GGEBSO106  จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือการด ารงชีวิต  การจัดการอารมณ์ ความเครียด

และสุขภาพจิต  การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง   แรงจูงใจในการเรียนรู้และการ
ท างาน สัมพันธภาพในการท างาน การบริหารความขัดแย้ง  ตลอดจนการปรับตัวในสังคม
และการท างาน เพ่ือที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพ ได้อย่างมี
ความสุข 

 Study  basic knowledge in psychology for a living; emotional management; 
stress and mental health; understanding and self-esteem, Motivation to 
learn and work; human relation in work; conflict management, and 
adjustment in society and work for happy living in society and working 
 

   1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินในโดยใช้ตรรกศาสตร์  คณิตศาสตร์การเงินและเบี้ย

ประกัน   น าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน  และน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 Study about decision making process by using logic, financial mathematics 
and insurance premium; use the knowledge of mathematics and statistics in  
daily life; and use computer program for data processing in mathematics 
and statistics. 
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GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ   เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ (Social  Network) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ภัย
คุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้
บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีสื่อประสมและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เบื้องต้นที่จ าเป็นในปัจจุบัน 

 Study definition, importance and components of information technology, 
internet, social network, e-commerce, computer crime law, copyright, 
intellectual property, internet threats and security, internet searching 
techniques, on-line services, multimedia technology and necessary 
application programs for daily life  
 

GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล

ข่าวสารและการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้
หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 

Study about thinking process, scientific approach to gathering information, 
analysis of information and reasoning, process of logical decision making, 
application of scientific, Thinking principles with everyday problems. 
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GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัยและ 
การสร้างนวัตกรรม   

3(3-0-6) 

 Creation of Scientific Methods for Research  
and Innovation 

 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี่  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการหาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล  โดยใช้กระบวนการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการน าทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
การวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 

 Study and development of skills in collecting data, analyzing and 
summarizing data by using scientific methods. In order to prepare students 
to apply these skills in research and creative innovation. 
 
 

GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
 Science for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน และ

ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารเพ่ือสุขภาพ โรคส าคัญที่มีผลกระทบทาง
สังคมและการป้องกัน แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคมการเมืองและวัฒนธรรม 

 Study about science and technology development; use of chemicals in 
everyday life and effect of chemicals on environment; healthy food; 
significant diseases with social impact and prevention  holistic health 
promotion concept; and effect of scientific advancement on human, 
environment, society, political and culture. 
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GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนว
ทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยืนบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Study about natural resource and environment, relationship of human and 
environment, factors that affect environment, current environmental 
problems, use of natural resource and sustainable environmental 
conservation based on science, innovation and modern technology, as well 
as moral and ethics. 
 

   1.2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professionals 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ  และฝึกปฏิบัติทักษะการ

ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ รวมถึงการน าเสนอ
โครงงาน 

 Study English vocabulary, expression and structure used in profession; 
practice English listening, speaking, reading and writing skills for 
communication in professional context and giving project presentation 
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GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของรายงานทางวิชาการ สารสนเทศที่ใช้ใน

การเขียนรายงานทางวิชาการ การเข้าถึงสารสนเทศ การน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
กลวิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ การน าเสนอรายงาน และการบูรณาการกับศาสตร์
ทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 Study meaning, importance, and characteristics of academic report; 
information used for writing academic report; access to information sources; 
utilization of information; techniques in writing academic report; presenting 
report and integrating with professional-related sciences efficiently and 
appropriately 
 

GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตน ตลอดจนสามารถน า องค์ความรู้ที่ได้ไปบรูณาการเข้า
กับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 Study local history and background, including valuable traditions and 
cultures in order to make learners aware and acknowledge the values of 
local cultures and traditions; integrating body of knowledge to education, 
career, and living in society with maximum efficiency 
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GEBLC204 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกทักษะการออกเสียง 

การอ่าน การเขียนเบื้องต้น การฟัง การพูด ในชีวิตประจ าวัน และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
 Study basic Thai language principles, consonants, vowels and tones; practice 

in pronunciation, basic reading and writing, listening and speaking in daily 
life; study Thai culture 
 

GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆฝึกทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลของประเทศจีน 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing in various 
situations; study language use in various situations; practice communication 
skills; learn about arts and culture, tradition, religion, and festivals of China 
 

GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการออกเสียง และการใช้ส านวนต่างๆ 

ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้นักศึกษาอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2 ชนิด คือ ฮิระงะ
นะ และคะตะคานะ รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน 

 Study and practice basic Japanese language skills; practice pronunciation 
and use of expressions in daily life situations; reading and writing 2 types of 
Japanese alphabets – Hiragana and katakana; practice building basic 
sentence structure 
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GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ได้แก่ ระบบการออกเสียง ระบบสัทอักษร 

ศึกษาวิธีการเขียนอักษรเกาหลีตามล าดับขีด (bishun) วิธีการเขียนอักษรเกาหลีให้
ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในสถานการณ์จากค าศัพท์ วลี 
และประโยคเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมเบื้องต้น 

 Study and practice basic Korean language skills – pronunciation system and 
phonetic alphabet system; study writing Korean alphabet by stroke order 
(bishun); writing Korean alphabet correctly; practice skills in listening, 
speaking, reading and writing in various situations from vocabularies, phrases 
and sentences for communication and study of basic Korean culture 
 

GEBLC601 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
 Study and practice skills listening, speaking, reading and writing in various 

situations; study culture of language use in various situations 
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   1.2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Exercise for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี่ 
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา ผลการออกก าลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย การ

ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทาง
กายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยตนเอง การออกก าลังกายใน
การเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย  

 Enhance the knowledge about physiology, effects of exercise on various 
systems of the body, prevention of injury from exercise, test and assessment 
of self-physical fitness, create a self-fitness program, exercise in sports and 
exercise for health, and the practice basic of sports and exercises. 
 

GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือกกีฬาเพ่ือ

สุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผนการเล่นกีฬา 
พ้ืนฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา 
รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 Enhance the knowledge about sports science, personal health, principles in 
choosing sports for health,  playing suitable sports for age level or  physical 
condition,  sport planning, basis of sport playing, physical fitness of various 
sports, injuries from playing sports, management model of sports contest 
for health,  and practice in sport activities. 
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GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ เกมนันทนาการ การเป็น

ผู้น านันทนาการ การบริหารจัดการค่ายกิจกรรมต่างๆ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
ออกแบบโปรแกรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้านของ
ไทยและชาติต่างๆ 

 Enhance the knowledge about recreation and health promotion, recreation 
games, leader of recreational activities, management of the camp activities, 
types of recreational activities, program design and practice of recreational 
activities,  Thai and international folk sports. 
 

  1.2.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 

 Well – Being 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การด าเนินชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ   โรคที่เกิดจากการท างานและโรคในสังคมเมือง 

ธรรมชาติบ าบัดและการแพทย์ทางเลือก  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา การปรับตัวใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลง การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจ การเตรียมความพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 Study effect of lifestyle on health, office syndrome and disease in  modern 
city, natural therapy and alternative medicine, fundamental knowledge of  
psychology, adaptation to social change, stress management, motivation 
and preparation for changing world 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
FUNMA105 แคลคูลัส  1 ส าหรับวิศวกร                3(3-0-6) 

Calculus 1 for Engineers 
รหัสรายวิชาเดิม : 22012105 แคลคูลัส  1 ส าหรับวิศวกร 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงรูปแบบ
ยังไม่ก าหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงเทคนิคการหา
ปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต  
The study of functions, limits and continuity of functions, differentiation of 
real-valued functions, indeterminate form, applications of 
derivative,integration of real-valued functions, techniques of integration, 
definite integral and applications. 
 

FUNMA106  แคลคูลัส  2 ส าหรับวิศวกร                3(3-0-6) 
 Calculus  2 for  Engineers  

รหัสรายวิชาเดิม : 22012106 แคลคูลัส  2 ส าหรับวิศวกร  
วิชาบังคับก่อน : FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 
ศึกษาเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม  เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชัน
ค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ
ตัวแปรจริงและการประยุกต์  เส้น ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ  แคลคูลัสของฟังก์ชัน
ค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร
และการประยุกต์  
The study of polar coordinate and parametric equations, vectors in three-
dimensional space, vector-valued functions of a real variable, 
differentiationand integration of vector-valued functions of a real variable 
and their applications, line, plane and surface in three-dimensional space, 
calculus of real-valued functions of two variables and applications, calculus 
of real-valued functions of several variables and applications. 
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FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร       3(3-0-6) 
  Physics 1 for Engineers  
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051102 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล 

ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่ส าคัญทางฟิสิกส์ การสร้าง
ทักษะในการวิเคราะห์และค านวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
The study of mechanics of particles and rigid body, properties of matter, 
fluid mechanics, heat, vibrations and waves. Teaching focuses on the main 
principles of physics including with skills of analytic and calculation for 
solving engineering problems. 

 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร     1(0-3-1) 
  Physics Laboratory 1 for Engineers  
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร  
  วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร หรอืเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบด้วยการ

ทดลองทางกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของ
ไหล ความร้อนการสั่นและคลื่น โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 

 A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in physics 
consisting of various experiments in mechanics of particles and rigid body, 
properties of matter, fluid mechanics, heat, vibrations and waves. The course 
contents are in accordance with FUNSC101Physics 1 for Engineers. 
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FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร       3(3-0-6) 
  Physics 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051104 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร   
  วิชาบังคับก่อน : FUNSC102 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
 ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์

พ้ืนฐาน ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่ส าคัญทางฟิสิกส์ 
รวมถึงการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และค านวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
The study of elements of electromagnetism, A.C. circuits, fundamental 
electronics, optics and modern physics.  Teaching focuses on the main 
principles of physics including with skills of analytic and calculation for 
solving engineering problems. 

 
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร     1(0-3-1) 
  Physics Laboratory 2 for Engineers  
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวศิวกร และ  
    FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบด้วยการ

ทดลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทัศนศาสตร์ และ
ฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 

 A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in physics 
consisting of various experiments in electromagnetism, A. C.  circuits, 
fundamental electronics, optics and modern physic. The course contents are 
accordance with FUNSC103Physics 2 for Engineers. 
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FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร       3(3-0-6) 
  Chemistry for Engineers  

รหัสรายวิชาเดิม : 22021106 เคมีส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของ

ธาตุตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะและธาตุแทรนซิซัน พันธะ
เคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนศาสตร์
เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ า 
Study of atomic theory, electron configuration of atom, properties of 
elements in periodic table, representative elements, non- metal and 
transitional elements, chemical bonds, stoichiometry, properties of gas, solid, 
liquid and solution, chemical kinetics, chemical equilibrium and ion 
equilibrium in water. 

 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร      1(0-3-1) 
  Chemistry Laboratory for Engineers   
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021107 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
  วิชาบังคับก่อน : FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการชั่ง-ตวงทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียมสารละลาย

และการค านวณหาความเข้มข้น สมบัติของก๊าซ โครงสร้างของผลึกสามัญบางชนิด สมบั ติ
ของของเหลว ความหนืดของของเหลว สมบัติคอลลิเกทิฟของสารละลาย คอลลอยด์ 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิกปฏิกิริยาของกรด เบส เกลือ 
Laboratory practice of the measurement, stoichiometry, solution preparation 
and concentration calculation, properties of gas, liquid and crystalline 
structure, viscosity of liquid, colligative  properties of solution colloid, rate of 
reaction, chemical and ionic equilibrium, acid-base reaction. 
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  2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-5) 
 Engineering Drawing 

รหัสรายวิชาเดิม : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิกและการ
เขียนภาพสามมิติ การก าหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและแผ่นคลี่ การส
เก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ 
Study and practice of lettering, orthographic projection, orthographic drawing 
and pictorial drawing dimensioning and tolerancing, sections, auxiliary views 
and development, freehand sketches, detail and assembly drawings, basic 
computer-aided drawing. 
 

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม         3(3-0-6)  
 Engineering Mechanics  

รหัสรายวิชาเดิม : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม   
  วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร หรอื  

FUNSC105 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์ของ

ระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง แรงใน
ชิ้นส่วนของโครงสร้าง โครงกรอบและเครื่องจักรกลคิเนแมติกส์และคิเนติกส์ของอนุภาค
และวัตถุเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนต์ตัม 
Study of force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and 
kinetics of particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work 
and energy, impulse and momentum. 
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ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
 Engineering Materials 

รหัสรายวิชาเดิม : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม เช่น 

โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และวัสดุเชิงประกอบ แผนภาพ
สมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปล
ความหมายสมบัติทางกลและการเสียหายของวัสดุ 

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

 
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-3-5) 
 Computer Programming 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ปฏิสัมพันธ์ 

(Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาท่ีใช้เขียนโปรแกรมในปัจจุบัน 
Study and Practice of computer concepts, computer components, hardware 
and software interaction, current programming language, programming 
practices. 

 
ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ        3(3-0-6) 

Mechanics of Materials 
รหัสรายวิชาเดิม : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ  

 วิชาบังคับก่อน : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 
ศึกษาเกี่ยวกับแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ความเค้นใน
คาน  แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด  การแอ่นของคาน  การบิด  การโก่งของเสา 
วงกลมของโมร์และความเค้นผสม หลักการการเสียหาย 
Forces and stresses, stresses and strains relationship, stresses in  beams, shear 
force and bending moment diagrams, deflection of  beams, torsion, buckling 
of columns, Mohr’s circle and combined  stresses, failure criterion. 
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ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล      3(3-0-6) 
Thermo-Fluid Engineering 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาคุณสมบัติของสารในทางเทอโมไดนามิกส์และกลศาสตร์ของไหล สถิตศาสตร์ของไหล 
กฎทางเทอโมไดนามิกส์ พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน วัฏจักรคาร์โนด สมการพลังงาน
และเบอร์นูลีสมการการสูญเสียของการไหลในท่อและวัดอัตราการไหลของของไหลภายใน
ท่อ  
Study of thermodynamic and fluid mechanics, statistic, a law of 
thermodynamics, energy , energy conversion and carnot cycle, Energy 
equation and Bernoulli's equation, equation of continuity and motion, 
similitude and dimensional analysis, steady incompressible flow. 

 
ENGAG103 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า       3(2-3-5) 

Fundamentals of Electrical Engineering 
รหัสรายวิชาเดิม : 32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
เบื้องต้น แรงดันไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พ้ืนฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้าก าลัง
สามเฟส วิธีการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า พ้ืนฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า  
Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; transformers; 
introduction to electrical machinery; generators, motors and their uses; 
concepts of threephase systems; method of power transmission; introduction 
to some basic electrical instruments.  
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ENGAG104 หลักมูลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      3(2-3-5) 
Fundamentals of Electronics Engineering 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
โครงสร้างและหลักการท างานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าต่าง ๆ เช่น ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด 
ซอตกีไดโอดและไดโอดเปล่งแสง ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร  ์และทรานซิสเตอร์แบบ
สนามไฟฟ้าเจเฟ็ต และมอสเฟ็ต การไบแอสวงจรทรานซิสเตอร์ และการวิเคราะห์วงจร
ทรานซิสเตอร์ โดยใช้วงจร ต้นแบบของวงจรแบบคอลเล็กเตอร์ร่วม เบสร่วม และ
อิมิตเตอร์ร่วมชนิดที่มีและไม่มีความต้านทาน อัตราการตอบสนองความถี่  วงจร
แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง และวงจรควบคุมแรงดันให้คงที่ แนะน าวงจรรวมออปแอมป์ และ
การประยุกต์ใช้งาน วงจรกรองความถ่ีแบบพาสซีฟ และ แบบแอกทีฟ วงจรออสซิลเลเตอร์
แบบต่าง ๆ วงจรอเนกระรัว และวงจรเอกระรัว 
Semiconductor devices; current-voltage and frequency characteristics; 
analysis and design of diode circuits; analysis and design of BJT, MOS, CMOS 
and BiCMOS transistor circuits, operational amplifier and its applications, 
power supply module. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

   57
  

 

 2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
  2.2.1) กลุ่มวิชาชีพบังคับร่วม 
ENGAG105 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร       3(2-3-5) 
 Biochemistry for Engineering 

รหัสรายวิชาเดิม : 31089206 ชีวเคมส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร และ 

                     FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร  
ศึกษาและปฏิบัติในหัวข้อพ้ืนฐานและหลักการทางชีวเคมีที่จ าเป็นส าหรับวิศวกรศึกษา
เรื่องสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของเซลล์ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารชีวโมเลกุล 
(คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน, ไขมัน และ กรดนิวคลีอิก)หน้าที่และบทบาทของความเป็นกรด-
ด่างในสารละลายหน้าที่ของโปรตีนและเอนไซม์ พ้ืนฐานของการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์การ
ผลิตสารชีวโมเลกุลไปใช้ในอุตสาหกรรมความรู้เบื้องต้นของกระบวนการเมทาบอลิซึ่มใน
เซลล์และพลังงานระดับเซลล์สารพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของจีนพันธุ
วิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 
Study and practice on foundation and principle of biochemistry essential for 
engineer, study of living organism, cell and cell structure, physical and 
chemical properties of biomolecules (carbohydrates, proteins, lipids and 
nucleic acids), protein and enzyme functions, foundation of microbiology, 
biomolecule production in industries, principle of cell metabolism and cell 
energy, genetic material (DNA), regulation of gene expression, genetic 
engineering and its application in industries.   
  

ENGAG106 ระบบอัตโนมัติ        3(2-3-5) 
 Automatic System 

รหัสรายวิชาเดิม : 31085305 ระบบอัตโนมัติ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบวงจรซีเควนซ์ การใช้แผนผังคาร์นา ในการ
ออกแบบวงจรลอจิก อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ การต่อพ่วงอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การ
วางระบบยูทิลีตี้ที่จ าเป็นส าหรับระบบอัตโนมัติ กรณีศึกษาส าหรับระบบอัตโนมัติในงาน
วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
Study and practice of sequential circuit design, using Karnaugh Map to design 
logic cricuit, automatic equipment, connecting peripheral devices, system 
utility for automatic necessity, case study about automatic system in 
agricultural and biological engineering. 
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ENGAG107 การออกแบบวิศวกรรม       2(1-3-3) 
 Engineering Design 

รหัสรายวิชาเดิม : 31081301 การออกแบบวิศวกรรม  
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม และ 
    ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การท าโครงการออกแบบทางวิศวกรรมเกษตร การก าหนด
ปัญหา ขั้นตอนการออกแบบ การระดมสมอง การหาผลเฉลยทางเลือกโดยใช้การ
สร้างสรรค์ เทคนิคการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ทางวิศวกรรม การยอมรับและตัดสินใจ
ผลของการออกแบบโดยทีมออกแบบ การก าหนดสเปค การเลือกใช้วัสดุ  การเลือก
กระบวนการผลิต การน าเสนอทั้งปากเปล่า แบบร่าง การเขียนแบบสั่งงาน  การสร้างและ
วิเคราะห์แบบจ าลอง 
Study and practice of agricultural engineering design project, problem 
formulation, designing process, brain storming, selective solution by using 
creative, engineering analysis and synthesis, acceptation and decision of 
design by design team, specification, material selection, manufacturing 
process selection, presentation, sketching, drawing, prototype making and 
analysis 

 
ENGAG108 การบริหารการผลิต       3(3-0-6) 

Production Management  
 รหัสรายวิชาเดิม : 31087410 การบริหารการผลิต 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะความส าคัญของการผลิต และปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ การผลิต
ซึ่งรวมถึงระบบการผลิต การจัดองค์เพ่ือการผลิต  การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
ก าลังการผลิต  การวางแผนและกระบวนการผลิต  การเลือกที่ตั้งโรงงาน  การควบคุม
คุณภาพและปริมาณ  ระบบการบ ารุงรักษา  ระบบการจัดซื้อและระบบการควบคุมสินค้า
คงเหลือ 
Study  of the importance of production, decision-making factor production 
processes and production system, composition for production, product and 
capacity planning, plant  location selection, quality and quantity control, 
maintenance system, purchasing system and inventory control system. 
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ENGAG109 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1     2(0-6-2) 
 Basic Engineering Skill Training 1 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทักษะการใช้เครื่องมือกล ได้แก่ การใช้เครื่องมือวัดเชิงกล งานตะไบ 
งานเจียรลับคม งานเจาะ งานตัด งานกลึง งานสกัด งานไส การท าเกลียวด้วยมือตลอดจน
การใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐานทั่วไป การบ ารุงรักษา และการปรับตั้งเครื่องมือกล 
Practice related to skills of machine tools; using of mechanical instruments, 
filing, grinding, drilling, cutting, turning, chiseling, planning, making screw 
system, basic tools, maintenance and machine setting. 

 
ENGAG110 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2     2(0-6-2) 
 Basic Engineering Skill Training 2 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทักษะการเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมแก๊ส งานขึ้นรูปโลหะ การตีเหล็ก การ
ชุบแข็ง การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพ้ืนฐาน การต่อสายไฟ การฝึกบัดกรี การฝึกต่อ
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 
Practice related to skills of arc welding, gas welding, metal forming, metal 
forging, hardening, using of basic electrical instruments, wiring, soldering, and 
connection of simple electrical and electronic circuit. 
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ENGAG111  คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม     3(3-0-6) 
Applied Mathematics in Engineering  
รหัสรายวิชาเดิม : 31089211 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม  

 วิชาบังคับก่อน : FUNMA106  แคลคูลัส  2 ส าหรับวิศวกร 
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรม  ทั้งพีชคณิตและ
แคลคูลัส แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม  การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์
สามัญ การแปลงลาปลาซ การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  ระบบสมการ
พีชคณิต  อนุกรมและการแปลงฟูริเยร์   เวคเตอร์  เมตริกซ์และดี เทอร์มิแนนท์  
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  บทน าวิธีเชิงตัวเลข 
Study of the application of mathematics to solve engineering problems 
including linear algebra and calculus, mathematical modeling in engineering, 
a solution of ordinary differential equations, Laplace transform, a solution of 
partial differential equations, system algebraic equations, Fourier Series and 
transform, vectors and matrices, discrete mathematics, introduction to 
numerical methods 

 
ENGAG112 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ   1(0-3-1) 
  Seminar in Agricultural and Biological Engineering 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การค้นคว้า รวบรวมเรื่องราวและข้อมูลในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิศวกรรมเกษตรและ

ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ท ารายงานและน าเสนอที่ประชุม
และสัมมนา 

  To study and investigation on special topics in agricultural and biological 
engineering or related fields or any topic of current interest, report and oral 
presentation. 
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ENGAG113 โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ     3(0-9-3) 
 Agricultural and Biological Engineering Project  

รหัสรายวิชาเดิม : 31089407 โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  
 วิชาบังคับก่อน : ENGAG110 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
 การท าให้เกิดผลโครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยนักศึกษาท าการค้นคว้า

วิจัยในเรื่องที่เลือกสรรแล้ว ในสาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาต้องส่งรายงานให้กับภาควิชาฯ และ
ต้องเสนอผลงานโดยสมบูรณ์ก่อนปิดภาคการศึกษา 

 Implementation of the proposed agricultural and biological engineering 
project for a student to do a research in the field of agricultural and biological 
engineering or related fields under the supervision of the advisor. 
Departmental copy and oral defense are required before the end of the 
semester. 

 
ENGAG114 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ                    6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Agricultural and Biological 

Engineering 
รหัสรายวิชาเดิม : 31089408 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานประจ า เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จาก
การไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ 
On the job training as an employee in order to get experiences from 
assignments during semester. 
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 2.2.1) กลุ่มวิชาชีพเอกบังคับ 
   1) กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 
ENGAG201 การออกแบบระบบเกษตร      3(2-3-5) 
 Agricultural System Design 

รหัสรายวิชาเดิม : 31085406 การออกแบบระบบเกษตร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบผังรวมของระบบเกษตร การออกแบบระบบการ
ท าฟาร์มแบบผสมผสาน การออกแบบสภาพแวดล้อมส าหรับการผลิตทางการเกษตร  การ
ออกแบบโครงสร้างการออกแบบระบบระบายอากาศ การออกแบบระบบไฟฟ้า การ
ออกแบบระบบชลประทานการออกแบบระบบสุขาภิบาล การออกแบบระบบสารสนเทศ
กฎเกณฑ์ของการออกแบบระบบเกษตรการประมาณราคา คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ
ระบบฟาร์ม 
Study and practice of agricultural system layout design, multi-farming system 
design, environmental design for agricultural products, structural design, air 
ventilation design, electrical system design, irrigation system design, sanitary 
system design, information system design, agricultural system design criteria, 
cost estimation, computer added farming system design 

 
ENGAG202 การจัดการของเสียและพลังงานทางการเกษตร    3(3-0-6) 
 Agricultural Waste and Energy Management 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแหล่งที่มาของของเสียและมลพิษชลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับน้ าเสีย
การวิเคราะห์ของเสียจากการเกษตรวิธีการบ าบัดของเสียการขนถ่ายและจัดเก็บของเสีย
เศษวัสดุเกษตรจากระบบและอุตสาหกรรมเกษตร และวิธีการก าจัดโดยน าของเสียมา
จัดการในเชิงพลังงานทางการเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการก าจัดการจัดการของ
เสียการควบคุมปริมาณของเสียรู้เกี่ยวกับ CO2 foot print และ CO2 credit 
Study of problems, source of waste and pollutant, waste hydrology, 
Agricultural waste analysis, waste treatment, waste transportation and 
storage, agroindustry and agricultural waste, energy production from waste 
recovery, waste treatment and management regulations, waste control, CO2 
foot print and CO2 credit 
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ENGAG203 ระบบเชิงกลส าหรับวิศวกรรมเกษตร     3(2-3-5) 
Mechanical System for Agricultural Engineering 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานและสมรรถนะของ ต้นก าลังในระบบเกษตร 
เครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องจักรกลของไหลระบบปรับอากาศระบบความเย็นระบบ
ท่อ การจัดการต้นก าลังและเครื่องจักรกลเกษตร 
Study and Practice of operation and performance of power in agricultural 
system, internal combustion engines, fluid machinery, air condition, 
refrigeration, piping system, power and agricultural machinery management. 

 
ENGAG204 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร      3(2-3-5) 
 Agricultural Information System 

รหัสรายวิชาเดิม : 31089309 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของระบบสารสนเทศการสร้างการวิเคราะห์และการ

ออกแบบเทคนิคการ  รวบรวมข้อมูลเพ่ือหาความจริงของระบบแผนภาพกระแสข้อมูลการ
ประมวลผลแบบจ าลอง  ส าหรับระบบธุรกิจทางการเกษตรและวิศวกรรมเกษตรเครือข่าย
สารสนเทศระบบเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายทางไกลการจัดการและการควบคุมระบบ
การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์เครือข่าย  อินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต 

 Study and Practice of information systems, analysis and design techniques to 
create a system of data collection for the truth. Data flow diagrams, process 
models, business systems for agriculture and agricultural engineering. 
Information Network. Networking with local and remote network. 
Management and control systems, data communications, computer 
networks. Intranet and Internet 
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ENGAG205 การผลิตพืชและสัตว์ส าหรับวิศวกร     3(2-3-5) 
 Crop and Animal Production for Engineers 

รหัสรายวิชาเดิม :31089203 การผลิตพืชและสัตว์ส าหรับวิศวกร  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าแนกชนิดและพันธุ์พืช ระบบการปลูกพืช ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการผลิตพืช การขยายพันธุ์พืช รูปแบบการปลูกพืช การเก็บเกี่ยว วิทยาการ
หลังการเก็บเก่ียวและการตลาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์ โรคและ
การสุขาภิบาล มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการเกษตร และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Study and practice of plant classification and plant variety, cropping system, 
influencing factors for plant production, plant propagation, growing patterns, 
harvesting methods, postharvest technology and marketing, basic knowledge 
of animal raising, animal’s feed, animal’s digestion, animal’s disease and 
sanitary system, related agriculture standards and excursion.   

 
2) กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ 

ENGAG301 กระบวนการทางชีวภาพ       3(2-3-5) 
Biological Processes  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและปฎิบัติ เกี่ยวกับกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆที่ เลือกสรรแล้ว แผนผัง

กระบวนการและเทคนิคที่ใช้ในการเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กระบวนการผลิต 
Study and practice of selected industrial processes, process diagram, 
transforming techniques of raw material into required product and occurred 
reaction of devices within production process. 

 
ENGAG302 การออกแบบอุปกรณ์และระบบการผลิต     3(2-3-5) 

Design of Equipments and Production System 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฎิบัติพ้ืนฐานการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม
ชีวภาพ การจ าลอง และการออกแบบอุปกรณ์เชิงกล 
Study and practice of fundamental of tool selection for biological engineering 
process, simulation and design of mechanical devices. 
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ENGAG303 การถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร     3(3-0-6) 
Heat and Mass Transfer 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

  วิชาบังคับก่อน : ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล 
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้พ้ืนฐานของการส่งผ่านความร้อน โดยวิธีการน า การพา การแผ่รังสี 
และการถ่ายมวล การไหลภายในและภายนอก ศึกษาถึงหลักการเบื้องต้นของการแพร่มวล
สารแบบเนื้อเดียวกันและไม่ใช่เนื้อเดียวกัน การแพร่มวลซึ่งแปรตามเวลา 
Study of fundamental of heat transfer, conduction, convection, radiation and 
mass transfer, internal and external flow, study of fundamental of diffusion 
mass, homogeneous and non- homogeneous martial, transient diffusion. 

 
ENGAG304 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1       3(2-3-5) 

Unit Operations 1   
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร การลดขนาด การแยก
เชิงกลส าหรับของแข็งและของเหลว การตกตะกอน การปั่นกวนและการผสมส าหรับ
ของแข็งและของเหลว การกรองและการแยกด้วยเมมเบรน การตกผลึกฟลูอิดไดเซชั่น
หลักการของวิศวกรรมอาหารที่มีความสัมพันธ์ในการท าความร้อนและท าความเย็น        
รีทอร์ทและแช่เยือกแข็ง 
Study and practice of unit operations in food engineering, size reduction, 
mechanical separations for solid and liquid foods, precipitation, agitation and 
mixing of solid and liquid foods, filtration and membrane separation, 
crystallization and fluidization, principles of food process engineering related 
to heating and cooling, retorting and freezing. 

 
ENGAG305 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2       3(2-3-5) 

Unit Operations 2  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเคมี การระเหย การกลั่น การ

สกัด การชะล้าง การดูดซับ การดูดซึม และการแลกเปลี่ยนไออน 
Study and practice of unit operations in chemical engineering: evaporation, 
distillation, extraction, leaching, absorption, adsorption and ion exchange. 
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3) กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 
ENGAG401 สมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร           3(2-3-5) 
 Engineering Properties of Food 

รหสัรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาและปฎิบัติสมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร และเทคการวัดค่า ได้แก่ สมบัติทาง
กายภาพ ความชื้น แอคทิวิตี้ของน้ า ซอร์บชั่นไอโซเทอมของน้ า สมบัติทางรีโอโลยีของ
อาหารเหลวและอาหารแข็ง สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า และ สีของอาหาร 
Study and practice of engineering properties of foods and measurement 
techniques including  physical characteristics,  moisture content, water activity 
and water sorption isotherm, rheological properties of liquid  and solid foods, 
thermal properties, electrical properties and colorimetric  properties of foods 
 

ENGAG402 การออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร     3(3-0-6) 
Design of Food Machinery 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ 
ศึกษาหลักการการออกแบบเครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย  สมบัติของชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลอย่างง่าย หมุดย้ าและสกรู เพลา สปริงและสายพาน การออกแบบข้อต่อ 
เจอนัลแบริ่ง โรลเลอร์แบริ่ง รอยเชื่อม หลักการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ การออกแบบ
และการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร 
Study of fundamentals of mechanical design, theory of failure, properties of 
simple machine elements, rivet and screw fasteners, shaft, spring and 
conveyor, design of coupling, journal bearing, rolling bearing, welded joints, 
fundamentals of hygienic design, design project characteristics and food 
applications. 
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ENGAG403 การท าความเย็นอุตสาหกรรมอาหาร     3(2-3-5) 
Industrial Refrigeration of Food 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

   วิชาบังคับก่อน : ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล 
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการเทอร์โมไดนามิกส์ สมบัติไซโครเมตริกของอากาศและ
หลักการทดความเย็น ระบบท าความเย็นในอุดมคติและระบบจริง ระบบท าความเย็นแบบ
อัดความดันหลายขั้น สารท าความเย็นและสารหล่อลื่นในระบบท าความเย็น การค านวณ
ภาระการท าความเย็น เครื่องอัดไอ เครื่องควบแน่น เครื่องระเหย วาล์วลดความดัน 
อุปกรณ์วัดและควบคุมระดับ การควบคุมการไหลของสารท าความเย็น ส่วนประกอบของ
วาล์ว ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า และระบบการตรวจวัด การออกแบบระบบท่อ สารท าความ
เย็นและถังพัก ระบบความปลอดภัย 
Study and practice of thermodynamics, psychrometric property of air and 
introduction of refrigeration, ideal and real refrigeration processes, multi-
pressure refrigeration process, refrigerant and lubricating oil, refrigeration load 
calculations, compressors, condensers, evaporators, refrigerant expansion 
metering devices and level control, refrigerant controls, valve components, 
electrical control and monitoring system, refrigeranat piping and vessel 
design, safety 
 

ENGAG404 การถ่ายเทความร้อน       3(3-0-6) 
Heat Transfer 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
   วิชาบังคับก่อน : ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล 

หลักการถ่ายเทความร้อน โดยการน า การพา การแผ่รังสีความร้อนและการประยุกต์ใช้
งาน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การแลกเปลี่ยนความร้อนการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อน 
การเดือดและการควบแน่น 
Modes of heat transfer, conduction, convection, radiation and applications 
of heat transfer, heat exchangers and heat transfer enhancement, boiling and 
condensation, Study of heat transfer, laws governing heat conduction, 
convection, radiation and applications, heat exchangers and heat transfer 
enhancement, boiling and condensation, laws governing mass transfer and 
analogy with heat transfer. 
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ENGAG405 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย       3(1-6-4) 
Unit Operations  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับท าการทดลอง ด้านการวิเคราะห์วัสดุเชิงกล ด้านกลศาสตร์วิศวกรรม  และ
กลศาสตร์ของวัสดุ การทดสอบวัสดุเพ่ือหาคุณสมบัติทางกล  ด้านการถ่ายเทความร้อน  
การพาความร้อนแบบอิสระ และแบบบังคับ การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น
แบบ Shell and tubes แบบแผ่น การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน  แบบพ่น
ฝอย แบบลูกกลิ้ง การแช่แข็ง  การกลั่น การบรรจุอาหาร การปรับและระบายอากาศ การ
ปรับและเพ่ิมความชื้น  การสกัดของแข็งและของเหลว  การตกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยง การ
กรอง การคัดแยกด้วยเนื้อเยื่อ และการปิดผนึกแบบสุญญากาศ  
Study of experiments of machines engineering and machines of material 
analysis, study of machines properties and  experiments equipment in 
machines of material, heat transfer equipment, free and force heat 
convection and radiation, shell and tubes heat exchanger, plate heat 
exchanger, hot air drying, spray drying, drum drying, freezing, distillation,  
packaging, drying, air conditioning and ventilation, humidification, leaching 
and liquid  extraction, mixing, centrifugation, filtration, membrane separation 
and vacuum sealing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



69 

   69
  

 

4) กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเลิกทรอนิกส์ 
ENGAG501 การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์  3(2-3-5) 

Instruments and Measurements for Agritronics Engineering 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า ประเภทและลักษณะ
ของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันทั้งไฟฟ้าตรงและสลับโดย
ใช้เครื่องมือวัดแบบแอนาลอกและดิจิทัล การวัดก าลัง ตัวประกอบก าลัง พลังงาน ความ
ต้านทาน ความเหนี่ยวน า ความเก็บประจุ การวัดทางความถี่และทางเวลา สัญญาณ
รบกวน ทรานสดิวเซอร์ เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมและออสซิโลสโคป 
Study and Practice of units and standard of electrical measurement, 
instrument classification and characteristic; measurement analysis, 
measurement of dc and ac current and voltage using analog and digital 
instrument, power, power factor, and energy measurement, the 
measurement of resistance, inductance, and capacitance, frequency and 
period/time – interval measurement, noises, transducers, spectrum analyzer 
and oscilloscope. 
 

ENGAG502 ไมโครคอนโทรเลอร์และการประยุกต์     3(2-3-5) 
Microcontroller and Applications 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น ภาพรวมของการ

พัฒนาระบบ การจัดโครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ สถาปัตยกรรมของระบบ
สมองกลฝังตัว เครื่องมือการพัฒนาระบบ โครงสร้างไมโครคอนโทรเลอร์ การออกแบบ
ระบบควบคุมทางการเกษตรด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ การเขียนโปรแกรม ระบบสมองกล
ฝังตัวและการประยุกต์ ระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง  

 Study and practice of overview of embedded technology, development 
structure of hardware and software tools, embedded system architecture 
and development tool, system design with microcontroller in agriculture, 
programming an embedded systems and its application , real-time operating 
embedded system. 
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ENGAG503 วิศวกรรมเซ็นเซอร์       3(2-3-5) 
 Sensor Engineering 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ENGAG103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า และ 
    ENGAG104 หลักมูลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานเบื้องต้นของเซ็นเซอร์แบบสารกึ่งตัวน า  เทคโนโลยี
เซ็นเซอร์แบบสารกึ่งตัวน า เซ็นเซอร์เชิงกล เซ็นเซอร์แม่เหล็ก  เซ็นเซอร์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
เซ็นเซอร์ความร้อน เซ็นเซอร์เคมี เซ็นเซอร์ชีวภาพ เซ็นเซอร์แบบวงจรรวม การเชื่อมต่อ
เซ็นเซอร์กับระบบ และการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ในงานอุตสาหกรรม 

 Study and practice of the course covers the fundamental of the 
semiconductor sensors, semiconductor sensor technology, mechanical 
sensors, magnetic sensors, electromagnetic sensors, heat sensors, chemical 
sensors, biosensors, integrated circuit sensors, electronic interfacing between 
sensors and electronic systems, and applications of sensors in industry. 

 
ENGAG504 เทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์      3(2-3-5) 
 Technology in Animal  and Crop Production 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับพืชและความส าคัญของพืช หลักการทั่วไปในการผลิตพืช ดิน 

ปุ๋ยและธาตุอาหารที่จ าเป็น การขยายพันธ์ของพืช การผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ศัตรูพืช
และวิธีการควบคุม การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวความส าคัญของระบบ
การผลิตสัตว์ ความสัมพันธ์กับระบบการผลิตการเกษตรสาขาอ่ืนๆ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
การจัดการฟาร์มและสภาพแวดล้อม การจัดการกับสุขศาสตร์ส าหรับสัตว์และการป้องกัน
โรค รวมถึงการศึกษาดูงานระบบการผลิตสัตว์ 

 Study and Practice of crops and importance of crop production, general 
principles of crop production, soil, plant nutrients and fertilizers, plant 
propagation, economic crops, pests and control, harvesting and storage of 
crops, importance of animal production, animal production and relationship 
with other agricultural production sectors, technology in animal production, 
farm management and the environment. animal health management and 
disease prevention, field trips and industry visits. 
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ENGAG505 โรงเรือนเลี้ยงพืช สัตว์และการจัดการของเสีย    3(2-3-5) 
 Greenhouse Plants and Animal Waste Man 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์ การวางแผนและการก่อสร้าง
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การก าหนดต าแหน่งและการออกแบบ การจัดการของเสียจากโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ การขนส่ง และการประเมินต้นทุนการก่อสร้าง
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

 Study and Practice of greenhouse plants and animal housing, equipment, 
livestock farm planning and construction, location and layout, waste 
management, new technologies and automatic systems, transportation and 
cost estimation of animal housing construction. 

 
 2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1) กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 
ENGAG206 การออกแบบอุปกรณ์เกษตร      3(2-3-5) 
 Agricultural Equipment Design 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  

วิชาบังคับก่อน : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม และ  
              ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ 

ศึกษาเกี่ยวกับ ขั้นตอนการออกแบบ สมบัติและการเลือกใช้วัสดุ คิเนเมติกส์ของกลไกและ
เครื่องจักรกล การวิเคราะห์ภาระสถิตและพลวัตทฤษฎีความเสียหาย ภาระการล้า การ
ออกแบบรอยต่อ การออแบบระบบส่งก าลัง โครงการออกแบบอุปกรณ์เกษตร 

  Study of design process, material properties and selection, kinematics of 
mechanisms and machines, statics and dynamics load analysis, failure 
theories, fatigue load, design of joining, deigns of power transmissionsystem, 
agricultural equipment design project 
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ENGAG207 ชลประทานและการระบายน้ า      3(2-3-5) 
Irrigation and Draining 
รหัสรายวิชาเดิม : 31081401 ชลประทานและการระบายน้ า  

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักชลศาสตร์ทีมีความสัมพันธ์ระหว่างดิน-น้ า-พืช การค านวณ

ดินเพ่ือการปรับพ้ืนที่ การสร้างอาคารบังคับน้ า การวางระบบการให้น้ าแบบฉีดเป็นฝอย 
การไหลของน้ าใต้ดิน วิธีการระบายน้ าบนผิวดินและใต้ผิวดิน การออกแบบระบบการ
ระบายน้ าและวิธีการควบคุมการไหล 

 Study and practices of principles related to designing irrigation distribution 
system for soil - water - plants. Land leveling and earthwork calculation. 
Construction of irrigation control structures, sprinkler irrigation system design, 
Groundwater movement, surface and subsurface drainage systems. Design of 
drainage system and methods of fluid control. 

 
ENGAG208 เทคโนโลยีโรงเรือน       3(3-0-6) 

Greenhouse Technology  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับระบบโรงเรือนแบบปิด ที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับดิน น้ า อุณหภูมิ แสง ความชื้น 
การตรวจสอบ PH โดยใช้เทคโนโลยีผ่านแอฟฟิเคชั่นในสมาร์ทโฟน  การน าการออกแบบด้าน
การควบคุมที่มีเทคโนโลยีล้ าสมัยมาใช้ร่วมกับระบบในโรงเรือน 
Study of a close environment greenhouse system related to soil, water, 
temperature, light, moisture and pH control using smartphone application, a 
control system design using high technology couple with greenhouse system. 

 
ENGAG209 ไฟฟ้าในระบบฟาร์ม       3(2-3-5) 

Electricity in Farming System   
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบระบบไฟฟ้า การค านวณและเลือกใช้สายไฟและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าในฟาร์ม เครื่องต้นก าลังไฟฟ้าและการ
ควบคุม การออกแบบระบบส่องสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าในฟาร์ม 
Study and practice of electrical system design, calculation and selection of 
wire and electrical equipment, protection system, installation of electricity 
in farm, electrical machinesand control, lighting system design, electrical 
equipment in farm. 
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ENGAG210 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ     3(2-3-5) 
 Post-harvest and Process Engineering 

รหัสรายวิชาเดิม : 31086301 วิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ  
 วิชาบังคับก่อน : ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสมดุลของมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูป การ

ควบคุมและบันทึกสภาพการแปรรูป การลดความชื้นและการท าแห้ง การท าความสะอาด
การแปรรูปเชิงกล การแปรสภาพด้วยความร้อนและเก็บรักษาในห้องเย็น 
Study and practice of mass and energy balance in agricultural process, 
control and record of process conditions, moisture reduce and drying, 
mechanical process, heating process and cold storage. 

 
ENGAG211 เครื่องมือแปรสภาพผลผลิตเกษตร     3(2-3-5) 
 Agricultural Process Equipments 

รหัสรายวิชาเดิม : 31086303 เครื่องมือแปรสภาพผลผลิตเกษตร   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือส าหรับกระบวนการแปรรูป

ทางการเกษตร เครื่องมือการคัดแยกขนาด การท าความสะอาด และการลดขนาด เทคนิค
และการใช้อุปกรณ์การถ่ายเทความร้อน การกลั่น การสกัด และการบรรจุ 

 Study and practice of design and analysis for agricultural process, separation 
equipment, cleaning equipment, size reduction, heat exchanger technique 
and selection, distillation, extraction, and packaging. 
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ENGAG212 ระบบขนส่งผลผลิตทางการเกษตร     3(3-0-6) 
 Logistic for Agricultural Products 

รหัสรายวิชาเดิม : 31086408 ระบบขนส่งผลผลิตทางการเกษตร   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักวิศวกรรมโลจิสติกส์ระบบขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การจัดการโซ่
อุปทานการจัดการเส้นทางและพาหนะขนส่งระบบการผลิตแบบบูรณาการ ขั้นตอนวิธี
วิวัฒนาการในการหาค่าเหมาะที่สุดและการจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ความ
ปลอดภัยในอาหารและระบบตรวจสอบย้อนกลับการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรระหว่างการ
ขนส่ง การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์เกษตรและระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ การระบุด้วยความถี่วิทยุ 
Study of principle of logistic engineering for agricultural products, supply 
chain management, suitable routes and vehicles for integration of 
transportation system, computer simulation, Food safety and traceability in 
agricultural product storage in logistic, Application of IT in agricultural logistic 
and its traceability. 

 
ENGAG213 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร     3(2-3-5) 
 Physiology of Agricultural Products 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31086302 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาและชีวเคมี สาเหตุ
ของการสูญเสียของพืชหลังการเก็บเกี่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับอุณหภูมิที่มีผล
ต่อการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว โครงสร้างต่างๆของกล้ามเนื้อสัตว์ ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของซากหลังจากการฆ่าและช าแหละ ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อของสัตว์และคุณภาพของเนื้อ  
Study and Practice of physiological and biochemical factors involved in the 
deterioration of fresh agricultural produce. Fluctuations in temperature and 
relative humidity often cause on the shelf life, structure and muscle fiber, 
characteristics of meat, stored products with development of processing and 
storage structures, handling of horticultural crops and livestock production. 
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ENGAG214 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร      3(2-3-5) 
 Agricultural Tractor Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31084405 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาชนิดและโครงสร้างพ้ืนฐานของรถแทรกเตอร์ กลศาสตร์ของแซสชีสแทรคเตอร์ 
เสถียรภาพของรถแทรกเตอร์ ระบบการส่งก าลัง อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบไฮดรอลิกส์ 
อุปกรณ์ช่วยตะกุยดิน ความปลอดภัยในการท างาน การทดสอบแทรคเตอร์ การ
บ ารุงรักษาและการออกแบบรถแทรคเตอร์ ต้นทุนการใช้งานรถแทรกเตอร์ 
Study of types and basic structures of tractor, mechanics of tractor chassis, 
stability of tractor, transmission system, peripheral equipment and hydraulic 
system, tilling equipment, safety, tractor testing, tractor maintenance and 
design, tractor operating cost 

 
ENGAG215 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร      3(3-0-6) 
 Agricultural Machinery Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31084303 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาสมบัติเชิงกลของดินและพืชที่ส าหรับการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร หลักการ
ท างานของเครื่องจักรกลเกษตร หลักการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์ฟาร์ม 
ได้แก่ เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องจักรเก็บเกี่ยว การทดสอบและการประเมิน
สมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร มาตรฐานเครื่องจักรกลเกษตร บทน าเศรษฐศาสตร์และ
การจัดการเครื่องจักรกลเกษตร 

 Study of mechanical properties of soil and plant for agricultural machinery 
design, operating principle of agricultural machinery, design principle of 
agricultural machinery and farm, e.g. tiller, planting machine, harvesting 
machines, performance testing and evaluation of agricultural machinery, 
agricultural machinery standard, introduction of agricultural machinery 
economic and management 
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ENGAG216 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรรมเกษตร       3(3-0-6) 
 Safety Engineering for Agricultural Engineering    

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาด้านความปลอดภัยในกระบวนผลิตทางวิศวกรรมเกษตร ที่เกี่ยวกับพิษวิทยาและสุข

ศาสตร์อุตสาหกรรม แบบจ าลองการกระจายการปลดปล่อยพิษ อัคคีภัย การระเบิดและ
การป้องกัน อุปกรณ์นิรภัย การจ าแนกอันตราย การประเมิน ความเสี่ยงและอันตราย
ร้ายแรง การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบอุบัติเหตุ กฎหมาย ข้อบังคับความปลอดภัย 
จรรยาบรรณ และการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต 

 Study for safety processing for agricultural engineering as toxicology and 
industrial hygiene, toxic-released dispersion models, fire, explosions and 
prevention, safety equipment, hazard identification, risk and major hazard 
assessment, risk management, accident investigation, law, safety regulation 
and ethics and applications in green process. 

 
ENGAG217 การปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมเกษตร     3(0-9-0) 
 Agricultural Engineering Practice  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การปฎิบัติเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมเกษตร โดยเลือกสรรงานที่มีความเก่ียวข้องมาท า
การวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ หน่วยงานเอกชนที่มีความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน โดยต้องเสนอผลงานที่ได้เลือกสรรมานั้น ก่อนปิดภาคการศึกษา 
Practice of agricultural engineering field. By selecting the relevant conduct 
research under the supervision of a consultant or private entities with 
cooperation between agencies. The selected work must be prssented before 
the end of the first semester. 

 
ENGAG218 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 1     3(0-9-3) 
 Selected Topic in Agricultural Engineering 1 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บรรยาย สัมมนาและการสืบค้นเฉพาะบุคคล เกี่ยวกับวิศวกรรมเกษตร 
 Lecture, seminar and individual study regarding agricultural engineering. 
 
 
 



77 

   77
  

 

ENGAG219 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 2     3(0-9-3) 
 Selected Topic in Agricultural Engineering 2 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

บรรยาย สัมมนาและการสืบค้นเฉพาะบุคคล เกี่ยวกับวิศวกรรมเกษตร 
 Lecture, seminar and individual study regarding agricultural engineering. 
 

2) กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ 
ENGAG306 การจัดการของเสียทางชีวภาพ                   3(3-0-6) 

Biological Waste Management 
รหัสรายวิชาเดิม : 31085409 การจัดการของเสียทางชีวภาพ  

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาและแหล่งที่มาของของเสียและมลพิษ ชลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับน้ า
เสีย วิธีการบ าบัดของเสีย การขนถ่ายและจัดเก็บของเสีย ก๊าซชีวภาพจากของเสีย ขยะมูล
ฝอย วิธีการก าจัด กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการก าจัด การจัดการของเสีย การสร้าง
จิตส านึกท่ีดี และการควบคุมปริมาณของเสีย 
Study of related to problem, source of waste and pollution, waste water 
hydraulic, waste treatment method, transport and storage of waste, biogas, 
garbage and disposal method, laws of disposal, wastes management, good 
conscience creation and waste quantity control. 

 
ENGAG307 กระบวนการหมักและเทคโนโลยี                    3(2-3-5) 

Fermentation Process and Technology  
รหัสรายวิชาเดิม : 31088408 กระบวนการหมักและเทคโนโลย ี

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการหมักและหลักการในการหมัก เพ่ือน ามาใช้ในการ
ผลิตพลังงานชีวภาพ จลศาสตร์การหมัก เชื้อ การเปลี่ยนรูปพลังงาน การออกแบบถังและ
อุปกรณ์การหมัก การเก็บรักษา และผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังการหมัก 
Study and practice of related to process and principle of fermentation to 
bioenergy production, fermentation kinetic, seed, energy conversion, tank 
design and fermentation device, prevention and fermented product. 
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ENGAG308 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน          3(3-0-6) 
 Bio-Energy and Energy Conversion  

รหัสรายวิชาเดิม : 31088304 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับชีวมวลชนิดต่าง ๆ เช่น พืช ของเสีย และสิ่งมีชีวิตที่จะน ามาใช้ในการผลิต
พลังงานชีวภาพ การน ามาใช้ การผลิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน การเก็บรักษาพลังงาน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและใช้พลังงาน และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
Study related to biomass: crop, waste and organism, use to bioenergy 
production, adoption, production, energy conversion, energy storage, the 
environmental impact from  production and energy using. 

 
ENGAG309 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเคมี                3(2-3-5) 

Instrument Analysis in Chemistry 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการด้วยเครื่องมือทางเคมี วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
Chemistry instrumental analysis and workshop practice, analytical methods 
of compositions for bio-products. 

 
ENGAG310 เทคโนโลยีเอนไซม์                                3(2-3-5) 

Enzyme Technology 
รหัสรายวิชาเดิม : 31088306 เทคโนโลยีเอนไซม์ 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้างของเซลล์ การเจริญเติบโตของจุลชีพ บทบาทของ
แบคทีเรีย ปฏิกิริยาของเอนไซม์ในการสร้างเสถียรภาพให้แก่สารอินทรีย์ การย่อยสลาย
สารอินทรีย์ทางชีววิทยา การประยุกต์เอนไซม์ในการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นพลังงานทดแทน 
Study and practice of cell contracture, microorganism’s growth, bacterial 
obligation, reaction of enzyme to the equilibrium for organic matter, 
degradation of bio-organic matter, enzymes application for conversion 
material to renewable energy. 
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ENGAG311 การออกแบบการทดลอง                          3(1-6-4) 
Design of Experiment 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
การทดลองแฟกทอเรียล การทดลองแฟกทอเรียลบางส่วน 
Design of experiment, analysis of variance, multiple linear regression analysis, 
factorial experiment, fractional factorial experiment. 

 
ENGAG312 การวัดและเครื่องมือวัด       3(2-3-5) 

Measurement and Instruments            
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการวัดปริมาณทางวิศวกรรมให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า การ
วัดการเคลื่อนที่ ความดันอุณหภูมิ ความเครียด การไหลของของไหล แรงและแรงบิด การ
ตอบสนองทางพลวัติของเครื่องมือวัดการต่ออุปกรณ์วัดกับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเพ่ือบันทึก
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง การน าสัญญาณไฟฟ้ามาแสดงผล และควบคุมการท างานของระบบ 
โดยควบคุมงานทางกลและไฟฟ้าเบื้องต้น การควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ขั้นต้น 
Study and practice of amount measuring in engineering on electrical signal, 
motion measurement, pressure, temperature, strain, fluid flow, force and 
torque, dynamic responding of instrument, linkages of instrument and 
recorder for continuous record data, electrical signal to display and operation 
control of mechanical and basic electrical systems, control with a primary 
PLC. 
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ENGAG313 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรรมชีวภาพ     3(3-0-6) 
Safety Engineering for Biological Engineering 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาด้านความปลอดภัยในกระบวนผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ ที่เกี่ยวกับพิษวิทยาและสุข

ศาสตร์อุตสาหกรรม แบบจ าลองการกระจายการปลดปล่อยพิษ อัคคีภัย การระเบิดและ
การป้องกัน อุปกรณ์นิรภัย การจ าแนกอันตราย การประเมิน ความเสี่ยงและอันตราย
ร้ายแรง การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบอุบัติเหตุ กฎหมาย ข้อบังคับความปลอดภัย 
จรรยาบรรณ และการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต            

 Study of safety processing for biological engineering as toxicology and 
industrial hygiene, toxic-released dispersion models, fire, explosions and 
prevention, safety equipment, hazard identification, risk and major hazard 
assessment, risk management, accident investigation, law, safety regulation 
and ethics and applications in green process. 

 
ENGAG314 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ                  3(2-3-5) 

Physical Properties of Biological Materials  
รหัสรายวิชาเดิม : 31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ   

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยากระแส 
ความยืดหยุ่น ปัญหาการสัมผัสสถิตและพลวัต ความยืดหยุ่นแบบหนืด ความเสียดทาน 
ความแน่นเนื้อ ความเสียหายของวัสดุชีวภาพเนื่องจากการกระท าเชิงกล  สมบัติเชิงแสง 
สมบัติทางอากาศพลศาสตร์ 
Study and practice of  physical properties, basic of rheology, viscosity, static 
and dynamic problem, viscoelastic, friction, firmness, biomaterial damage 
due to mechanical action, optical properties and aerodynamic properties. 
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ENGAG315 แหล่งและเทคโนโลยีระบบพลังงาน                   3(3-0-6) 
Energy Resources and Technology System  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเก่ียวกับ การจ าแนกประเภทของพลังงาน แหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานดั้งเดิม 
แหล่งพลังงานที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ปริมาณที่มีอยู่ การจัดหา การส ารวจการใช้พลังงาน การ
เปลี่ยนรูปพลังงาน การเก็บรักษาพลังงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและใช้
พลังงาน รวมไปถึงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้เกี่ยวกับการผลิตพลังงาน การพัฒนา
เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
Study on classification of energy, traditional energy and renewable energy 
resources, the existing energy resources, quantity of the supply 
energy,quantity available, and supply energy, survey of energy consumption, 
energy conversion and energy storage. The environmental impact from the 
production and consumption of energy, including to the tools or 
technologies that produce the energy, technology development and the 
feasibility Analysis. 

 
ENGAG316 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                   3(3-0-6) 

Energy and Environmental Conservation 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิดของพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ของพลังงาน และสิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ หลักการและ
วิธีการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาด้าน
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
Study of energy and environment, the source of energy and environment, 
the relation between energy and environment for quality of life, fundamental 
and implement of energy conservation and environmental management, the 
effect and solving the problem of energy and environment, laws and policies. 
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ENGAG317  เศรษฐศาสตร์และสถิติส าหรับวิศวกรรม       3(2-3-5) 
Economics and Statistics for  Engineering  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์และการลงทุนต่อการเลือกอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมายข้อมูลทางสิถิต และการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
Introduction to accounting data and financial statements in the industry, 
economic evaluation and investment for equipment selection in production, 
collection of data, presentation of data, analysis of data, interpretation of 
data and data processing of mathematics and statistics by using the package 
program. 
 
3) กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 

ENGAG406  กลศาสตร์เครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร       3(3-0-6) 
Mechanics of Food Machinery 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม   
ข้อต่อ และกลไก ที่ใช้ในเครื่องจักรกลอาหาร การวิเคราะห์ต าแหน่ง ความเร็ว แรง และ
ความเร่งของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ อัตราทดในชุดฟันเฟือง การวิเคราะห์แรงสถิต และแรง
เฉื่อยในกลไก และระบบฟันเฟืองของเครื่องจักรกล ดุลของมวล และแรง ของชิ้นส่วน และ
ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลที่เคลื่อนที่ในลักษณะหมุนและเคลื่อนที่แบบชักกลับไปกลับมา 
การประยุกต์ใช้หลักการของ กลศาสตร์เครื่องจักรแปรรูปอาหาร ส าหรับการออกแบบ
เครื่องจักรผลิตอาหาร 
Linkages in food machinery, analysis of velocity and acceleration of moving 
parts,velocity ratio of gear trains, static and inertia force analysis of linkages 
and gear trains of machine, balancing of rotating and reciprocating mass. 
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ENGAG407 เครื่องก าเนิดไอน้ าอุตสาหกรรมอาหาร     3(2-3-5) 
Industrial Steam Boiler 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล 
 ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไอน้ าในอุตสาหกรรมอาหาร และลักษณะอุตสาหกรรมไอน้ า 
การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไอน้ า ลักษณะของหัวเผา การปรับสภาพน้ าเพ่ือน ามาใช้ใน
ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ดักไอน้ า ระบบท่อและฉนวน การบ ารุงรักษา การ
ตรวจสอบความปลอดภัยและกฎหมายควบคุมหม้อไอน้ า 
A study industrial steam boiler for food engineering and industrial steam 
boiler characteristics, steam boiler classification, burner characteristics, water 
conditioning for using in system, control and duct steam equipment, pipe 
and insulator system, maintenance , safety audit and boiler laws. 

 
ENGAG408 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ      3(2-3-5) 

Computer Aided Design 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ช่วยในการเขียนแบบเครื่องจักรกลรูปทรง
เรขาคณิต  การเขียนแบบ 3 มิติ การให้ขนาดมิติแบบ การก าหนดสัญลักษณ์ในงานแบบ 
เทคนิคในการย่อ/ขยาย การย้ายต าแหน่งการหมุนภาพและการตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ใน
การเขียนแบบ การใช้เครื่องมือเขียนและแก้ไขแบบ การประกอบแบบ  การระเบิดแบบ 
การเขียนแบบเพื่อการสั่งงาน รวมถึงการจ าลองการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนจักรกล 
Application of computer aided design for machine, geometry, three 
dimensional, dimension, symbol, thecnical zoom, move, rotation and 
properties, tool draw and tool modify, assembly, exploded view, drawing, 
motion simulation of mechanical linkage.      
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ENGAG409 วิศวกรรมการบรรจุอาหาร      3(2-3-5) 
Food Package Engineering 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะและชนิดของวัสดุที่ใช้ในการท าภาชนะบรรจุ กรรมวิธีการบรรจุ วิธีการบรรจุ 
วิธีการตรวจสอบ วิธีการออกแบบภาชนะบรรจุ เครื่องและระบบการบรรจุ เครื่องปิดผนึก
ประเภทต่าง ๆ 
Characteristic of packaging material, packaging processes, methods of 
packaging and testing,packaging design, packaging machines and systems 
type of sealing machine. 
 

ENGAG410 การแปรรูปอาหาร       3(2-3-5) 
Food Processing 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบ การใช้ความร้อน ความเย็น การแช่แข็ง 
การฉายรังสี การท าแห้ง การท าให้เข้มข้น การหมักดอง การใช้สารเคมี ผลของการแปรรูป
ต่อคุณภาพอาหาร 
Principle of food processing e.g. raw material preparing, heating, cooling, 
freezing, irradiating,concentrating, dehydrating, fermenting and chemical 
usage, the effect of processing on food qualities. 
 

ENGAG411 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
 Industrial Safety Management 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการป้องกันในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการ
จัดการความปลอดภัยในโรงงาน และการควบคุมภาพแวดล้อมโรงงาน  การบริหารความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และ
เครื่องจักร ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุ และวัตถุอันตราย  กฎหมายและ
มาตรฐานความปลอดภัย 
Introduction to the causes of accidents and protection in the industry, 
principles of plant safety and factory environment control, safety 
management in the industry, safety of equipment, machinery, handling 
material and hazardous materials, legal and safety standards. 
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ENGAG412 การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร      3(2-3-5) 
Food Product Design 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาความคิด
และทักษะส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์การส ารวจข้อมูลเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์การ
สร้างแบบเทคนิคด้านกราฟฟิคในการออกแบบการน าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วิธีการ
ด าเนินงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
Product design principle, product design process, idea creation and skill for 
product design, survey for product design, model creation, using graphic 
technique for design, model demonstration, product development 
proceeding, using computer program for product design 

 
ENGAG413 นวัตกรรมอาหาร       3(2-3-5) 

Food Innovation  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
บทบาทและแนวคิดของนวัตกรรมอาหาร วิวัฒนาการของนวัตกรรม กลยุทธ์ในการสร้าง
นวัตกรรมอาหาร วิธีการสร้างนวัตกรรม กรณีศึกษานวัตกรรมในงานอุตสาหกรรมอาหาร 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   
Role and concept of food innovation, revolution of food innovation, strategy 
of food innovative creation, case study of innovation in industrial food fair, 
intellectual property laws 
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ENGAG414 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์นม       3(2-3-5) 
Dairy Product Microbiology  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร 
จุลินทรีย์ในอาหารและผลิตภัณฑ์นม จุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารและผลิตภัณฑ์นมเกิดการ
เสื่อมเสีย จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการเกิดอาหารเป็นพิษ ผลของกรรมวิธีการแปรรูป
อาหารที่มีผลต่อการรอดชีวิตจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นม จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นดัชนีมาตรฐานใน
อาหารและผลิตภัณฑ์นม วิธีการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ในอาหารและ
ผลิตภัณฑ์นม 
Study on microorganisms in food; factors affecting microbial growth in food; 
microorganisms in food and dairy product; microorganisms causing food and 
dairy product deterioration; pathogenic microorganisms and food 
intoxication; effect of food and dairy product processing on microorganism 
survival; microorganisms used for food and dairy product index; standard and 
analytical method for microorganisms in food. 
 

ENGAG415 สุขลักษณะและเทคโนโลยีการท าความสะอาดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 3(3-0-6) 
Hygienic and Cleaning Technology for Dairy Product Processing  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ENGAG414 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์นม 
สาเหตุการปนเปื้อนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม การออกแบบโรงงาน การออกแบบ
เครื่องมือตามหลักสุขลักษณะ การควบคุมการปนเปื้อน หลักการทาความสะอาดอุปกรณ์
และเครื่องมือในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมทั้งแบบถอดประกอบ  (COP) และไม่
ถอดประกอบ (CIP) ไบโอฟิล์มและการจัดการ สารท าความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ 
The cause of contamination in dairy products industry. Design Factory design 
tools based on hygienic practice. Contamination control. The principles of 
cleaning tools and equipment in dairy products processing, including clean 
out place (COP) and clean in place scantling (CIP), biofilm and management, 
cleaning and disinfectant agents 
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ENGAG416 เคมีของผลิตภัณฑ์นม       3(2-3-5) 
Dairy Product Chemistry  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาองค์ประกอบ คุณสมบัติ ระบบอิมัลชันและคอลลอยด์ในผลิตภัณฑ์นม กลไกของ
ปฏิกิริยาเคมีที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีขององค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์นม ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม การเก็บ
รักษาและการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของน้ านมและผลิตภัณฑ์ การวิ เคราะห์
องค์ประกอบของน้ านมและผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางอาหาร 
Study on the components, properties colloid and emulsion system in dairy 
product, the chemical mechanisms affect to chemical and biochemical 
change of dairy product the chemical changed during processing, storage and 
prevention the qualities change of milk and their products, analysis of milk 
and their products by using food analysis instruments. 
 

ENGAG417 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม      3(2-3-5) 
Dairy Product Processing  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม (นมพาสเจอร์ไรซ์  
สเตอริไรซ์และยูเอชที นมหมัก ครีม เนยเหลว เนยแข็ง เวย์ นมข้นหวาน นมข้นจืด นมผง 
และไอศกรีม) การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์นมเนื่องจากการแปรรูป การเก็บรักษาและ
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นม เทคโนโลยีและเครื่องมือกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์นม 
Study about the process and the production of dairy products (pasteurized 
milk, sterilized and UHT milk, fermented milk,  cream butter  cheese whey, 
condensed milk, sweetened condensed milk powdered milk and ice cream) 
The quality change of dairy product during processing. Storage and packaging 
of dairy products. Production  technology and instruments in dairy product 
industry. 
 
 
 
 
 
 



88 

   88
  

 

ENGAG418 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของผลิตภัณฑ์นม  3(2-3-5) 
Quality Assurance and Food Safety of Dairy Product  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ และการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์นม ความรู้เกี่ยวกับการบริหารระบบคุณภาพแบบองค์รวม ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ระบบประกันคุณภาพต่างๆ ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม
ตามหลักมาตรฐานสากล โดยเฉพาะระบบ GMP, HACCP และ  ISO 22000 ที่ใช้จัดการ
ความปลอดภัยในอาหารและผลิตภัณฑ์นม 
Principles of quality control quality assurance and safety management in 
dairy product industry. Knowledge of total quality management system. 
Knowledge of laws, regulation, and International standard for quality 
assurance systems in dairy product industry: especially GMP, HACCP and ISO 
22000. 
 

ENGAG419 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม 3(3-0-6) 
Pollution Control and Waste Management in Dairy Product Industry  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับมลพิษและของเสียอุตสาหกรรม  สถานการณ์มลภาวะ
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ลักษณะของเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
นม การจัดการน้ าเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษอากาศและเสียง กระบวนการบ าบัดของเสียจาก
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม เทคโนโลยีสะอาด และการใช้ประโยชน์จากของเสียและการ
ผลิตแก๊สชีวภาพ  
Laws and regulations on pollution and industry waste. Environmental 
pollution situation and its effects on health. The characteristic of the 
 dairy product industry waste. Solid waste management, waste water 
management, air and noise pollution. The industrial waste products 
treatment. Clean technology  waste and by product utilization and biogas 
production. 
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ENGAG420 บรรจุภัณฑ์และการจัดการส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม  3(3-0-6) 
Packaging and Handling for Dairy Products Industry  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความส าคัญและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ประเภท และสมบัติ
ของวัสดุที่ใช้ท าาบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ  สมบัติทาง
กายภาพและเคมี บรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์นม วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการบรรจุ 
การตรวจสอบคุณสมบัติบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานและกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับ บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์นม 
The importance and role of packaging in the dairy product industry.Type and 
properties of packaging materials. production of various Types of packaging 
Physical and chemical properties Package for dairy Products, methods and 
packing instruments. The package properties  inspection, Packaging Design, 
Standards and laws related for dairy products. Packaging. 
 
4) กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ 

ENGAG506 เทคโนโลยีเกษตรความแม่นย าสูง       3(2-3-5) 
Technology in Precision Agriculture 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกหรือจีพีเอส ยานไร้คนขับ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

เซนเซอร์และเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล รวมทั้งเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตส าหรับเชื่อมโยง 
ข้อมูล อุปกรณ์และเครื่องมือเข้าด้วยกัน หรือไอโอที 
A system determines the position on the earth or GPS, unmanned vehicles, 
robots or automation, sensor technology and data transmission technology 
for internet connected devices and instruments together or OIT system 
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ENGAG507 ระบบสารสนเทศส าหรับการท าการเกษตรยุคใหม่      3(3-0-6) 
Information Systems for Modern Agriculture 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้ เบื้องต้นและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
อรรถประโยชน์ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์พ้ืนฐาน ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
สารสนเทศส าหรับเกษตร การจัดเก็บฐานข้อมูล ค้นหา และแก้ไขข้อมูล ส าหรับการบริการ
แก่ชุมชน และเกษตรกร และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ใน
การเกษตร 
Basic knowledge of computers and components, operating systems and 
utilities,  basic applications, networking and internet information for 
agriculture data storage, databases design, and data editing for services or 
farming community and lead to the development or application of 
information technology in agriculture. 

 
ENGAG508 การจัดการธุรกิจเกษตรอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6) 

Agritronics Business Management 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาถึงความหมาย ลักษณะ และแนวคิดของการจัดการธุรกิจเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ และ
การประกอบการแนวใหม่ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างระบบธุรกิจ
เกษตรอิเล็กทรอนิกส์ การหาโอกาสและทางเลือกในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การ
วางแผนบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น การตลาด การจัดการการผลิต การจัดการบัญชีและ
การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ตลอดจนการจัดท าแผนธุรกิจเกษตร
อิเล็กทรอนิกส์ 
Study of characteristics and concepts of business management, agricultural 
electronics, assembly line business environment analysis, agribusiness 
system electronics, an opportunity and the choice to start a business 
planning in  administration, marketing and production management, 
accounting, financial management with human resource management, etc., 
as well as a business plan on agricultural electronics. 
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ENGAG509 ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับการเกษตร     3(2-3-5) 
Embedded Systems for Agriculture 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ENGAG502 ไมโครคอนโทรเลอร์และการประยุกต์ 
เทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น ภาพรวมของการพัฒนาระบบ การจัด
โครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว ภาษา
วีเอชดีแอล เครื่องมือการพัฒนาระบบ โครงสร้างเอฟพีจีเอ การออกแบบวงจรบนเอฟพีจี
เอ การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวบนเอฟพีจีเอและการประยุกต์ ระบบปฏิบัติการ
สมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง 
Fundamental embedded system technology, overview of system 
development, hardware and software structure, embedded system 
architecture, VHDL, tools for FPGA development, FPGA design, programming 
of embedded systems on FPGA and its applications, real-time operating 
system. 

 
ENGAG510 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเกษตรอินทรีย์        3(2-3-5) 

Biotechnology for Organic Farming 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
รายวิชานี้บรรยายถึงหลักการและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้ส าหรับการท าปุ๋ย
เพ่ือการเกษตรอินทรีย์ และกลไกลการหมัก รวมถึงการท ายาก าจัดแมลงหรือ ศัตรูพืชและ
สัตว์ รวมทั้งการป้องกันการเกิดโรค  
This course describes the principles and tools of biotechnology for organic 
fertilizer of agriculture, and a mechanism for fermentation included making 
or pesticide pest, and prevention of disease. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

   92
  

 

ENGAG511 ระบบส่ือสารขั้นสูงส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ    3(2-3-5) 
Communication Systems for ITS  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
มาตรฐานระบบขนส่งอัจฉริยะ เครือข่ายการสื่อสารส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ 
แบบจ าลองช่องสัญญาณของระบบขนส่งอัจฉริยะ สมรรถนะของระบบสื่อสารในระบบ
ขนส่งอัจฉริยะ สายอากาศส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ การปฏิบัติการหลายช่องสัญญาณ
ของเครือข่ายการสื่อสารส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ ความปลอดภัยของเครือข่ายการ
สื่อสารส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ 
ITS standard, Communication network for ITS, ITS channel models, 
Performance of communication system in ITS, Antenna for ITS, Multi-channel 
operation of ITS communication network, Security for Vehicular network 

 
ENGAG512 เครื่องมือวัดเสมือนจริงและการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์   3(2-3-5) 

Virtual Instrumentation and Electronic Interfacing  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
พ้ืนฐานของเครื่องมือวัดเสมือนจริง การเขียนโปรแกรมแบบกราฟิก , บอร์ดรับส่งข้อมูล, 
การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการท างานของเครื่องมือวัด, การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์, 
การควบคุมมอเตอร์, การสื่อสารผ่านพอร์ทต่างๆ เช่น อนุกรม ขนาน และ USB เป็นต้น 
และตัวอย่างการประยุกต ์
Fundamentals of virtual instrumentation, graphical programming software, 
data acquisition boards, instrument control, machine vision, motion control, 
serial, parallel, and USB communications and examples of real-world 
applications. 
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ENGAG513 การบัญชีต้นทุนส าหรับงานฟาร์มเกษตรสมัยใหม่              3(3-0-6) 
                    Cost Accounting for Modern Farm 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ ข้อกฎหมายและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนการบันทึกบัญชี งบทดลอง การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี และการค านวณ
ต้นทุนการผลิต การจัดท ารายงานทางการเงินและการวัดผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
Study and practice on a business establish, a legal provision and tax related 
on accounting trial with an updated account of a balance sheet, calculating 
production costs of preparation financial reports and evaluated farm 
operations. 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
 4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได ้
 4.1.4 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

ข้อก าหนดในการท าโครงการ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ หรือเพ่ือการเรียน
การสอน หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีธุรกิจที่อ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงการ
ส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมท าโครงการ 2 – 3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 โครงการวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท า

โครงงานประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือโปรแกรมในการท าโครงงาน 
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต์  และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ  อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่

ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและ
การท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของ
โปรแกรมและการจัดสอบการน าเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  3 คน 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจา สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุก
คนมีส่วนรวมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น

หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า

เรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้ อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับงานด้านเกษตรและ
ชีวภาพ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
2.1.1  มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์
2.1.1.1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน

สังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิช า 
ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้  

(1) มีจิตส านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
(4) เคารพในคณุค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซึ่งอาจารย์ผู้ 
สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบมาตรฐานใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรม  และมีการ
ก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
นอกจากนี้ ผู้สอนต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษา
มีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ 

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ 

ได้แก่ 
(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 

 
2.1.1.2 ด้านความรู้ 

    1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกัน

ขึ้นเป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้น 
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่
ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่
ศึกษา 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการใช้ข้อสอบ

วัดผลในรายวิชาที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
 



111 

 

   111
  

 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้การ 

บูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี 
และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การ
วัดผล ดังนี้  

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) งานที่ได้มอบหมาย 
(5) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) แฟ้มสะสมผลงาน 

 
2.1.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดย
กระบวนการเรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิด
และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

(2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้

นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้
วิชาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) มุ่ งเน้นให้นักศึกษารู้ จักวิ เคราะห์
องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  
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              3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จ าลอง 
(2) การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่าง ๆ 
(3) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

 
2.1.1.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

นักศึกษาจึงต้องได้รับการฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังนั้น
ผู้สอนต้องแนะน าการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
(2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(3) สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
การวัดและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการ

ท ากิจกรรมกลุ่มท้ังในและนอกชั้นเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ

ผู้อ่ืน หรือค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(6) มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย  และสามารถ

วางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติ
เฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 
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 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน

ชั้นเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
2.1.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้ รับการพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม 
(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม

กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
การวัดและประเมินผลอาจจัดท าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้

นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาเรียบเรียง น าเสนอและอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร หรือน าเสนอผลงานต่าง ๆ  

 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินการสอนด้วยกิจกรรม Active Learming ที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร 
ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการน าเสนอผลงาน 
(4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม

ปฏิบัติของสังคมแต่ละกลุ่ม 
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 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
(4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์และวัฒนธรรมสากล 
 

2.1.2 แผนที่แสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF : HEd) 

2.1.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
3)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
4)  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2.2  ความรู้ 
1)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่

ศึกษา 
3)  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.1.2.3  ทักษะทางปัญญา 
1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

2.1.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
3)  สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
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2.1.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
2)  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม 
3)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 

และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
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2.1.3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
      2.1.3.1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

1) วิชาศึกษาทั่วไปวิชาบังคับ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

 
 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
1 GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                

2 GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต                

3 GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                

4 GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย              

5 GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 








 



 

 
 

6 GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   



 





  


 




7 GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี   
 

 
  

 
 


 

8 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต  



  


   


  

 
 

 

 



117 

 

   117
  

 

2) วิชาศึกษาทั่วไปวิชาเลือก 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภมูิปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 

               

2 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                

3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย                

4 GEBSO104 มนุษยสัมพนัธ ์                

5 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน                

6 GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการด าเนนิชีวติและการท างาน                

7 GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั                

8 GEBSC102  เทคโนโลยสีารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน                

9 GEBSC103  การคิดและการตัดสนิใจเชิงวิทยาศาสตร ์                

10 GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างาน
วิจัยและการสรา้งนวตักรรม 

               

11 GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ            


  

12 GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพฒันา            
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3) วิชาศึกษาทั่วไปวิชาเลือกเสรี 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

13 GEBLC104  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ                

14 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ                

15 GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น                

16 GEBLC204  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                

17 GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                

18 GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน                

19 GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                

20 GEBLC601  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน                

21 GEBHT102 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
  


 




  
   

22 GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  


 


  


  



23 GEBHT104 นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
  


 








  



24 GEBIN104 ชีวิตมีสุข                
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2.1.3.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                 

1 FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร                

2 FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร                

3 FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร                

4 FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร                

5 FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร                

6 FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร                

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์                

1 FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร                

2 FUNMA106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร                

 

 



120 

   120
  

 

2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
2.2.1  มาตรฐานมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ

บังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก  
 2.2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1)  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง

ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่ง
ต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา 
รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต  

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเปน็มนุษย ์

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนั้นในการสอนรายวิชายังได้สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิศวกรในการสอนด้วย อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดให้มีการ
วัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจจะวัดพฤติกรรมระหว่างท า
กิจกรรมที่ก าหนดมีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติ
ของนักศึกษา    

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ

เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
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(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

(3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 2.2.1.2 ความรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือน าไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
 (1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม 
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จริงได ้
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้น

เรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิศวกรรม 
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2.2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาเเล้ว ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้ในสาขาวิชา ในการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ 
จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ในสาขาวิชา 
(2) การอภิปรายกลุ่ม หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้น

เรียน 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา เป็นต้น 

2.2.1.4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คน
ที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างสอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม 
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(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้ง งาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ดัานทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย    
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
(2) ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึก พฤติกรรม

เป็นรายบุคคล 
(3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
(4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

2.2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิ ติ 

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
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(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ ์

(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

(2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
2.2.1.6 ทักษะพิสัย 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
การท างานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่หลัก

ทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบ การ
ทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความส าคัญมากในการท างาน อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นยิ่งในการ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของบัณฑิต ดังนั้น ในการเรียนการสอนจึงต้องให้
ความส าคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม ดังข้อต่อไปนี้ 

(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือ
กันเป็นอย่างด ี
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2) กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จาก

วิชาต่างๆ ที่เรียนมา การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(3) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานภายในและภายนอก 
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
(5) สนับสนุนการท าโครงงาน 
(6) สหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรม ในสถานประกอบการ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(2) มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 
(4) มีการประเมินผลการท างานในภาคปฏิบัติ 
(4) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา 
(5) มีการประเมินนักศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

 

 2.2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) สรุปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
2.2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต  

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

2.2.2.2 ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 
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(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม 
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

2.2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีด ี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 

2.2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
(1)  สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม 

 
2.2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 



127 

   127
  

 

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
2.2.2.6 ทักษะพิสัย 

(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็น

อย่างดี 
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2.2.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
1 ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม ○ ●  ○  ○ ●  ○  ○    ● ●   ○  ○   ●  ●  
2 ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  ●    ●  ○  ○   ●      ○    ○  ○   
3 ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม ● ○    ● ○     ● ○    ○  ●    ● ○    
4 ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ○ ●   ○ ○ ●  ●  ● ○ ○   ○  ●   ●  ○ ○  ● ○ 
5 ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ  ●     ●  ○    ●  ○    ●    ○  ○   
6 ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล  ●     ● ○ ○    ●  ○    ●      ○   
7 ENGAG103 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า  ● ○    ●  ○    ●    ●   ○   ○  ● ●  

8 ENGAG104 หลักมูลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์  ● ○    ●  ○    ●    ●   ○   ○  ● ●  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ 43 หน่วยกิต 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
1. วิชาชีพบังคับร่วม 28 หน่วยกิต                            

1 ENGAG105 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร  ● ○    ●    ●    ○    ●     ○  ● ○ 
2 ENGAG106 ระบบอัตโนมัต ิ  ● ○    ● ○ ●    ●      ○    ●    ● 
3 ENGAG107 การออกแบบวิศวกรรม  ● ○ ○   ● ○ ●    ●  ○    ○ ●   ○ ●   ● 
4 ENGAG108 การบริหารการผลิต  ● ○    ● ● ○  ●    ○     ●    ○    
5 ENGAG109 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1  ○ ●    ●  ○  ● ○     ○   ●     ○ ●  
6 ENGAG110 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2  ○ ●    ●  ○  ● ○     ○   ●     ○ ●  
7 ENGAG111 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม  ●    ○ ● ○ ○    ●  ○    ●     ○    
8 ENGAG112 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชวีภาพ  ● ● ○     ● ○ ○ ○   ●  ○ ○ ●    ○ ○ ●  ● 
9 ENGAG113 โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  ○   ●  ● ○ ●     ○ ●     ○  ●  ●  ●  
10 ENGAG114 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเกษตรและ

ชีวภาพ 
 ● ○  ●  ●  ○ ●  

 ●  ○   
 ● ○   ○ ●  

●  

2. วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต                            

      2.1 วิชาเอกบังคับวิศวกรรมเกษตร                            
1 ENGAG201 การออกแบบระบบเกษตร  ● ○ ○   ● ○ ○    ●  ○    ○ ●   ○ ●   ● 
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หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ 43 หน่วยกิต 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
2 ENGAG202 การจัดการของเสียและพลังงานทางการเกษตร  ● ○ ○   ●  ○  ●    ○     ●    ●    
3 ENGAG203 ระบบเชิงกลส าหรับวิศวกรรมเกษตร  ● ○    ●  ●   ●       ●      ○  ● 
4 ENGAG204 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร  ● ○    ●  ○     ○ ●    ●    ●  ○ ●  
5 ENGAG205 การผลิตพืชและสัตว์ส าหรับวิศวกร   ● ○ ○   ● ○ ○   ●  ○     ●    ○   ● ○ 

      2.2 วิชาเอกบังคับวิศวกรรมชีวภาพ                            
1 ENGAG301 กระบวนการทางชีวภาพ   ● ○ ○   ●  ○    ●  ○    ● ○    ●   ● 
2 ENGAG302 การออกแบบอุปกรณ์และระบบการผลติ  ● ○ ●  ○ ● ○ ○   ○ ●  ○    ● ○   ○ ●  ○ ● 
3 ENGAG303 การถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร   ● ○   ○ ● ○     ●  ○    ●     ●    
4 ENGAG304 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1   ○ ● ○   ● ○     ●  ○    ● ○    ●  ● ○ 
5 ENGAG305 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2  ○ ● ○   ● ○     ●  ○    ● ○    ●  ● ○ 

      2.3 วิชาเอกบังคับวิศวกรรมอาหาร                            
1 ENGAG401 สมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร   ● ○    ● ○      ● ○    ○      ○ ● ○ 
2 ENGAG402 การออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร  ● ○ ●  ○ ●  ○   ○ ●  ○    ○ ●   ○ ●    
3 ENGAG403 การท าความเย็นอุตสาหกรรมอาหาร  ● ○    ●  ○    ●  ○    ●     ●  ● ○ 
4 ENGAG404 การถ่ายเทความร้อน  ● ○   ○ ● ○     ●  ○    ●     ●    
5 ENGAG405 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย  ○ ● ○   ● ○     ●  ○    ● ○    ●  ● ○ 

     2.4 วิชาเอกบังคับวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส ์                            
1 ENGAG501 การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับวิศวกรรมเกษตร

อิเล็กทรอนิกส ์  
 ● ○    ●   ○   ●      ●  ●     ●  
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หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ 43 หน่วยกิต 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
2 ENGAG502 ไมโครคอนโทรเลอร์และการประยุกต ์  ● ○    ●   ○   ● ○     ●  ●     ●  

3 ENGAG503 วิศวกรรมเซ็นเซอร์  ● ○    ●   ○  ○ ●      ●  ●     ●  

4 ENGAG504 เทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว ์  ●     ●      ●       ●   ●    ● 

5 ENGAG505 โรงเรือนเลี้ยงพืช สัตว์และการจัดการของเสีย  ●     ●      ●       ●   ●    ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพเลือกไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหสั ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
1. วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร                            

1 ENGAG206 การออกแบบอุปกรณ์เกษตร   ● ○ ○   ●  ○  ○  ●  ○    ○ ●   ○ ●   ● 
2 ENGAG207 ชลประทานและการระบายน้ า  ●  ○   ●  ○   ●   ○    ● ○       ● 
3 ENGAG208 เทคโนโลยีโรงเรือน  ●  ○   ●      ●  ○    ●    ●     
4 ENGAG209 ไฟฟ้าในระบบฟาร์ม  ● ○    ●  ○    ●     ●  ○   ○   ● ○ 
5 ENGAG210 วิศวกรรมหลังการเก็บเกีย่วและแปรสภาพ   ● ○ ○   ● ○     ●      ●      ○  ● 
6 ENGAG211 เครื่องมือแปรสภาพผลผลิตเกษตร  ●  ○   ●  ○   ●   ○    ● ○     ● ● ○ 
7 ENGAG212 ระบบขนส่งผลผลิตทางการเกษตร   ●  ○   ●  ○    ●  ○     ●   ○     
8 ENGAG213 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร  ● ○    ●  ○  ●    ○    ●     ●   ○ 
9 ENGAG214 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร  ●     ●  ○   ○ ●      ● ○    ○ ● ●  
10 ENGAG215 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  ●  ○   ●     ○ ●      ● ○    ○ ● ●  
11 ENGAG216 วิศวกรรมความปลอดภยัส าหรับวิศวกรรมเกษตร  ●   ○  ●    ○ ○ ●      ○ ●    ●    
12 ENGAG217 การปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมเกษตร  ●  ○     ● ○     ●    ○ ○    ○   ● 
13 ENGAG218 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 1   ●  ○ ○    ●    ●  ○    ●     ●   ● 
14 ENGAG219 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 2  ●  ○ ○    ●    ●  ○    ●     ●   ● 
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หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพเลือกไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหสั ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
                              

2. วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ                            
1 ENGAG306 การจัดการของเสียทางชีวภาพ    ● ○ ○   ●  ○  ○  ●      ○ ●   ○ ●    
2 ENGAG307 กระบวนการหมักและเทคโนโลย ี  ● ○    ●  ○    ●  ○    ●    ○ ●   ○ 
3 ENGAG308 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน     ●  ○   ●      ●  ○     ●   ○     
4 ENGAG309 การวิเคราะห์ดว้ยเครื่องมือทางเคมี  ● ○ ○   ● ○ ●   ●   ○     ●    ○ ● ●  
5 ENGAG310 เทคโนโลยีเอนไซม์     ● ○    ● ○ ○   ○   ●    ●    ○ ●   ○ 
6 ENGAG311 การออกแบบการทดลอง    ●  ○   ● ○ ●  ○  ●  ○      ○  ○ ●    

7 ENGAG312 การวัดและเครื่องมือวัด  ● ○    ● ○ ○    ●  ○    ●      ● ●  
8 ENGAG313 วิศวกรรมความปลอดภยัส าหรับวิศวกรรมชีวภาพ  ●   ○  ●  ○  ○  ●       ●   ○ ●   ○ 
9 ENGAG314 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ    ● ○    ● ○     ●  ○    ●     ○  ●  
10 ENGAG315 แหล่งและเทคโนโลยีระบบพลังงาน  ●  ○   ○  ●    ○  ●    ●    ○ ○   ○ 

11 ENGAG316 การอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อม  ●  ○   ○  ●    ● ○     ●    ○    ○ 

12 ENGAG317 เศรษฐศาสตร์และสถิติส าหรับวิศวกรรม    ●  ○   ●  ○   ● ○      ●   ●     ○ 

3. วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร                            
1 ENGAG406 กลศาสตร์เครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร    ● ○   ○ ●  ○    ●      ● ○   ○ ●    
2 ENGAG407 เครื่องก าเนิดไอน้ าอุตสาหกรรมอาหาร  ●   ○  ●  ○   ○ ●      ● ○    ●  ●  
3 ENGAG408 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  ●   ○  ●  ○    ●  ○    ●  ●  ○   ●  
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หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพเลือกไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหสั ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
4 ENGAG409 วิศวกรรมการบรรจอุาหาร  ●  ○   ●  ○    ● ○     ● ○   ○ ●  ● ○ 
5 ENGAG410 การแปรรูปอาหาร  ●  ○   ●  ○  ○  ●      ● ○   ○ ●  ● ○ 
6 ENGAG411 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  ●   ○  ●  ○  ○  ●      ○ ●   ○ ●    
7 ENGAG412 การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร  ●  ○   ●  ●     ● ○    ● ○   ○ ●   ○ 
8 ENGAG413 นวัตกรรมอาหาร   ●  ○   ●  ●     ● ○   ● ○    ○    ○ 
9 ENGAG414 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์นม  ● ○    ●    ● ○       ○ ○    ○   ● 
10 ENGAG415 สุขลักษณะและเทคโนโลยกีารท าความสะอาดใน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 
 ●   ○  ●  ○    ● ○     ○ ●   ● ○    

11 ENGAG416 เคมีของผลิตภัณฑ์นม  ● ○    ●  ○   ●  ○     ○ ●    ○   ● 
12 ENGAG417 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม  ● ○    ●   ○   ●      ● ○  ○ ●   ●  
13 ENGAG418 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยทาง

อาหารของผลิตภัณฑ์นม 
 ●   ○  ●  ○ ○   ●      ○ ●   ●    ● 

14 ENGAG419 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสียใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม 

 ●  ○ ○  ●  ○    ● ○     ○ ●   ●     

15 ENGAG420 บรรจุภัณฑ์และการจัดการส าหรับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์นม 

 ●  ○   ●  ○    ● ○     ○ ●   ○     

4. วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส ์                            
1 ENGAG506 เทคโนโลยีเกษตรความแม่นย าสูง  ● ○    ●   ○  ○ ●      ●  ●     ●  
2 ENGAG507 ระบบสารสนเทศส าหรับการท าการเกษตรยุคใหม่  ●     ●      ●      ●  ●  ○     
3 ENGAG508 การจัดการธุรกิจเกษตรอิเล็กทรอนิกส ์  ●     ●      ●      ●    ●     
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หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพเลือกไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหสั ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
4 ENGAG509 ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับการเกษตร  ● ○    ●      ● ○     ●  ●     ●  
5 ENGAG510 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเกษตรอินทรีย์      ●     ●      ●      ●  ●     ●  
6 ENGAG511 ระบบสื่อสารขั้นสูงส าหรับระบบขนส่งอจัฉริยะ  ● ○    ●   ○  ○ ●      ●  ●     ●  
7 ENGAG512 เครื่องมือวัดเสมือนจริงและการเชื่อมต่อทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
 ● ○    ●   

○   ● ○     ●  ●     ●  

8 ENGAG513 การบัญชีต้นทุนส าหรับงานฟาร์มเกษตรสมัยใหม่  ●     ●      ●      ●    ●     
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1  การวัดผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
ก      หรือ     A 
ข+     หรือ     B+ 
ข      หรือ     B 
ค+     หรือ     C+ 
ค      หรือ     C 
ง+     หรือ     D+ 
ง      หรือ     D 
ต      หรือ     F 
ถ      หรือ     W 
ม.ส.   หรือ     I 
พ.จ.   หรือ     S 
ม.จ.   หรือ     U 
ม.น.   หรือ    Au 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
1.2 ระยะเวลาการศึกษา 

1.2.1  ส าหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา 
ส าเร็จได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์

ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่ เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทัง้เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00  และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นอกจากนี้ยังต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ RMUTL TEST 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยสถาบัน คณะ สาขา ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่องการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ  การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศหรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

1.3 สนับสนุน และให้ความรู้ในการท าต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็น
อันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุม
ทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิมพูนประสบการณ์ 
 2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยค านึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 
 1.1 มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสู ตรโดย
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบแล้ว 
 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนอย่าง
น้อย 2 คน 
 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 
   
2. บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม  จริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความส าคัญในหัวข้อต่อไปนี้ 
  
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตโดยจ านวนบัณฑิตที่รับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ใช้แบบสอบถามกับผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีโดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี 
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นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา โดยจ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้  

3.1.1 การรับสมัครนักศึกษา มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตาประเภท
ต่างๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

3.1.2 คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ก าหนดวิธีการ 
และรูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.1.2.1 สอบข้อเขียน ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการออกข้อสอบลักษณะต่างๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผู้สมัคร
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบดังนี้ 

     - วิชาศึกษาท่ัวไป 
   - วิชาชีพพ้ืนฐาน 

     - วิชาชีพเฉพาะสาขา 
     ในแต่ละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาได้ตามความเหมาะสม 

3.1.2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ปฏิบัติ  
3.1.2.3 สอบสัมภาษณ์/ สอบปฏิบัติ 
3.1.2.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
3.2.1 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  
3.2.2 การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ส าหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 225 คะแนน) 
3.2.3 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา
และบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3.1  การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อาทิเช่น 

1. การจัดโครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงหลักสูตรวิศวกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

2. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้นในการก ากับดูแลนักศึกษาในแต่ละชั้นปี  
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3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและขีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของสาขาวิชา และการเป็นนักบริหาร
แบบมืออาชีพ (ตัวอย่าง)  

2. เชิญผู้มีประสบการณ์ในด้านอาชีพวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพมาให้องค์ความรู้
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

3. การจัดการเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

4. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา ระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา ของสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาทิเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

3.4.1 มีการส ารวจจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่
ศึกษาต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ 

3.4.2 มีการด าเนินการส ารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา ในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

3.4.3 มีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ร่วมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 

3.4.4 มีการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี จากการแจกแบบสอบถามที่
หลักสูตรจัดท าขึ้นและจากฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยท าการส ารวจ 

3.4.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อตัวนักศึกษาในขณะไปสหกิจ
ศึกษา จากการแจกแบบสอบถามที่หลักสูตรจัดท าขึ้น และบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา จากการข้อมูลที่
มหาวิทยาลัยท าการส ารวจ ด้วยหัวข้อประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม, ด้านความรู้, ด้านทักษะ
ทางปัญญา, ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1) สาขาวิชาฯด าเนินการประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติทางด้านคุณวุฒิการศึกษา 
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร 

2) มหาวิทยาลัยได้ระบุขั้นตอนการสมัคร วันเริ่มต้นการสมัคร ระยะเวลา วันสอบ
ข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ และวันประกาศผล 
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3) คณะได้สรรหาตัวแทนอาจารย์เพ่ือให้คณะกรรมการจ านวน 3 คน เพ่ือคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ 

4) ด าเนินการสรรหาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
5) อบรมปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่หัวข้อหลักในการปฐมนิเทศประกอบ

ไปด้วย 
5.1) การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
5.2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
5.3) การประกันคุณภาพการศึกษา 
5.4) จรรยาบรรณวิชาชีพ 

6) เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรไปยังคณะโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ต าแหน่ง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ 

7) คณะด าเนินการเสนอรายชื่อให้กรรมการบริหารประจ าคณะให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 

1) รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2) ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือหารือการจัดสรรภาระการสอนและงานอ่ืนๆที่ต้อง

รับผิดภายในหลักสูตรให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบ โดยแบ่งภาระงานเป็น 5 
ด้านคือ 
2.1) อาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมนักศึกษา 
2.2) อาจารย์ผู้ดูแลด้านงบประมาณและแผน 
2.3) อาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการ 
2.4) อาจารย์ผู้ดูแลด้านสหกิจศึกษา 
2.5) อาจารย์ผู้ดูแลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

3) มีการประชุมเฉพาะกิจส าหรับภาระงานเร่งด่วนเพื่อแต่งตั้งให้อาจารย์ในหลักสูตร
รับผิดชอบงานนั้นๆและอาจมีการเวียนงานรับผิดชอบแทน 

4) ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตลอดภาคการศึกษา เพื่อหาข้อสรุปและวิธีการ
ปรับปรุง 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1) ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาตนเองตลอดปีการศึกษาส่งใน

ที่ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
2) เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้อาจารย์ประจ าหลักูตรทุกท่านรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนที่ตั้งไว้ในที่ประชุม เพ่ือหาข้อสรุปและแนวทางการพัฒนาตนเองในครั้ง
ถัดไป 
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3) หากมีหัวข้อหรืองานที่น่าสนใจส าหรับอาจารย์ในหลักสูตร หัวหน้าหลักสูตรจะ
ด าเนินการจัดประชุมเฉพาะกิจเพ่ือแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

4.2  คุณภาพอาจารย์  
- ร้อยละ 18 ของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละ 17 ของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ร้อยละ 60 ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
- จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าลักสูตร 0.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
- การคงอยู่ของอาจารย์ 

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีอาจารย์คงอยู่จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร จากการวิเคราะห์ พบว่า อัตราคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร
คณะฯ มีอัตราคงอยู่ในอัตราท่ี สูงมาก ไม่มีการลาออก หรือโอนย้าย   

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
  หลักสูตรฯ ได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในด้าน

ต่างๆ คือการบริหารและพัฒนาอาจารย์  กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน จากการ
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อการบริหารหลักสูตร พบว่า ในภาพรวมหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 จากคะแนน
เต็ม 5 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์   อยู่ในระดับด ี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 
2. กระบวนการบริหารหลักสูตร  อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 
3. กระบวนการเรียนการสอน  อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
-  ระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชามีการด าเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการ

ก ากับคุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
1. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน 
2. เนื้อหาของหลักสูตรแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีการเปิด

วิชาใหม่ให้นักศึกษาเรียน 
3. จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในค าอธิบายรายวิชา 
4. เปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของของนักศึกษา  ฯลฯ 
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-  ระดับบัณฑิตศึกษา  การควบคุมมาตรฐานหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์โดยเมื่อนักศึกษา
เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์กรรมการประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ร่วมกัน 

 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

5.2.1 การก ากับระบบการจัดผู้สอน โดยสาขาวิชาเสนอชื่อผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถใน
รายวิชาที่สอน หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะ
รายวิชา โดยการจัดให้มีการประชุมภายในหลักสูตร เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาค
การศึกษา โดยมีขั้นตอนการก าหนดผู้สอนดังนี้ 

1) ผู้รับผิดงานด้านวิชาการซึ่งรวมงานการจัดแผนการเรียนน าเสนอแผนการเรียนในที่
ประชุม เพื่อพิจารณาวางแผนก าหนดผู้สอน 

2) แจ้งรายวิชาที่ก าหนดผู้สอนให้หน่วยงานทะเบียน งานวิชาการคณะ และผู้สอนที่
เกี่ยวข้องรับรู้ ด าเนินงานตามขั้นตอนของระบบ 

3) ติดต่อประสานงานกับต้นสังกัดของผู้สอนโดยมีเอกสารให้ตอบรับ 
4) ก าหนดให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ที่สอดคล้องตาม มคอ.2 พร้อมส่งภายในเวลาที่

ก าหนด 
5) ประกาศรายชื่อผู้สอน พร้อมจัดตารางเรียน-ตารางสอน  
6) ให้ผู้สอนด าเนินจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษา 

5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน โดยให้มีการหารือเรื่องการด าเนินงานการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร (มคอ.2) ก่อนเปิดภาค
การศึกษา และในระหว่างภาคการศึกษาให้มีการหารือเพ่ือปรับปรุงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นที่ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอน อีกทั้งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันหารือเพ่ือพิจารณาผลการเรียนแต่ละรายวิชาของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปีก่อนรายงานผลการเรียนให้ระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดในการ
ก ากับกระบวนการเรียนการสอนดังนี้ 

- ในรายวิชาเดียวกันให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ตัดเกรดร่วมกัน
หรือใช้เกณฑ์เดียวกัน 

- มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนใน
โครงการเรียนปรับพ้ืนฐานที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น อีกทั้งให้จัดกิจกรรมพ่ีติวน้องก่อน
เปิดภาคเรียน 

- มีกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ในอุตสาหกรรมและจ าเป็นต้องเห็นภาพหรือสัมผัสเพ่ือความเข้าใจในสายอาชีพ
อาจารย์ผู้สอนจะจัดกิจกรรมพานักศึกษาในรายวิชาไปทัศนศึกษาและดูงานในสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และในรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติบางวิชาจะจัดกิจกรรม
แข่งขัน-ทดสอบเพ่ือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในรายวิชาแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อ
ผู้สอน เป็นต้น 

- มีการสอนแบบเน้นการปฏิบัติในรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนนั้นๆ โดยจะต้องน าเสนอผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น วิชาที่เกี่ยวข้องกับ
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การทดลองจะต้องมีรายงานการทดลอง หรือ รายวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติเพ่ือสร้าง
ชิ้นงาน จะต้องมีชิ้นงานส่งอาจารย์สอน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผล 

- มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนโดยการหยิบยกข้อมูลจากสื่อ
ออนไลน์ การสอนจากการหยิบยกองค์ความรู้ในงานวิจัย การสอนจากงานจริงใน
ภาคอุตสาหกรรมภายหลังกิจกรรมการเข้าไปดูงานในโรงงาน และ มีการเรียนการ
สอนร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐโดยการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างานในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
โครงงานวิศวกรรม เป็นต้น 

- มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์ดังนี้ 
1. แหล่งฝึกประสบการณ์จะเป็นสถานประกอบการที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2. แหล่งฝึกประสบการณ์จะต้องยินดีและมีความพร้อมรับนักศึกษา  โดย

จะต้องแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงให้แก่นักศึกษาอย่างน้อย 1 คน ซึ่งให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานด้านสหกิจ 

3. วางแผนงานระหว่างฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาร่วมกันระหว่างอาจารย์
นิเทศและพ่ีเลี้ยงนักศึกษาหรือหัวหน้างาน 

4. ทุกๆ 1 เดือน ให้อาจารย์นิเทศเข้าเยี่ยมนักศึกษา ณ สถานประกอบ เพ่ือ
ตรวจติดตามนักศึกษาและตรวจติดตามความก้าวหน้าของงาน พร้อมช่วย
ให้ค าปรึกษาเพ่ือให้งานด าเนินไปข้างหน้า 

- ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องมีประมวลรายวิชาแจกนักศึกษาทราบและสอนให้ตรง
กับประมวลรายวิชานั้นๆ หรือสอนให้ครบตามเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 
80% 

- ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจติดตามผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน จากการ
สอบถามตัวผู้สอนและนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยดูตาม มคอ.3 และทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา จากการสุ่มนักศึกษาที่เรียนรายวิชานั้นๆผ่านไปแล้วมาท าแบบทดสอบ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
1. มีการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบโดยการหารือภายในหลักสูตรร่วมกับผู้สอนอย่างน้อยร้อยละ 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาก่อนน าส่งเพ่ือใช้เป็นข้อสอบจริง 
2. มีการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินชัดเจน และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
3. รายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนใช้ข้อสอบฉบับเดียวกันและใช้เกณฑ์เดียวกันในการตัดเกรด 
4. มีการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 

 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 มีการจัดท าผลการด าเนินงานของหลักสูตร จากร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
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หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการ
ด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและมี
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี ้

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2  ทรพัยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  6.2.1 ห้องเรียน มีดังนี้ 

6.2.1.1 ห้องบรรยายขนาด  30  ที่นั่ง จ านวน 3   ห้อง 
6.2.1.2 ห้องบรรยายขนาด 120 ที่นั่ง จ านวน  1   ห้อง 
6.2.1.3 ห้องสัมมนาขนาด  30 ที่นั่ง จ านวน  1   ห้อง 
6.2.1.4 ห้องพักอาจารย์    จ านวน  2   ห้อง 
6.2.1.5 ส านักงานสาขาวิชา   จ านวน  1   ห้อง 

6.2.2  ห้องปฏิบัติการ  มีดังนี้    
6.2.2.1 ห้องปฏิบัติการฝึกฝีมือพื้นฐาน (ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะพื้นฐาน

เครื่องกล) 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 โต๊ะฝึกฝีมือพ้ืนฐาน 2 ตัว 
2 ปากกาจับชิ้นงาน(โต๊ะปากกา) 30 ตัว 
3 โต๊ะร่างแบบฝึกฝีมือพ้ืนฐาน(แท่นระดับ) 1 ตัว 
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6.2.2.2 หอ้งปฏิบัติการเขียนแบบ (ใช้ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเครื่องกล) 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 โต๊ะงานเขียนแบบ 30 ตัว 
2 เก้าอ้ีนั่งเขียนแบบ 30 ตัว 

 

6.2.2.3 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล (ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะพื้นฐานเครื่องกล) 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องกัด (เอนกประสงค์) 2 เครื่อง 
2 เครื่องกลึง (ตั้งพ้ืน) 10 เครื่อง 
3 เครื่องไส (แนวนอน) 1 เครื่อง 
4 เครื่องเจียระไนราบ 1 เครื่อง 

 

6.2.2.4 ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ  

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 Dynamic Properties Testing of Materials 1 ชุด 
2 Acoustic Properties Testing of Materials 1 ชุด 

 

6.2.2.5 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และกลศาสตร์ดินในงานวิศวกรรมเกษตร  

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test 1  ชุด 
2 ชุดทดสอบ California Bearing Ratio Test 1 ชุด 
3 ชุดจ าลองการลากไถบนกระบะดิน 1 ชุด 
4 ชุดจ าลองการขับเคลื่อนตีนตะขาบยาง 1 ชุด 
5 ชุดทดสอบใบมีดจอบหมุน 1 ชุด 
6 ชุดจ าลองล้อยางรถแทรกเตอร์ 1 ชุด 

 
6.2.2.6 ห้องปฏิบัติการการทดสอบเครื่องยนต์และเครื่องต้นก าลัง 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 Automotive Inspection Line 1 ชุด 
2 ชุดสาธิตการท างานระบบเบรก ABS 1 ชุด 
3 Engine Power Test 3 ชุด 
4 Boiler and Generator 2 ชุด 
5 Mini Steam Turbine  1 ชุด 
6 Gas Turbine Engine 1 ชุด 
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6.2.2.7 ห้องปฏิบัติการการไหลและเครื่องจักรกลของไหล 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 Impulse Turbine 1 ชุด 
2 Francis Turbine 1 ชุด 
3 Air Flow in Pipe 1 ชุด 
4 Pump Test Rig 1 ชุด 
5 ชุดทดลองระบบไฮดรอลิกส์ 1 ชุด 
6 ชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ และนิวแมติกส์ไฟฟ้า 2 ชุด 
7 Flow Visualization 1 ชุด 

 
6.2.2.8 ห้องปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 Universal Testing Machine 1 ชุด 
2 Torsion Testing Machine 1 ชุด 
3 เครื่องทดสอบการส่งก าลังของสายพาน 1 ชุด 
4 เครื่องทดสอบความเสียดทานของรองลื่น 1 ชุด 
5 เครื่องทดสอบความแข็งของจารบี 1 ชุด 

 

6.2.2.9 ห้องปฏิบัติการการถ่ายเทความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 Chiller Air Conditioning System 1 ชุด 
2 Heat Conduction Lab. 1 ชุด 
3 Heat Convection Lab. 2 ชุด 
4 Heat Exchanger Lab. 1 ชุด 
5 Bomb Calorimeter 1 ชุด 
6 Flash Point Testing Machine 1 ชุด 
7 Boiling Heat Transfer 1 ชุด 
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6.2.2.10 ห้องปฏิบัติการพลศาสตร์และการสั่นสะเทือน 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 Universal Vibration Apparatus 1 ชุด 
2 Mechanic of Machinery Demonstrator 7 ชุด 
3 Gyroscope 1 ชุด 
4 Balancing Machine 1 ชุด 
5 Pulse Analyzer 1 ชุด 
6 Accelerometer 1 ชุด 
7 Shaker 1 ชุด 
8 Amplifier 1 ชุด 
9 Signal Conditioner 1 ชุด 

 

6.2.2.11 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 
 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 Level & Flow Process Control 1 ชุด 
2 Pressure Process Control 1 ชุด 
3 Temperature Process Control  1 ชุด 
4 ชุดฝึก PLC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 
5 Computer Integrated Manufacturing 1 ชุด 
6 D-space card 1 ชุด 
7 DSP card 1 ชุด 
8 NI-PXI 1 ชุด 
9 DAQ card 10 ชุด 
10 Oscilloscope 1 ชุด 
11 Function Generator 1 ชุด 

6.2.2.12 ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลการเกษตร 
 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ไถจาน 1 ชุด 
2 ไถหัวหมู 1 ชุด 
3 พรวนจาน 1 ชุด 
4 คราดซี่ 1 ชุด 
5 คราดสปริง 1 ชุด 
6 เครื่องสีข้าว 1 ชุด 
7 รถเก่ียวข้าว 1 คัน 
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6.2.2.13 ห้องปฏิบัติการสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องวัดคุณสมบัติทางการไหล 1 เครื่อง 
2 เครื่องวัดสี  1 เครื่อง 
3 เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร 1 เครื่อง 
4 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น 1 เครือ่ง 
5 เครื่องวัดความพรุน 1 เครื่อง 
6 เครื่องวัด pH/mV/Temperature แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 
7 เครื่องวัดความชื้น 1 เครื่อง 
8 เครื่องชั่ง 1 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 
9 เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 
10 เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 

 

6.2.2.14 ห้องปฏิบัติการยานพาหนะนอกถนน 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 แทรคเตอร์ล้อยาง 7 คัน 
2 แทรคเตอร์ตีนตะขาบ 2 คัน 
3 รถไถเดินตาม 2 คัน 
4 รถอีแต๋น 1 คัน 
5 Trailer 3 คัน 

 

6.2.2.15 ห้องปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดการกลั่นล าดับส่วน 1 ชุด 
2 ชุดทดลองการถ่ายโอนมวลและสัมประสิทธ์การแพร่

ของของเหลว 
1 ชุด 

3 ชุดการสกัดของแข็งด้วยของเหลว  1ชุด 
4 เครื่องกลั่นน้ า 1 เครื่อง 
5 เครื่อง Fluidization & Heat Transfer in Fluidized 

Bed 
1 เครื่อง 

6 ตู้อบลมร้อน 1 เครื่อง 
7 Water bath 1 เครื่อง 
8 หม้อฆ่าเชื้อความดันไอน้ า 1 เครื่อง 
9 เครื่อง Electronic Damp-proof Cabinet 1 เครื่อง 
10 เครื่อง Centrifuge 1 เครื่อง 
11 เครื่องปั่นผสมสาร 1 เครื่อง 
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   6.2.3 ห้องสมุด 
          ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ซึ่งมีหนังสือ  ต ารา
เรียน  วารสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ( Internet)  
และการให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลจากห้องสมุดเม่ือ พฤษภาคม 2559) 
6.2.3.1 หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   67,453 เล่ม 
6.2.3.2 หนังสืออ้างอิงภาษาไทย    2,496 เล่ม 
6.2.3.3 หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ  16,919 เล่ม 
6.2.3.4 หนังสืออ้างอิงอังกฤษ    18,303 เล่ม 
6.2.3.5 วิจัย      822 เล่ม 
6.2.3.6 วิทยานิพนธ์     251 เล่ม 
6.2.3.7 วารสาร      205 เล่ม 
6.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย   9,285 เล่ม 
6.2.3.9 Electronic resources     1,127 เล่ม 
6.2.3.10 SET Corner     67 เล่ม 
6.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น    4,187 เล่ม 
6.2.3.12 วารสารเย็บเล่ม    36 เล่ม 
6.2.3.13 วารสารบอกรับ    81 เล่ม 
6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference  

         Library (GVRL)     363 เล่ม 
6.2.3.15 E-book (IG Library)    18 เล่ม 
6.2.3.16 E-book (E-Library)    4,078 เล่ม 
6.2.3.17 E-Project     206 เล่ม 

 
   6.2.4 ฐานข้อมูล 

6.2.4.1 ACM Digital Library 
6.2.4.2 H.W Wilson 
6.2.4.3 IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 
6.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 
6.2.4.5 Web of Science 
6.2.4.6 SpringerLink – Journal 
6.2.4.7 American Chemical Society Journal (ACS) 
6.2.4.8 Academic Search Complete 
6.2.4.9 ABI/INFORM Complete 
6.2.4.10 Computers & Applied Sciences Complete 
6.2.4.11 Education Research Complete 
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6.2.4.12 Emerald Management (EM92) 
6.2.4.13 ScienceDirect 
6.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 

 
 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ  ที่จ าเป็น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อยเพ่ือบริการหนังสือต าราหรือ
วารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์เช่นเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติเครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 
 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า

หอสมุดกลางและท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือต ารานอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศน
อุปกรณ์ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วยโดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ระบบเครือข่าย  แม่ข่าย 
อุปกรณ์ การทดลอง ทรัพยากร 
สื่อและช่องทางการเรียนรู้ ที่
เพียบพร้อมเพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการ
สอน การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อ
ส าหรับการทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี 
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพ
ในระดับสากล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
ทดลองเปิด ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ
พ้ืนที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง หา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วยจ านวน
และประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ต ารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้ง
ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบเสมือน 

- รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน 
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
นักศึกษาชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ และ
เครื่องมือ ความเร็วของ
ระบบเพ่ือสนับสนุนทั้ง 
การศึกษาภายใน  
- จ านวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนที่ มี การฝึกปฏิบัติ
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
- สถิติของจ านวนหนังสือ
ต ารา และ สื่อดิจิทัล ที่มี
ให้บริการ และสถิติ การใช้
งานหนังสือต ารา สื่อดิจิทัล 
- ผลส ารวจความพึงพอใจ
ของนัก ศึกษาต่อการ
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เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่
ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการในการ
บริหาร ระบบ 

ให้บริการทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้และการ ปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key performance indicator)  
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

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

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิ เคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงและก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 

2.1 น.ศ. ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ว่าจ้าง 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการ
ประกันคุณภาพภาพใน (IQA) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
ก. เหตุผลและความจ าเป็น  ในการปรับปรุงหลักสูตร      
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์  หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   
ค. รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา  
ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  และหลักสูตรปรับปรุง  กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ. เปรียบเทียบรายวิชา  หลักสูตรเดิม  กับหลักสูตรปรับปรุง    
ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร       

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 
ซ. ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560) 
ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ญ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ. 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฎ. รายละเอียด มคอ.1 
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ภาคผนวก ก 
เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่มีการขยายตัวอยู่เสมอ รวมถึงภาครัฐเอง
ได้มีการส่งเสริมด้านเกษตรกรรมและด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ที่มี เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยเทคโนโลยีเหล่านี้มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในภาคการศึกษา
ซึ่งมีการสอนให้ใช้เทคโนโลยี การออกแบบเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนั้น
จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
เดิมได้มีการเปิดให้มีการเรียนการสอนเป็นเวลาหลายปี อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือ
รองรับและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ เพียงพอ
แก่การท างาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  มีคุณภาพ
สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยเป็นบัณฑิตที่มีความซื่อตรง  อดทน  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวก  ข 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชวีภาพ พ.ศ. 2555 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชวีภาพ พ.ศ. 2560 
ปรัชญา ปรัชญา 
มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับจรยิธรรม  เพ่ือผลิตวิศวกร
นักปฏิบัติการทีม่ีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญทางด้าน
เทคโนโลยี  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และพึ่งพาตนเอง 

มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับจรยิธรรม  เพ่ือผลิตวิศวกร
นักปฏิบัติการทีม่ีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญทางด้าน
เทคโนโลยี  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และพึ่งพาตนเอง 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้หลัก
วิชาทางด้ านวิศวกรรม ส าหรับด า เนินงานในด้ าน
อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยเน้นการปรับปรุง 
พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรกลในงานวิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2. เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติการส าหรับงานออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกลในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ อีกทั้ง
สามารถออกแบบและพัฒนากระบวนการทางวิศวกรรม
เกษตรและชีวภาพได้  
3. เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้
มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในงานด้าน
วิศวกรรมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศ 
4. เพื่อฝึกฝนให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ เสมอ สามารถ
แก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลัก
วิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็ว 
และมีคุณภาพ 
5. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความส านึกในจรรยา
อาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

1.เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงาน
ในการใ ช้หลักวิชาการทางด้ านวิศวกรรม ส าหรับ
ด าเนินงานในด้านอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยเน้น
ศึกษาและออกแบบระบบวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรม
ชีวภาพ วิ ศ วกรรมอาหาร  และวิศ วกรรม เกษตร
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
ปรับปรุ งพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ในงาน
วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2. เพื่อฝึกฝนให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ เสมอ สามารถ
แก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลัก
วิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็ว 
และมีคุณภาพ 

3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความส านึกในจรรยา
อาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 
4.  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริม
ให้มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในงานด้าน
วิศวกรรมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
 หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการรองรับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของโลก  โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ  เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน  การด าเนินงานทางธุรกิจและ ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารต่าง ๆ  เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยหน่วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือเอกชน  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ  รองรับความต้องการในงานด้าน
วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  ตลาดแรงงานและสถานประกอบการต่าง ๆ  โดยเน้นให้วิศวกรมีทักษะด้าน
ปฏิบัติการ  สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย คิดเป็นท าเป็น และสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ  ท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยได้แสดงรายละเอียดของ
รายวิชาต่างๆ  ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ   ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเกษตร
และชีวภาพที่มีความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเพียงพอ
แก่การประยุกต์ใช้ 

FUNMA105 
FUNMA106 
FUNSC201 
FUNSC202 
FUNSC101 
FUNSC102 
FUNSC103 
FUNSC104 

แคลคูลสั  1 ส าหรับวศิวกร 
แคลคูลสั  2 ส าหรับวศิวกร 
เคมีส าหรับวิศวกร  
ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกร 
ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร  
ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร   
ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร  

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเกษตร
และชีวภาพที่มีความรู้และทักษะใน
หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรม
เกษตรและชีวภาพเพียงพอแก่การ
ประยุกต์ใช้ในการท างานทางวิชาชีพ 
 
 

ENGCC301 
ENGCC302 
ENGCC303 
ENGCC304 
ENGAG101 
ENGAG102 
ENGAG103 
ENGAG104 
ENGAG105 
ENGAG106 
ENGAG107 
ENGAG108 
ENGAG111 
ENGAG201 
ENGAG202 
ENGAG203 

เขียนแบบวิศวกรรม 
กลศาสตรว์ิศวกรรม 
วัสดุวิศวกรรม 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
กลศาสตร์วสัด ุ
วิศวกรรมความร้อนและของไหล 
หลักมลูวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักมลูวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
ชีวเคมีส าหรับวิศวกร   
ระบบอัตโนมัต ิ  
การออกแบบวิศวกรรม   
การบริหารการผลติ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม  
การออกแบบระบบเกษตร 
การจัดการของเสียและพลังงานทางการเกษตร 
ระบบเชิงกลส าหรับวศิวกรรมเกษตร  

3(2-3-5)  
3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
3(2-3-5)  
3(3-0-6)  
3(3-0-6)  
3(2-3-5)  
3(2-3-5)  
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
2(1-3-3) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ENGAG204 
ENGAG205 
ENGAG301 
ENGAG302 
ENGAG303 
ENGAG304 
ENGAG305 
ENGAG401 
ENGAG402 
ENGAG403 
ENGAG404 
ENGAG405 
ENGAG501 

 
ENGAG502 
ENGAG503 
ENGAG504 
ENGAG505 
ENGAG206 
ENGAG207 
ENGAG208 
ENGAG209 
ENGAG210 
ENGAG211 
ENGAG212 
ENGAG213 
ENGAG214 
ENGAG215 
ENGAG216 
ENGAG217 
ENGAG218 
ENGAG219 
ENGAG306 
ENGAG307 
ENGAG308 
ENGAG309 
ENGAG310  
ENGAG311 
ENGAG312  

ระบบสารสนเทศทางการเกษตร 
การผลิตพืชและสัตวส์ าหรับวิศวกร 
กระบวนการทางชีวภาพ  
การออกแบบอุปกรณ์และระบบการผลิต 
การถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร  
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 
สมบัตเิชิงวิศวกรรมของอาหาร 
การออกแบบเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร 
การท าความเย็นอุตสาหกรรมอาหาร  
การถ่ายเทความร้อน  
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย  
การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับวิศวกรรมเกษตร
อิเล็กทรอนิกส ์  
ไมโครคอนโทรเลอร์และการประยกุต์  
วิศวกรรมเซ็นเซอร ์   
เทคโนโลยีการผลติพืชและสัตว ์    
โรงเรือนเลี้ยงพืช สัตว์และการจัดการของเสีย 
การออกแบบอุปกรณเ์กษตร  
ชลประทานและการระบายน้ า   
เทคโนโลยีโรงเรือน   
ไฟฟ้าในระบบฟารม์    
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ  
เครื่องมือแปรสภาพผลผลติเกษตร  
ระบบขนส่งผลผลติทางการเกษตร   
สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร 
วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร  
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรบัวิศวกรรมเกษตร     
การปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมเกษตร 
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 1 
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 2  
การจัดการของเสียทางชีวภาพ                 
กระบวนการหมักและเทคโนโลยี                 
พลังงานชีวภาพและการเปลีย่นรูปพลังงาน       
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเคมี             
เทคโนโลยีเอนไซม์                            
การออกแบบการทดลอง                       
การวัดและเครื่องมือวัด   

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

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(0-9-0) 
3(0-9-3) 
3(0-9-3) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(1-6-4)  
3(2-3-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ENGAG313 
ENGAG314 
ENGAG315 
ENGAG316 
ENGAG317 
ENGAG406 
ENGAG407 
ENGAG408 
ENGAG409 
ENGAG410 
ENGAG411 
ENGAG412 
 ENGAG413 
ENGAG414 
ENGAG415  

 
ENGAG416 
ENGAG417 
ENGAG418 

 
ENGAG419 

 
ENGAG420 

  
ENGAG506  
ENGAG507 
ENGAG508 
ENGAG509 
ENGAG510 
ENGAG511 
ENGAG512 

 
ENGAG513 

วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรบัวิศวกรรมชีวภาพ 
สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ               
แหล่งและเทคโนโลยรีะบบพลังงาน                
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
เศรษฐศาสตร์และสถิตสิ าหรบัวิศวกรรม     
กลศาสตร์เครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร    
เครื่องก าเนิดไอน้ าอุตสาหกรรมอาหาร 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
วิศวกรรมการบรรจุอาหาร   
การแปรรปูอาหาร 
การจัดการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม  
การออกแบบผลติภณัฑ์อาหาร 
นวัตกรรมอาหาร 
จุลชีววิทยาผลิตภณัฑ์นม 
สุขลักษณะและเทคโนโลยีการท าความสะอาดในการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์นม 
เคมีของผลติภณัฑ์นม 
กระบวนการแปรรูปผลติภณัฑ์นม 
การประกันคณุภาพและความปลอดภัยทางอาหารของ
ผลิตภณัฑ์นม 
การควบคุมมลพิษและการจดัการของเสียใน
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์นม 
บรรจภุัณฑ์และการจัดการส าหรับอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์นม 
เทคโนโลยีเกษตรความแม่นย าสูง   
ระบบสารสนเทศส าหรับการท าการเกษตรยุคใหม่   
การจัดการธุรกิจเกษตรอิเล็กทรอนิกส ์
ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับการเกษตร  
เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเกษตรอินทรีย์  
ระบบสื่อสารขั้นสูงส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ
เครื่องมือวัดเสมือนจริงและการเช่ือมต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
การบัญชีต้นทุนส าหรับงานฟาร์มเกษตรสมัยใหม่  

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

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

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

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

 
3(3-0-6) 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรเกษตร
แ ล ะ ชี ว ภ า พ ที่ มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
เครื่องมือทางวิศวกรรมเพียงพอท่ีใช้
เครื่องมือได้อย่างถูกต้องคิดเป็นท า
เป็นและประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยี

ENGAG109 
ENGAG110 
ENGAG112 
ENGAG113 
ENGAG114 

การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 
การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 
สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชวีภาพ 
โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
   

2(0-6-2) 
2(0-6-2) 
1(0-3-1) 
3(0-9-0) 

 6(0-40-0) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
สมัยใหม่กับวิชาชีพทางวิศวกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

  

4.เพื่อฝึกให้บัณฑิตวิศวกรรมเกษตร
และชีวภาพมีคุณธรรมจริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์
สุจริตความขยันหมั่นเพียร ความ
ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบ ต่อหน้าที่และ สังคม
ต ล อ ด จ น ธ า ร ง รั ก ษ า ไ ว้ ซึ่ ง
ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี
ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของไทย 

GEBLC101 
GEBLC102 
GEBLC103 
GEBLC201 
GEBHT101 
GEBIN101 
GEBIN102 
GEBIN103 
GEBSO101 

 
GEBSO102 
GEBSO103 
GEBSO104 
GEBSO105 
GEBSO106 
GEBSC101 
 GEBSC102 

 
GEBSC103 
GEBSC104 

 
GEBSC105 
GEBSC106 
GEBLC104 

 
GEBLC202 
GEBLC203 
GEBLC204 
GEBLC301 
GEBLC401 
GEBLC501 
GEBLC601 
GEBHT102 
GEBHT103 
GEBHT104 
GEBIN104 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
ศิลปะการใช้ภาษาไทย  
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ  
กระบวนการคดิและการแก้ปญัหา    
นวัตกรรมและเทคโนโลยี    
ศิลปะการใช้ชีวิต  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิัญญาในการด าเนิน
ชีวิต  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย  
มนุษยสัมพันธ ์  
ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน  
จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน  
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน  
การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร ์  
การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพ  
กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ  
วรรณกรรมท้องถิ่น 
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  
ภาษาพม่าพื้นฐาน  
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
กีฬาเพื่อสุขภาพ  
นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  
ชีวิตมีสุข  

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

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

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

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

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ง 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต่ า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 31 30 
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  5  
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  
   1.3 กลุ่มวิชาภาษา  15 30 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  
   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา และนันทนาการ  2  
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 112         100 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี  49 42 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  48 43 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  15 15 
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
    

รวม 120 149 136 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชวีภาพ 
พ.ศ.2555 

149 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชวีภาพ 
พ.ศ.2560 

136 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 

13061001 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) -  
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
               และสังคม 

3(3-0-6) -  

13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) -  
13061005 สังคมวิทยาเมือง  3(3-0-6) -  
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) -  
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
13061312 ระเบียบวิธีวิจยั  3(3-0-6) -  
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) -  
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) -  
13061017 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) -  
13061018 การเมืองกับการปกครอง  
               ของไทย  

3(3-0-6) 
 

-  

13061021 ความสัมพันธ์ระหว่าง 
               ประเทศ  

2(2-0-4) 
 

-  

13061022เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 2(2-0-4) -  
13062001 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) -  
13062002 มนุษยสัมพันธ์       3(3-0-6) -  
13062003เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) -  
13062005 จิตวิทยาองค์การ    3(3-0-6) -  
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม   3(3-0-6) -  
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน        

3(3-0-6) 
 

-  

13063002 สังคมศาสตร์บรูณาการ 3(3-0-6) -  
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(2-0-4) -  
13063004 พลเมืองโลกในกระแส 
               โลกาภิวัตน ์
13063005 บทบาทหญิงชายกับการ 
               พัฒนา        
13064001 จิตวิทยาการบริการ 
13064002 ความคิดสร้างสรรค ์
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

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

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
13064004 จิตอาสา  2(2-0-4) -  
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 3(3-0-6) -  
13064006ศิลปะแห่งความรัก  3(3-0-6) -  
13064007 แผนที่ชีวิต 3(3-0-6) -  
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
               เพื่อวิชาชีพ 

3(3-0-6) 
 

-  

13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา 3(3-0-6) -  
13064010จริยธรรมในวิชาชีพ  3(3-0-6) -  
13064011 จิตปัญญาศึกษา 3(3-0-6) -  
13065001 ปรัชญาจีน  3(3-0-6) -  
13065002 การเมืองการปกครองของ 
               สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3(3-0-6) 
 

-  

13065003 วัฒนธรรมและสังคมจนี 3(3-0-6) -  
13065004 วัฒนธรรมและสังคม            
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3(3-0-6) 
 

-  

13065005 การเมืองการปกครองของ 
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3(3-0-6) 
 

-  

13065006 อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  3(3-0-6) -  
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียน 
               รายงาน 

3(3-0-6) -  

-  GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาในการด าเนินชีวิต 

3(3-0-6) 

-  GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
-  GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

กฎหมาย 
3(3-0-6) 

- 
- 
- 

 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการ

ท างาน 
 

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

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
    คณิตศาสตร์ 

 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

22000001 สถิติพื้นฐาน 
22000002 คณิตศาสตร์และสถิตกิับชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) -  

22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี                 3(2-2-5) -  
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิง 
               วิทยาศาสตร ์

3(3-0-6) -  

22000006 โลกและปรากฏการณ ์ 3(3-0-6) - 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) -  
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) -  
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพฒันา 3(3-0-6) -  
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) -  

-  GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถติใินชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
-  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน 
3(3-0-6) 

-  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง
วิทยาศาสตร ์

3(3-0-6) 

-  GEBSC104 การสร้างกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม 

3(3-0-6) 

-  GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
-  GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพฒันา 3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก  3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) -  
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) -  
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) -  
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมาย 
ทางวชิาการ 

3(3-0-6) -  

13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) -  
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ      
เทคโนโลย ี

3(3-0-6) -  

4. กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก    
13044001ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) -  
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น 3(3-0-6) -  
13044006การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) -  
13044007การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ   3(3-0-6) -  
13044009 วรรณกรรมไทยส าหรบั 
               มัคคุเทศก์ 

3(3-0-6)  
 

-  

13044010 สุนทรียภาพทางภาษา  3(3-0-6) -  
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) -  
13044013 ทักษะภาษากับการพฒันา 
ความคิด 

3(3-0-6) 
 

-  

13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ 3(3-0-6) -  
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) -  
13044016 ภาษาไทยส าหรับชาว  
              ต่างประเทศ 
 
 

3(3-0-6) 
 

-  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
13042005 สนทนาภาษาญีปุ่่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -  
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  
               ต่อเนื่อง 

3(3-0-6) 
 

-  

13042007 การเขียนอ่านภาษาญีปุ่่น 
               ช้ันต้น 

3(3-0-6) 
 

-  

13042008 การเขียนอ่านภาษาญีปุ่่น 
               ช้ันต้นต่อเนื่อง 

3(3-0-6) 
 

-  

13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) -  
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6) -  
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) -  
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ 3(3-0-6) -  
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)  -  
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-0-6) -  
13041005ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3(3-0-6) -  
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) -  

-  GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
-  GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 
GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 
GEBLC204 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐาน 
GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
GEBLC601 ภาษาพม่าพื้นฐาน 

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

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  4. กลุ่มวิชาสขุภาพ  

13021001 พลศึกษา 2(1-2-3) -  
13021003 แบดมินตัน 2(1-2-3) -  
13021004 เทนนิส 2(1-2-3) -  
13021005 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) -  
13021006 ฟุตบอล 2(1-2-3) -  
13021007 บาสเกตบอล 2(1-2-3) -  
13021009 ว่ายน้ า 2(1-2-3) -  
13021010 กอล์ฟ 2(1-2-3) -  
13021013 ซอฟท์บอล 2(1-2-3) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
13021014 วอลเลย์บอล 
13021018 ยูโด  
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ 
13021025 ลีลาศ  
13021027 ฟุตซอล  
13021031 การช่วยคนตกน้ าและความ  
              ปลอดภยัทางน้ า 
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน 
13021040 ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ   
13021041 การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 
13022001 นันทนาการ  
13022005 การเป็นผู้น าค่ายพักแรม    
13022006 เกมสร้างสรรค์ส าหรับ 
               นันทนาการ  
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุข 
              ปฏิบัติ  
13022018 สวัสดิศึกษา 
13022020 ค่ายพักแรม 

- 
- 
- 
- 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 

 

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

GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 
GEBHT102 การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 
GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 
GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
  5. กลุ่มวิชาบูรณาการ  

-  GEBIN101 กระบวนการคดิและการ 
แก้ปัญหา   

3(3-0-6) 

-  GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
- 
- 

 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 
GEBIN104 ชีวิตมีสุข 

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

 
หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเฉพาะ  
1. กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
22012105 แคลคูลสั  1 ส าหรับวศิวกร 
22012106 แคลคูลสั  2 ส าหรับวศิวกร  
22012205 แคลคูลสั 3 ส าหรับวิศวกร  
22021106 เคมีส าหรับวิศวกร   
22021107 ปฏิบัติการเคมสี าหรบัวิศวกร 
22031101 ชีววิทยา    

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 

1. กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
FUNMA105 แคลคูลสั  1 ส าหรับวิศวกร 
FUNMA106 แคลคูลสั  2 ส าหรับวิศวกร 

- 
FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมสี าหรบัวิศวกร 

- 

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

 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา 
22051102 ฟิสิกส์ 1 ส าหรบัวิศวกร  
22051103 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร
22051104 ฟิสิกส์ 2 ส าหรบัวิศวกร 
22051105 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม   
30010102 กลศาสตรว์ิศวกรรม   
30010103 วัสดุวิศวกรรม    
30010104  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
31072202  กลศาสตร์วัสด ุ                       
                          -                                                  
32080202  หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า                         
               (วิชาชีพบังคับ)                                               
                         -                                                  
31073202 อุณหพลศาสตร์                    
31073203 กลศาสตร์ของไหล                    
  

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

 
3(2-3-5)         

                    
                 

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

 

- 
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรบัวิศวกร 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรบัวิศวกร 
FUNSC104 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
ENGCC302 กลศาสตรว์ิศวกรรม   
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม  
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ENGAG101 กลศาสตร์วัสด ุ  

 ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล    
 ENGAG103 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
  
 ENGAG104 หลักมูลวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส ์
                          - 
                          - 

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

 
3(2-3-5) 
 

2. กลุ่มวชิาชีพบังคับ 
31089206 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร                         
31085305 ระบบอัตโนมัติ                                                   
               (วิชาชีพเลือก)                                   
31081301 การออกแบบวิศวกรรม                              
31087410 การบริหารการผลติ 
               (วิชาชีพเลือก)     
                         - 
                         -                                   
31089211 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
              (วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 
                         - 
 
31089407  โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและ  
                ชีวภาพ                                                        
31089408  สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเกษตรและ 
               ชีวภาพ 
31085406 การออกแบบระบบเกษตร 
              (วิชาชีพเลือก) 
                        - 
                  
                        - 
 

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

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

 
 
 

3(3-0-6)                                    
 

 
3(0-9-3) 

 
6(0-40-0) 

 
3(2-3-5) 

 
 
 
 

 

2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
ENGAG105 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร 
ENGAG106 ระบบควบคุมอตัโนมตัิ                           
                                                        
ENGAG107 การออกแบบวิศวกรรม 
ENGAG108 การบริหารการผลติ 
 
ENGAG109 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม  1 
ENGAG110 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 
ENGAG111 คณิตศาสตร์ประยุกตใ์นงานวิศวกรรม   
 
ENGAG112 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและ 
                ชีวภาพ  
ENGAG113 โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและ

ชีวภาพ  
ENGAG114 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเกษตร 
                และชีวภาพ 
ENGAG201 การออกแบบระบบเกษตร 
 
 ENGAG202 การจัดการของเสียและพลังงาน 
               ทางการเกษตร 
ENGAG203 ระบบเชิงกลส าหรับวศิวกรรมเกษตร

  

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

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

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

 
3(0-9-3) 

 
6(0-40-0) 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
31089309 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร 
               (วิชาชีพเลือก) 
31089203 การผลิตพืชและสัตวส์ าหรับวิศวกร 
                           -                                                     
                           
                           - 
                            
                           -                                                      
  
                           -    
                           -     
                         
                           -                                    
                           
                           - 
                           - 
                           - 
                           
                           - 
                           
                           - 
                           - 
                           - 
                         
31073315 การถ่ายเทความร้อน 
31080303  คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและ 
               วิศวกรรม                                                         
31082203 เครื่องต้นก าลังส าหรบัระบบเกษตร
31089209 ปฏิบัติการทางเครื่องกลส าหรับ 
               วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 
31089310 ปฏิบัติการทางเครื่องกลส าหรับ 
               วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 
31083301 อิเล็คทรอนิกส์อตุสาหกรรมเกษตร 
31074405 การควบคุมอัตโนมัต ิ
31089306 การเรียนรู้ปัญหาในงานวิศวกรรม 
               เกษตรและชีวภาพ 
31089311 การฝึกงานทางวิศวกรรมเกษตรและ 
              ชีวภาพ 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 

 
1(0-3-1) 

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
2(1-3-3) 

 
3(0-40-0) 

 

ENGAG204 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร                
ENGAG205 การผลติพืชและสัตวส์ าหรับวิศวกร 
ENGAG301 กระบวนการทางชีวภาพ 
ENGAG302 การออกแบบอุปกรณ์และระบบ  
                การผลิต 
ENGAG303 การถ่ายโอนความร้อนและมวล 
                สาร  
ENGAG304 ปฏิบัติการเฉพาะหนว่ย 1 
ENGAG305 ปฏิบัติการเฉพาะหนว่ย 2 
ENGAG401 สมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร
ENGAG402 การออกแบบเครื่องจกัรแปรรูป 
                อาหาร  
ENGAG403 การท าความเย็นอตุสาหกรรม 
                อาหาร  
ENGAG404 การถ่ายเทความร้อน  
ENGAG405 ปฏิบัติการเฉพาะหนว่ย 
ENGAG501 การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับ 
                วิศวกรรมเกษตรอิเลก็ทรอนิกส ์
ENGAG502 ไมโครคอนโทรเลอรแ์ละการ 
                ประยุกต์   
ENGAG503 วิศวกรรมเซ็นเซอร ์  
ENGAG504 เทคโนโลยีการผลติพืชและสตัว์ 
ENGAG505 โรงเรือนเลี้ยงพืช สัตว์และการ 
                จัดการของเสีย 
                       - 
  
                       - 
                       - 
  
                       - 
 
                       - 
                       - 
                       - 
                       - 
 
                       - 
 

3(2-3-5) 
  

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

 
3(3-0-6) 

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

 
3(2-3-5) 

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

 
3(2-3-5)  

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5)  
3(2-3-5) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 
31074302 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  
31084302 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 
31084304 วิทยาศาสตร์และกลศาสตรด์ินในงาน 
               วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  
34060103 กระบวนการผลติ   
31074406 การสั่นสะเทือนเชิงกล   
31084406 การจัดการต้นก าลังและเครื่องจักรกล 
               เกษตร  
31084407 การควบคุมก าลังของไหลส าหรับ 
              วิศวกรรมเกษตร  
31081402 เครื่องจักรกลของไหลและระบบ 
               แจกจ่าย   
31081403 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
31085301 ระบบเกษตร 
31085302 สรีระวิทยานิเวศของพืช  
31085303 ระบบฟาร์มสมยัใหม ่  
31085304 การควบคุมสภาพแวดล้อมทางการ 
              เกษตร   
31085407 การจัดการการอนุรักษ์ดินและน้ า  
31085408 ระบบชีวภาพทดแทน   
31073305 การปรับอากาศ   
31086304 การท าแห้งและการเกบ็รักษาผลผลิต 
              เกษตร  
31086305 การประกันคุณภาพผลผลิตทาง 
               การเกษตร   
31081403 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
31081405 การท าความเย็นและระบบเก็บรักษา 
              ด้วยความเย็น  
31086406 ระบบขนถ่ายวัสด ุ  
31086407 ไซโล    
31087301 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  
31087302 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรม 
              อาหาร    
31087303 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม 
               อาหาร  
31087304 การออกแบบโรงงานชีวภาพ 
31087305 วิศวกรรมแปรรูปอาหาร  
31087406 การออกแบบเครื่องมือในกระบวนการ 
              อาหาร  

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

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

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

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

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

 
3(3-0-6) 

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

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

 
3(2-3-5) 

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

 

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
31086406 ระบบขนถ่ายวัสด ุ  
31087408 วิศวกรรมการบรรจ ุ  
31087409 วิศวกรรมการหมัก  
31087301 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  
31088301 แหล่งและเทคโนโลยีระบบพลังงาน 
31088303 หน่วยปฏิบัติการในวิศวกรรมพลังงาน 
              ชีวภาพ    
31088305 เศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยแีละระบบ 
              พลังงาน  
31073430 การเผาไหม ้    
31088409 การออกแบบหน่วยปฏิบัติการพลังงาน 
              ชีวภาพ  
31088410 ระบบสะสมพลังงาน  
31088411การออกแบบระบบผลติไฟฟ้าชีวมวล  
31088412 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
  

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

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

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

 
 
                              - 
31081401 ชลประทานและการระบายน้ า 
                              - 
                              - 
31086301 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปร 
              สภาพ 
31086303 เครื่องมือแปรสภาพผลผลิตเกษตร 
31086408 ระบบขนส่งผลผลติทางการเกษตร 
31086302 สรีระวิทยาของผลผลติทางการเกษตร 
31084405 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์ 
31084303 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
                             - 
              
                             - 
                             - 
                             - 
 
 
31085409 การจัดการของเสียทางชีวภาพ
31088408 กระบวนการหมักและเทคโนโลย ี
31088304 พลังงานชีวภาพและการเปลีย่นรูป 
              พลังงาน 
                          - 

 
 

3(2-3-5)  
 
 

3(3-0-6) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

- วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร  
ENGAG206 การออกแบบอุปกรณ์เกษตร 
ENGAG207 ชลประทานและการระบายน้ า 
ENGAG208 เทคโนโลยีโรงเรือน  
ENGAG209 ไฟฟ้าในระบบฟารม์  
ENGAG210 วิศวกรรมหลังการเกบ็เกี่ยวและแปร

สภาพ  
ENGAG211 เครื่องมือแปรสภาพผลผลติเกษตร 
ENGAG212 ระบบขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
ENGAG213 สรีระวิทยาของผลผลติทางการเกษตร
ENGAG214 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร 
ENGAG215 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
ENGAG216 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับ

วิศวกรรมเกษตร     
ENGAG217 การปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมเกษตร
ENGAG218 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร1 
ENGAG219 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร2 
 
- วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ 
ENGAG306 การจัดการของเสียทางชีวภาพ           
ENGAG307 กระบวนการหมักและเทคโนโลยี            
ENGAG308 พลังงานชีวภาพและการเปลีย่นรูป
พลังงาน       
ENGAG309 การวิเคราะห์ด้วยเครือ่งมือทางเคมี             

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

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

 
3(0-9-0) 
3(0-9-3) 
3(0-9-3) 

 
 

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

 
3(2-3-5) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
31088306 เทคโนโลยีเอนไซม์  
                         - 
                         - 
                         - 
 
31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ  

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
  
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 

3(2-3-5) 
 

ENGAG310 เทคโนโลยีเอนไซม์                            
ENGAG311 การออกแบบการทดลอง                      
ENGAG312 การวัดและเครื่องมือวัด 
ENGAG313 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับ

วิศวกรรมชีวภาพ  
ENGAG314 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ              
ENGAG315 แหล่งและเทคโนโลยรีะบบพลังงาน                
ENGAG316 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    

ENGAG317 เศรษฐศาสตร์และสถิตสิ าหรบั        
               วิศวกรรม   
 
- วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 
ENGAG406 กลศาสตร์เครื่องจักรกลแปรรปู 
                อาหาร     
ENGAG407 เครื่องก าเนิดไอน้ าอุตสาหกรรม 
               อาหาร  
ENGAG408 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
ENGAG409 วิศวกรรมการบรรจุอาหาร 
ENGAG410 การแปรรูปอาหาร 
ENGAG411 การจัดการความปลอดภัยใน 
                อุตสาหกรรม  
ENGAG412 การออกแบบผลติภณัฑ์อาหาร 
ENGAG413 นวัตกรรมอาหาร 
ENGAG414 จุลชีววิทยาผลติภณัฑ์นม 
ENGAG415 สุขลักษณะและเทคโนโลยีการท า     
               ความสะอาดในการแปรรูป 
               ผลิตภณัฑ์นม 
ENGAG416 เคมีของผลติภณัฑ์นม 
ENGAG417 กระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์นม 
ENGAG418 การประกันคณุภาพและความ 

                 ปลอดภัยทางอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์นม 
ENGAG419 การควบคุมมลพิษและการ 

                 จัดการของเสียในอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์นม 

ENGAG420 บรรจุภณัฑ์และการจดัการ 
                ส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์นม 

 
-วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส ์
ENGAG506 เทคโนโลยีเกษตรความแม่นย าสูง 
ENGAG507 ระบบสารสนเทศส าหรับการ 

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

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

 
 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

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

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

 
 

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

 
 
 

3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
                ท าการเกษตรยุคใหม่   
ENGAG508 การจัดการธรุกิจเกษตร 
                อิเล็กทรอนิกส์   
ENGAG509 ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับ 
                การเกษตร   
ENGAG510 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับ 
                การเกษตรอินทรีย์      
ENGAG511 ระบบสื่อสารขั้นสูงส าหรับ 
                ระบบขนส่งอัจฉริยะ 
ENGAG512 เครื่องมือวัดเสมือนจริงและ 
                การเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส ์
ENGAG513 การบัญชีต้นทุนส าหรับงานฟาร์ม 
                เกษตรสมัยใหม ่

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

 
1.คณะกรรมการด าเนินงาน 

1.1 นายกิจจา ไชยทนุ    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
1.2 รศ.โกศล โอฬารไพโรจน์   รองคณบดีด้านวิชาการ   กรรมการ 
1.3 นายศรีธร อุปค า    หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เชียงใหม่ กรรมการ 
1.4 นายพิทูร  นพนาคร   หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีล าปางกรรมการ 
1.5 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี น่าน กรรมการ 
1.6 นางสาวอัจฉรา จันทร์ผง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.7 นายประเทือง ฝั้นแกว้   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.8 ดร.กันยาพร ไชยวงศ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.9 ผศ.สมเกียรติ   วงษ์พานิช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.10 นายอนุวัตร  ศรีนวล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.11 นางสาวนิลวรรณ ไชยทนุ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.12 นางเพ็ญวรัตน์  พันธ์ภัทรชัย  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.13 นายชัยยันต์  ใจบุญมา   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.14 นายวิชัย  สินจักร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.15 ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.16 นายเสกสรรค์ เจียรสุวรรณ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.17 นายประสงค์ วงศ์ชัยบุตร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.18 นายสิทธากร พลาอาด   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.19 นายณัฐพล วิชาญ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.20 นายณัฐพล กาบค า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.21 นายเสกสรรค์ อ้วนสอาด   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.22 นายสถาพร พิมสาร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 
1.23 นางสาวอัจฉรา ไชยยา   อาจารย์ประจ าหลักสูตร      กรรมการและเลขานุการ
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2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
2.1 ด้านวิชาการ 
 1) รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา รองศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2.2 ด้านวิชาชีพ 
 1) ผศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
ผู้ก่อตั้ง และที่ปรึกษา บริษัท คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต จ ากัด 

2.3 ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
1) นายสุรชัย    ไชยนิตย์  ผู้จัดการบริษัท   

     บริษัท  สันติภาพ(ฮ่ัวเพ้ง  1958) จ ากัด (สาขาเชียงใหม่) 
 2) ดร.กนกวรรณ ชดเชย  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา 
     บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ 

3) นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทร์ใส เจ้าของบริษัท CK DEAL 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 
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ภาคผนวก ซ 
ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
                                                        ที่ 172 /๒๕๕8 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
                                                   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  
                                                      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

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

 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 (Thai Qualification Framework : TQF) และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ดังนี้ 

ที่ปรึกษา 
1. ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ   รองอธิการบดีด้านวิชาการ                              ประธานกรรมการ 
2. ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
3. นายกิจจา ไชยทนุ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                            กรรมการ 
4. รศ.โกศล โอฬารไพโรจน์   รองคณบดีด้านวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์         กรรมการ 
5. รศ.บัณฑิต ทิพากร    รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา         ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ ให้การพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

1. นายประเทือง ฝั้นแก้ว ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ อรรคทิมากูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ต าแหน่ง คณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

3. รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต าแหน่ง  กรรมการสภาวิศวกร 
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4. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ วงศ์สรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
  ส านักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5. นางสมสมร วงศ์รจิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      ต าแหน่ง  นักวิชาการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ   
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. นายบรรเจิด ดอนเนตรงาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      ต าแหน่ง  นักวิชาการมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
7. นายศรีธร อุปค า กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา  กรรมการ 
10. นางสาวอัจฉรา จันทร์ผง  กรรมการ 
11. นางสาวกันยาพร ไชยวงศ์  กรรมการ 
12. นายอนุวัตร ศรีนวล  กรรมการ 
13. นางสาวนิลวรรณ ไชยทนุ  กรรมการ 
14. นางเพ็ญวรัตน์  พันธ์ภัทรชัย กรรมการ 
15. นายชัยยันต์ ใจบุญมา  กรรมการ 
16. นายวิชัย สินจักร  กรรมการ 
17. นายสุวรรณ จันทร์อินทร์  กรรมการ 
18. นายเสกสรรค์ เจียรสุวรรณ  กรรมการ 
19. นายประสงค์ วงศ์ชัยบุตร  กรรมการ 
20. นายสิทธากร พลาอาด  กรรมการ 
21. นายณัฐพล วิชาญ  กรรมการ 
22. นายณัฐพล กาบค า กรรมการ 
23. นายเสกสรรค์ อ้วนสอาด  กรรมการ 
24. นายสถาพร พิมสาร  กรรมการ 
25. นายสมนึก เครือสอน  กรรมการ 
26. นางสาวอัจฉรา ไชยยา  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
1. นายประเทือง ฝั้นแก้ว ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ชาญชัย ทองโสภา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
ส านักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรภัทร วาฤทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา บริษัท คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต จ ากัด 
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4. นายสุรชัย ไชยนิตย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต าแหน่ง ผู้จัดการ บริษัท สันติภาพ (ฮ่ัวเพ้ง 1958) จ ากัด (สาขาเชียงใหม่) 

5. คุณกนกวรรณ ชดเชย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา 

บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ 
6. นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทร์ใส  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ต าแหน่ง เจ้าของบริษัท CK DEAL  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา  กรรมการ 
9. นางสาวอัจฉรา จันทร์ผง  กรรมการ 
10. นางสาวกันยาพร ไชยวงศ์  กรรมการ 
11. นายอนุวัตร ศรีนวล  กรรมการ 
12. นางสาวนิลวรรณ ไชยทนุ  กรรมการ 
13. นางเพ็ญวรัตน์  พันธ์ภัทรชัย กรรมการ 
14. นายชัยยันต์ ใจบุญมา  กรรมการ 
15. นายวิชัย สินจักร  กรรมการ 
16. นายสุวรรณ จันทร์อินทร์  กรรมการ 
17. นายเสกสรรค์ เจียรสุวรรณ  กรรมการ 
18. นายประสงค์ วงศ์ชัยบุตร  กรรมการ 
19. นายสิทธากร พลาอาด  กรรมการ 
20. นายณัฐพล วิชาญ  กรรมการ 
21. นายณัฐพล กาบค า กรรมการ 
22. นายเสกสรรค์ อ้วนสอาด  กรรมการ 
23. นายสถาพร พิมสาร  กรรมการ 
24. นายสมนึก เครือสอน  กรรมการ 
25. นางสาวอัจฉรา ไชยยา  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ การพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

    สั่ง  ณ  วันที่  16 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

     (นายกิจจา  ไชยทนุ) 

                   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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          ล าดับที่ 1  

 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2.  ชื่อ – สกุล  นางสาวอัจฉรา จันทร์ผง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2553 
5.2 ปริญญตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 2549 

6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
Ninlawan Chaitanoo, Autchara Junphong , Atchara Chaiya and Penwarat Phanphattharachai. 

( 2 0 17 ) .  “Removal of Sodium Chloride from Air with the Bubbles Water”.  In 
Proceeding of The 9th International Conference on Sciences, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017)., 26-28 June 2017, KUST, 
Kunming, China. pp. 281-284. 

อัจฉรา จันทร์ผง, นิลวรรณ ไชยทนุ, อัจฉรา ไชยยา, เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย,บุษกร ใจอุดม และปิยะณัฐ ก๋า
บุญเรือง, (2560). “การศึกษาความหนาแน่นของครีบระบายความร้อนแบบลูกฟูกที่มีผลต่อการ
ถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์”. ใน Proceedings การประชุมเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13.  31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, 
หน้า 1331-1337. 

ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์, อัจฉรา จันทร์ผง, นิลวรรณ ไชยทนุ. (2556). “การพัฒนาตู้อบหญ้าหวานโดยใช้แหล่ง
ความร้อนจากก๊าซหุงต้มและพลังงานแสงอาทิตย์”. ใน Proceeding  การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6. ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย, 1-4 เมษายน 2556, หน้า 387-392. 
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 นิลวรรณ ไชยทนุ, อัจฉรา จันทร์ผง, ทวีศักดิ์ มหาวรรณ. (2556). “การพัฒนาตู้อบส าหรับกระบวนการอบ
ข้าวแต๋นโดยการใช้หัวเผาก๊าซอินฟราเรด”.ใน Proceeding  การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่  6. โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า , 
ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย, 1-4 เมษายน 2556, หน้า 502-507. 

 
6.2  บทความ 
 ไม่มี 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี5 ปี  

 Refrigeration and Air Conditioning  
 Engineering Mechanics 
 ระบบเชิงกลส าหรับวิศวกรรมเกษตร 
 วิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ 

  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 
 

  

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

 (นางสาวอัจฉรา จันทร์ผง) 
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          ล าดับที่ 2  

 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2. ชื่อ – สกุล  นายกรวัฒน์  วุฒิกิจ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 2561 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 2554 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2551 

6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 

K.WuttiKid and K. Panyawoodho .(2017). “Evaluation of Nafion with Various Pt-C 
Concentrations in Membrane Electrode Assemblies for PEMFCs” Fuel Cell 
journal, No. 5, pp. 643–651. 

K.WuttiKid and K.Panyawoodho.(2017).“Optimization of PEM fuel cell performance 
by examining proper catalyst ink ingredients from various solvents and Nafion for 
MEA fabrication” CMU journal of Natural sciences, Volume 16 number 4, pp.275-
281. October – December, 2017. 

K.Wuttikid and K.Punyawudho. (2017). “Optical and Scanning Electron Microscopy 
Characterization of Catalyst Ink Droplets prepared by Ultrasonic Spray,” Proc. 
34th MST Annu. Conf., no. 34, May 2017. pp. 145. 

K.WuttiKid and K.Panyawoodho .(2016). “Effects of relative humidity on PEM fuel 
cell electrodes established by variation of Nafion content” Proceeding at The 
8 th International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15–17  June, 2016 , Yangon, Myanmar. 
pp.149-155. 
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K. Wuttikid, Y. Zhang, J. R. Monnier, and K. Punyawudho.  ( 2 0 15 ) .  “Identification 
and quantification of Pt surface sites and of performance losses for PEM fuel 
cells by selective chemisorption measurement”, 5 th European PEFC & H2 
Forum, Lucerne, Switzerland, Jun 30 – July 3, 2015. pp. 38-46. 

K.WuttiKid and K.Panyawoodho. (2014). “Optimization of Nafion Content in the 
Membrane Electrode Assembly for Proton Exchange Membrane Fuel Cell” 
Proceeding at The 6th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), 28-30 August 2014, Apsara 
Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia. pp.1-5. 

K.WuttiKid and K.Panyawoodho. (2012). “Novel technique to produce catalyst 
coated layer (CCL) for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells (PEMFCs)” 
Proceeding at TIChE Int. Conf. 2012  Oct. 25 –  26 2012 , Nakornratchasima 
Thailand. pp. 1-6. 

กิตติศักดิ์ กราบเคหะ ด ารงศักดิ์ วงค์ฐาน และกรวัฒน์ วุฒิกิจ. (2558). “การใช้ประโยชน์จากเส้น
ใยกัญชงในการผลิตฉนวนกันความร้อน” การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงาน
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558. หน้า 112-127. 

6.2 บทความ 
 ไม่มี 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

  ไม่มี 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี…5….ปี  

 วัสดุวิศวกรรม 
 กระบวนการผลิต 
 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท…-….ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

                                                                    
       (ลงชื่อ).............................................  

                     (นายกรวัฒน์  วุฒิกิจ) 
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           ล าดับที่ 3  

 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2. ชื่อ – สกุล นายเมธัส ภัททิยธนี 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด                          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. 
 

วิศวกรรมพลังงาน 2558 

5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2549 

6.  ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
Bhudtiyatanee, M. , Kammuang- lue, N. , Aggarangsi, P.  and Suscharitakul, T.  (2015) . 

“Optimum ratio of compressed bio-methane gas and diesel for common rail 
diesel engine,” Bangkok international conference on engineering and applied 
sciences, bangkok, Thailand, 26 – 28 February 2015, pp. 94 – 102. 

6.2 บทความ 
  Niti Kammuang-lue, Matas Bhudtiyatanee. (2017). “Optimum ratio of 

compressedbiomethane gas as dual fuel in turbocharged common rail diesel 
engine”. Journal of the Energy Institute (2017). pp. 1–13. 

   ศรีธร อุปค า, สุรสิทธิ์ เที่ยงจันตา, เมธัส ภัททิยธนี . (2558). “การหาค่าประสิทธิผลของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนจากอิทธิพลของการเรียงตัวของท่อสารตัวกลาง”, วารสารวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 34 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน,หน้า 58– 68. 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไมมี่ 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 

  7.1  ประสบการณ์การสอน 
       7.1.1 ระดับปริญญาตรี…5….ปี  

 Engineering laboratory 
       7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ปี  
 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 

    ไม่มี  
 
 

                                                                (ลงชือ่) ...... ........................................  

                                                   (นายเมธัส ภัททยิธนี) 
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      ล าดับที่ 4 

 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2.  ชื่อ – สกุล  นางสาวนิลวรรณ  ไชยทนุ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 2552 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร 2550 

6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
Ninlawan Chaitanoo, Autchara Junphong , Atchara Chaiya and Penwarat Phanphattharachai. 

(2017). “Removal of Sodium Chloride from Air with the Bubbles Water”. In Proceeding 
of The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2017). 26-28 June 2017, KUST, Kunming, China.  
pp. 281-284. 

Chaitanoo, N., Moonpa, N., Jaiwongsa, S., and Taopang, S. (2013). “The Potential Studying 
of Ethanol Tray Distillation for Utilization in the Community”. In Proceeding of 
Integrating Research for Developing Local Communities to the International Standard, 
8-9 May 2013. Phuket Rajabhat University. pp. 60-P69. 

อัจฉรา จันทร์ผง, นิลวรรณ ไชยทนุ, อัจฉรา ไชยยา, เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย,บุษกร ใจอุดม และปิยะณัฐ 
ก๋าบุญเรือง. (2560). “การศึกษาความหนาแน่นของครีบระบายความร้อนแบบลูกฟูกที่มีผลต่อการ
ถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์”. ใน Proceedings การประชุมเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 13.   31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, หน้า 1331-
1337. 
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นิลวรรณ ไชยทนุ, ศรีธร อุปค า, ภาสวรรธน์ วัชรด ารงศักดิ์ , อัจฉรา จันทร์ผง และ วิสูตร์ ยังพลขันธ์ . 
(2559). “ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน และการประยุกต์ใช้ร่วมกับ
เตาถ่าน”. ใน Proceedings การประชุมสัมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 9. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ต ,   29 
พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 , หน้า 398-406. 

ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์, อัจฉรา จันทร์ผง, นิลวรรณ ไชยทนุ. (2556). “การพัฒนาตู้อบหญ้าหวานโดยใช้แหล่ง
ความร้อนจากก๊าซหุงต้มและพลังงานแสงอาทิตย์”. ใน Proceeding  การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6. ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า, 
ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย, 1-4 เมษายน 2556, หน้า 387-392. 

นิลวรรณ ไชยทนุ, อัจฉรา จันทร์ผง, ทวีศักดิ์ มหาวรรณ. (2556). “การพัฒนาตู้อบส าหรับกระบวนการอบ
ข้าวแต๋นโดยการใช้หัวเผาก๊าซอินฟราเรด”.ใน Proceeding  การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่  6. โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า , 
ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย, 1-4 เมษายน 2556, หน้า 475-480. 
 

    6.2  บทความ 
  นิลวรรณ  ไชยทนุ, ร่มไทร  มุกเมืองทอง, วรุฒ ชมเจริญ และ อนุพันธ์  วรรณภิระ. (2559). “ศักยภาพ

การผลิตก๊าซมีเทนของหญ้าเนเปียพันธุ์แคระภายใต้การปรับสภาพเบื้องต้นด้วยสารละลายด่าง”. 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2559, หน้า 32-36. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี  

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 7 ปี  

 Thermodynamics 
 Thermal technology 
 Physical properties of biological materials 
 Computer aided designand engineering 
 Unit operation in food engineering 

      7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ปี 
 
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 

   ไม่มี                                  
          

         (ลงชื่อ) ......................................................... 

(นางสาวนิลวรรณ  ไชยทนุ) 
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         ล าดับที่ 5  

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2.  ชื่อ – สกุล นายทวีศักดิ์  มหาวรรณ์  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2553 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
วศ.บ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2541 

 
6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 
กรีฑา สุขทั่ง, พันธกานต์ เจียรทวีสิน, ชัชวาล พงษ์สมบูรณ์,นาวี นันต๊ะภาพ, ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์, อัจฉรา 

จันทร์ผง, สุรเชษฐ์ ชุติมา, สุรชัย บวรเศรษฐนันท์, ยศพงษ์ ลออนวล และวิศนุรักษ์ เวชสถล. (2561). 
ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ส าหรับการใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการอบแห้งผลทาง
การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย, Engng.J.CMU.(2018) 25 (2), 142-169. 

ชูรัตน์ ธารารักษ์ และทวีศักดิ์ มหาวรรณ์.(2557). การออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบ
คลุกเคล้าและหมุนเวียนเมล็ดในถังส าหรับเกษตรกรรายย่อย , ใน การประชุมวิชาการ การถ่ายเท
พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13 (น.087-094), ณ 
เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย. 

ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์,อัจฉรา จันทร์ผง และนิลวรรณ ไชยทนุ. (2556). การพัฒนาตู้อบหญ้าหวานโดยใช้แหล่ง
ความร้อนจากก๊าซหุงต้มและพลังงานแสงอาทิตย์ , ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 6. (น.370-374), ณ โรงแรมหัวหินแก
รนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย. 
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นิลวรรณ ไชยทนุ, อัจฉรา จันทร์ผง และทวีศักดิ์ มหาวรรณ์. (2556). การพัฒนาตู้อบส าหรับกระบวนการ
อบข้าวแต๋นโดยการใช้หัวเผาก๊าซอินฟราเรด, ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ
ไทย ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 6. (น.475-480), ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ 
แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ทวีศักดิ์  มหาวรรณ์ .  (2560). เอกสารประกอบการสอน วิชา กลศาสตร์ของไหล. สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, เชียงใหม่. 298 หน้า. 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 8 ปี  

  กลศาสตร์ของไหล 
 เครื่องจักรกลของไหลและระบบแจกจ่าย 
 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและวิศวกรรม 

 
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
            ไม่มี 
 
 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

   (นายทวีศักดิ์ มหาวรรณ์) 
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          ล าดับที่ 6  

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2.  ชื่อ – สกุล  นายสมเกียรติ  วงษ์พานิช 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี                        
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. เครื่องกล 2539 

5.2 ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
วิทยาเขตเทเวศร์   
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
ศูนย์กลางราชมงคล                                
จังหวัดปทุมธานี                                                                                         

ค.อ.บ. 
 

วศ.บ. 
 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 

วิศวกรรมเครื่องกล 

2528 
 

2546 

6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

P. Yeunyongkul and S. Wongpanich, (2015). “Economizer by Using Thermosyphon for 
Electronics Industry”, In Proceeding of The 6 th Rajamangala University of 
Technology International Conference, Nakhon Ratchasima, Thailand, Sep 2015. 

Pracha Yeunyongkul, Jirasak Panya and Somkiat Wongpanich, (2013). “Performance 
Enhancement of Split-Type Air Conditioner with the CLOHP Condenser Using 
R134a as Working Fluid”, In Proceeding of The Fifth International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V) , 4-6 
September 2013, Luang Prabang, Lao PDR. 
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6.2  บทความ 
 ไม่มี 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี5 ปี  

 แทรกเตอร์  
 ระบบไฮดรอลิกส์ 

  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

                                                                (ลงชือ่) ....................................................... 

            (ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช) 
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ล าดับที่ 7 

 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
---------------------------------------------------------------- 

1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2. ชื่อ – สกุล  นายนิวัตร มูลปา 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปร.ด. 
 

วิศวกรรมเครื่องกล 2547 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล 2541 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 2537 

6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
Roongruangsri, W., N. Moonpa, J. Vuthijumnonk and K. Sangsuwan. (2017). “Comparing the 

engineering program feeders from SiF and convention models”. Proceedings of the 
8th TSME International Conference on Mechanical Engineering (ICoME). Bangkok, 
Thailand, 12-15 December 2017. (paper ID: ICOME-2017-0266) 

Junma, K., N. Moonpa, and T. Kanjanaparichart. (2017). “Dynamic properties modeling and 
parameter identification of carbon black filled rubber”. Proceedings of the 31th 
Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand. Nakorn Nayok, Thailand, 
4-7 July 2017. 80-83. 
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Potha, W., N. Moonpa, and C. Tararux. (2017). “Study of factor affecting concurrent flow 
dryer design by using computational fluid dynamics”. Proceedings of the 31th 
Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand. Nakorn Nayok, Thailand, 
4-7 July 2017. 204-205. 

Songthanapitak, N., N. Moonpa, B. Houbunluekit and S. Ingkapradit. (2016). “RMUTL STEM 
workforce: new STEM ducational model for Thai industry: school in factory”. 
Proceedings of the 7th Thailand-US Education Roundtable. Bangkok, Thailand, 26 
February 2016. 121-126. 

Moonpa, N. L. Nai-Shang and S. Topaiboul. (2014). “Effect of amylose ratio on the elastic 
and viscoelastic properties of Thai rice”. Proceedings of the 6th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB VI). Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014. 155-176. 

Sangsuwan, K., W. Changrue, T. Nimmasang, and N. Moonpa. (2014). “Application of walking 
tractor transmission system for development of a small 4- wheel tractor” . 
Proceedings of the 15th National Conference on Thailand Society of Agricultural 
Engineering. Ayutthaya, Thailand, 2-4 April 2014. TAM-08-54. 

Moonpa, N. , W.  Rooboon, A.  Konta and A.  Tongtib.  (2014)  “Mathematics modeling and 
analysis for rotor cultivator balancing”. Proceedings of the 15th National Conference 
on Thailand Society of Agricultural Engineering. Ayutthaya, Thailand,  2-4 April 2014. 
TAM-24-72 

Le, V.C., L. Nai-Shang, S. Topaiboul, S. Bangphan and N. Moonpa. (2013). “The effect of 
amylose ratio on the mechanical properties of rice grain”. Proceedings of the 3rd 
International Engineering Symposium. Kumamoto, Japan, 4-6 March 2013. M 4-4-(1-
4). 

Shu, Y.J., N.S. Liou, N. Moonpa and S. Topaiboul. (2013) “ Investigating damage properties 
of rice grain under compression load”. Proceedings of the International Conference 
on Experimental Mechanics 2013 & the 12th Asian Conference on Experimental 
Mechanics. Bangkok, Thailand, 25-27 November 2013. BMP-116-90. 

อรทัย บุญทวงค์, ภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักดิ์, สวัสดิ์ กีไสย์ และนิวัตร มูลปา. (2559). “การผลิตแคบหมู
ด้วยวิธีการอบ”. เชียงใหม่, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม. 57 หน้า 

นิวัตร มูลปา, ประยูร จอมหล้าพีรติกุล, ธราพงษ์ กาญจนปาริชาติ, วิษณุ ทองเล็ก, วิรัตน์ นักกรองดี, 
อุทิศ สุริภา และจุฬาลักษณ์ อยู่ประสพโชค. (2557). “การพัฒนาระบบงานวิจัยในสถาน
ประกอบการผ่านงานวิจัยพัฒนาเครื่องทดสอบและวิธีทดสอบสมรรถนะส าหรับล้อยางตัน”. 
เชียงใหม่, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม. 231 หน้า 
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6.2 บทความ 
 Moonpa N. and S. Topaiboul. (2013). “Development of novel design the dolid tire 

performance testing system”. International of Earth Science and Engineering, 6(4): 
847-850. 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
นิวัตร มูลปา. (2554). การสั่นสะเทือนเชิงกล, กลุ่มวิจัยกลศาสตร์ วัสดุ และการออกแบบวิศวกรรม, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. ส านักพิมพ์โชตนาปรินติ้ง, เชียงใหม่. 394 หน้า. 
นิวัตร มูลปา. (2554). เอกสารประกอบการสอน วิชากลศาสตร์เครื่องจักรกล , กลุ่มวิจัยกลศาสตร์ วัสดุ 

และการออกแบบวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, เชียงใหม่. 454 หน้า. 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญาตรี……13….ปี  

1. ชื่อวิชา Mechanical Vibration 
2. ชื่อวิชา Mechanics of Machinery 
3. ชื่อวิชา Agricultural Machinery Design 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท……5…….ปี  
1. ชื่อวิชา Mchanical Engineering Theory 
2. ชื่อวิชา Modal Analysis 
3. ชื่อวิชา Mechanical Behavior of Materials 
4. ชื่อวิชา Advanced Manufacturing Processes 
5. ชื่อวิชา Theory of Mechanics 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
7.2.1 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

1. เกษม จันทร์มา, 2557. การจ าลองและการวิเคราะห์สมบัติพลวัตของยางเติมเขม่าด า, 
วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2. วัชรพงศ์ โปทา, 2557. การจ าลองและวิเคราะห์ของการไหลของอากาศในเครื่องลด
ความชื้นแบบไหลพร้อมกัน , วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3. จตุพล อุ่นโพธิ์, 2558. การปรับปรุงผลิตภาพการผลิต ชิ้นส่วนแก้มยางของแม่พิมพ์ยางล้อ, 
วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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4. สุทิพยรัตน์ ผัดเป้า, 2558. การปรับปรุงผลิตภาพการผลิต การผลิตชิ้นส่วนขอบยางของ
แม่พิมพ์ยางล้อ, วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

5. ศักดิ์ชัย  จันทร์ขาว, 2560. การทดสอบและจ าลองการลื่นไถลของล้อยางตันที่ความลึก
ดอกยางแตกต่ า งกัน , วิทยานิพนธ์  วิ ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  7.2.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
1. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
1.1) นายธวัชชัย อุ่นใจจม ผลของทิศทางและจ านวนของการยึดสกรูต่อการกระจายของ

ความเค้นในกระดูกต้นขาของคนและแผ่นดาม (Effects of direction and 
number of the screw fixation on stress distribution in human femur and 
attached plate) ปีการศึกษา 2550 

1.2) นายจิรศักดิ์ ปัญญา ผลของแรงปฏิกิริยาที่ขอบรองรับแบบหนีบยึดต่อระยะแอ่นตัว
และความเค้นของแผ่นบาง (Effects of reaction forces at clamped edge on 
deflection and stress of thin plate) ปีการศึกษา 2553  

1.3) นายภัคเกษม ชะตาค า วิทยานิพนธ์  Active Control of Pneumatic Vibration 
Isolator ปี 2009 

2. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  2.1) นายธวัชชัย อุ่นใจจม การเสียรูปแบบคืบในแนวขวางของล าไม้ไผ่  (Transverse 
Creep Deformation of Bamboo Culm) ปีการศึกษาท่ีจบ 2558 (2015) 

  2.2) นายธราพงษ์  กาญจนปาริชาติ  Development of gait training robot with 
compliance control ปี 2016 

 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                     (ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา) 
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ล าดับที่ 1 

 

 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2.  ชื่อ – สกุล  นายสุวรรณ จันทร์อินทร์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา      
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2551 

5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2547 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2545 

 

6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

สุวรรณ จันทร์อินทร์, ชาญวิทย์ สลีแดง, ชนะศักดิ์ เหล่าชัย, นิติกร ลือโลก, วิสุทธิ์ เชื้อทอง, ธีรัช เพ็ชรหิน 
และ เอกรัฐ บุญภูงา. (2559). การออกแบบสายอากาศเปลี่ยนคลื่นไมโครเวฟให้เป็นไฟกระแสตรง
ส าหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
ครั้งที่ 3 สู่งานวิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมท้องถิ่น เล่ม 1. ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.15-16 กันยายน 2559. หน้า 388-
402. 

สุวรรณ จันทร์อินทร์.(2557). สายอากาศผสมสัญญาณหลักการกึ่งแสงขนาดเล็ก.การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 6เล่ม 2.ณ มารีไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท 
จังหวัดกระบี่. 26-28 มีนาคม 2557. หน้า 669-672. 
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อ านาจ ผัดวัง, เสกสรร เจียรสุวรรณ และสุวรรณ จันทร์อินทร์.(2557). ชุดปลูกพืชแบบใช้สารละลายส าหรับ
ครัวเรือนแบบอัตโนมัติ.การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 6
เล่ม 1.ณ มารีไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท จังหวัดกระบี่. 26 - 28 มีนาคม 2557. หน้า 473-476. 

6.2  บทความ 
สุวรรณ จันทร์อินทร์. (2555). การศึกษาสายอากาศไมโครสตริปแบบระนาบ. วารสารวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรังสิต (RSU JET) พ.ศ. 2555, เล่มที่ 15 (มิถุนายน): หน้า 1-7. 
 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี…7….ปี 

 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง 

 ปฏิบัติวงจรดิจิตอล หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา 
ล าปาง 

 การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 การเขียนโปรแกรมและการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 การออกแบบและสร้างวงจรรวมโดยใช้ภาษา VHDL หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท…4….ปี  
 ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงหลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
            ไม่มี 
 
                                                                (ลงชือ่) .......... ........... ...........  

(ดร.สุวรรณ  จันทร์อินทร์) 
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     ล าดับที่ 2 

 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

------------------------------------------------------------------ 
1.หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2.ชื่อ – สกุล  นายอภินันทน์ จิตรเจริญ 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.ประวัติการศึกษา   
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก University of Erfurt, 
Germany 

Ph.D. Educational 
Technology 

2552 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.ม. เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

2544 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

วท.บ. เกษตรกลวิธาน 2526 

6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
       ไม่มี 
6.2  บทความ 
W. Jitjaroen, A. Jitjaroen , A. Suvannakita and O. Bunthawong.(2014). Performance Efficiency 

of In-line Stirred Yoghurt Machine Modeling for Use in SMEs.  Jounal of Engineering and 
Applied Sciences Vol. 9(6): ISSN:1816-949X. (0.4). pp 243-248. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี…10….ปี  

 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.
ล้านนา ล าปาง 

 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.
ล้านนา ล าปาง 

 การบ ารุงรักษา อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง 
            7.1.2  ระดับปริญญาโท……-….ปี  
 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
     ไม่มี 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

(อาจารย์ ดร.อภินันทน์  จิตรเจริญ) 
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 ล าดับที่ 3 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
---------------------------------------------------------------- 

1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2. ชื่อ – สกุล  นายนิวัตร มูลปา 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปร.ด. 
 

วิศวกรรมเครื่องกล 2547 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล 2541 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 2537 

6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
Roongruangsri, W., N. Moonpa, J. Vuthijumnonk and K. Sangsuwan. (2017). “Comparing the 

engineering program feeders from SiF and convention models”. Proceedings of the 
8th TSME International Conference on Mechanical Engineering (ICoME). Bangkok, 
Thailand, 12-15 December 2017. (paper ID: ICOME-2017-0266) 

Junma, K., N. Moonpa, and T. Kanjanaparichart. (2017). “Dynamic properties modeling and 
parameter identification of carbon black filled rubber”. Proceedings of the 31th 
Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand. Nakorn Nayok, Thailand, 
4-7 July 2017. 80-83. 

Potha, W., N. Moonpa, and C. Tararux. (2017). “Study of factor affecting concurrent flow 
dryer design by using computational fluid dynamics”. Proceedings of the 31th 
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Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand. Nakorn Nayok, Thailand, 
4-7 July 2017. 204-205. 

Songthanapitak, N., N. Moonpa, B. Houbunluekit and S. Ingkapradit. (2016). “RMUTL STEM 
workforce: new STEM ducational model for Thai industry: school in factory”. 
Proceedings of the 7th Thailand-US Education Roundtable. Bangkok, Thailand, 26 
February 2016. 121-126. 

Moonpa, N. L. Nai-Shang and S. Topaiboul. (2014). “Effect of amylose ratio on the elastic 
and viscoelastic properties of Thai rice”. Proceedings of the 6th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB VI). Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014. 155-176. 

Sangsuwan, K., W. Changrue, T. Nimmasang, and N. Moonpa. (2014). “Application of walking 
tractor transmission system for development of a small 4- wheel tractor” . 
Proceedings of the 15th National Conference on Thailand Society of Agricultural 
Engineering. Ayutthaya, Thailand, 2-4 April 2014. TAM-08-54. 

Moonpa, N. , W.  Rooboon, A.  Konta and A.  Tongtib.  (2014)  “Mathematics modeling and 
analysis for rotor cultivator balancing”. Proceedings of the 15th National Conference 
on Thailand Society of Agricultural Engineering. Ayutthaya, Thailand,  2-4 April 2014. 
TAM-24-72 

Le, V.C., L. Nai-Shang, S. Topaiboul, S. Bangphan and N. Moonpa. (2013). “The effect of 
amylose ratio on the mechanical properties of rice grain”. Proceedings of the 3rd 
International Engineering Symposium. Kumamoto, Japan, 4-6 March 2013. M 4-4-(1-
4). 

Shu, Y.J., N.S. Liou, N. Moonpa and S. Topaiboul. (2013) “ Investigating damage properties 
of rice grain under compression load”. Proceedings of the International Conference 
on Experimental Mechanics 2013 & the 12th Asian Conference on Experimental 
Mechanics. Bangkok, Thailand, 25-27 November 2013. BMP-116-90. 

อรทัย บุญทวงค์, ภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักดิ์, สวัสดิ์ กีไสย์ และนิวัตร มูลปา. (2559). “การผลิตแคบหมู
ด้วยวิธีการอบ”. เชียงใหม่, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม. 57 หน้า 

นิวัตร มูลปา, ประยูร จอมหล้าพีรติกุล, ธราพงษ์ กาญจนปาริชาติ, วิษณุ ทองเล็ก, วิรัตน์ นักกรองดี, 
อุทิศ สุริภา และจุฬาลักษณ์ อยู่ประสพโชค. (2557). “การพัฒนาระบบงานวิจัยในสถาน
ประกอบการผ่านงานวิจัยพัฒนาเครื่องทดสอบและวิธีทดสอบสมรรถนะส าหรับล้อยางตัน ”. 
เชียงใหม่, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม. 231 หน้า 
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6.2 บทความ 
 Moonpa N. and S. Topaiboul. (2013). “Development of novel design the dolid tire 

performance testing system”. International of Earth Science and Engineering, 6(4): 
847-850. 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
นิวัตร มูลปา. (2554). การสั่นสะเทือนเชิงกล, กลุ่มวิจัยกลศาสตร์ วัสดุ และการออกแบบวิศวกรรม, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. ส านักพิมพ์โชตนาปรินติ้ง, เชียงใหม่. 394 หน้า. 
นิวัตร มูลปา. (2554). เอกสารประกอบการสอน วิชากลศาสตร์เครื่องจักรกล , กลุ่มวิจัยกลศาสตร์ วัสดุ 

และการออกแบบวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, เชียงใหม่. 454 หน้า. 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญาตรี……13….ปี  

4. ชื่อวิชา Mechanical Vibration 
5. ชื่อวิชา Mechanics of Machinery 
6. ชื่อวิชา Agricultural Machinery Design 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท……5…….ปี  
6. ชื่อวิชา Mchanical Engineering Theory 
7. ชื่อวิชา Modal Analysis 
8. ชื่อวิชา Mechanical Behavior of Materials 
9. ชื่อวิชา Advanced Manufacturing Processes 
10. ชื่อวิชา Theory of Mechanics 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
7.2.1 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

6. เกษม จันทร์มา, 2557. การจ าลองและการวิเคราะห์สมบัติพลวัตของยางเติมเขม่าด า, 
วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

7. วัชรพงศ์ โปทา, 2557. การจ าลองและวิเคราะห์ของการไหลของอากาศในเครื่องลด
ความชื้นแบบไหลพร้อมกัน, วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

8. จตุพล อุ่นโพธิ์, 2558. การปรับปรุงผลิตภาพการผลิต ชิ้นส่วนแก้มยางของแม่พิมพ์ยางล้อ, 
วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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9. สุทิพยรัตน์ ผัดเป้า, 2558. การปรับปรุงผลิตภาพการผลิต การผลิตชิ้นส่วนขอบยางของ
แม่พิมพ์ยางล้อ, วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

10. ศักดิ์ชัย  จันทร์ขาว, 2560. การทดสอบและจ าลองการลื่นไถลของล้อยางตันที่ความลึก
ดอกยางแตกต่ า งกัน , วิทยานิพนธ์  วิ ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  7.2.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
1. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
1.1) นายธวัชชัย อุ่นใจจม ผลของทิศทางและจ านวนของการยึดสกรูต่อการกระจายของ

ความเค้นในกระดูกต้นขาของคนและแผ่นดาม ( Effects of direction and 
number of the screw fixation on stress distribution in human femur and 
attached plate) ปีการศึกษา 2550 

1.2) นายจิรศักดิ์ ปัญญา ผลของแรงปฏิกิริยาที่ขอบรองรับแบบหนีบยึดต่อระยะแอ่นตัว
และความเค้นของแผ่นบาง (Effects of reaction forces at clamped edge on 
deflection and stress of thin plate) ปีการศึกษา 2553  

1.3) นายภัคเกษม ชะตาค า วิทยานิพนธ์  Active Control of Pneumatic Vibration 
Isolator ปี 2009 

2. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  2.1) นายธวัชชัย อุ่นใจจม การเสียรูปแบบคืบในแนวขวางของล าไม้ไผ่ (Transverse 
Creep Deformation of Bamboo Culm) ปีการศึกษาท่ีจบ 2558 (2015) 

  2.2) นายธราพงษ์  กาญจนปาริชาติ  Development of gait training robot with 
compliance control ปี 2016 

 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                     (ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา) 
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       ล าดับที่ 4 

 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

------------------------------------------------------------------ 
1.หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2.ชื่อ – สกุล  นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา 

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

ปรด. เทคโนโลยีพลังงาน 2556 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วทม. วิทยาการหลังการ 
เก็บเก่ียว 

2541 

5.3ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทบ. เกษตรกลวิธาน 2533 
6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย 
รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา. (2560). อิทธิพลของการเติมไวน์หม่อน (Morusalba L.) ต่อคุณสมบัติทาง

กายภาพ ทางเคมีและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในไอศกรีม. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๖ (The 16th National Horticultural Congress 2017) วันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. เล่มที่ 1  . หน้า 91-108. 

รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา. (2559). การพัฒนาความสามารถในการสร้างอาหารในโรงเรียนบ้านโพซอ. 
งานประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพ่ือสุขภาวะชุมชน (Innovation for Community Well-
Being) ในระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(อาคารเคเอกซ์) ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร. เล่มที่ 1. หน้า 276-281.  
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   6.2 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
        ไม่มี 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 17 ปี  

 ชื่อวิชาวิศวกรรมอาหาร 1 
 ชื่อวิชา วิศวกรรมอาหาร 2 
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีผักและผลไม้ 
 ชื่อวิชา วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท3ปี  
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง  
 ชื่อวิชา การจัดการ การควบคุม และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 

 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
            ไม่มี 

 

          (ลงชื่อ) ................................................................ 

            (นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา) 
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       ล าดับที่ 5 

 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

------------------------------------------------------------------ 
1.หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2.ชื่อ – สกุล  นายเสกสรร  วงศ์ศิริ 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา    

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วท.ด. เทคโนโลยีทางอาหาร 2556 
5.2 ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วท.ม. เทคโนโลยีทางอาหาร 2546 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหาร 2538 

6.ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 Wongsiri, S. and Duangmal, K. (2014). Effect of citric acid concentrations, storage time and 

temperature, and steaming on antioxidant activities of Siam tulip (Curcuma 
alismatifolia Gagnep) flower.  Oral presentation at The 3rd Asia Pacific Symposium on 
Post-Harvest Research, Education and Extension (APS2014); December 8-11, 2014.  
Victory Hotel, Ho Chi Min City, Vietnam. Vol.01;  pp. 105-201. 

   6.2 บทความ 
 Wongsiri, S., Ohshima, T. and Duangmal, K.  (2015).  Chemical   composition, amino acid 

profile and antioxidant activities of germinated mung bean (Vigna radiata). Journal 
of Food Processing and Preservation. Vol.39 (6); pp. 1956-1964. 

     
   6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ  
 ไม่มี        
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
    7.1.1 ระดับปริญญาตรี ...21....ป ี
  ชื่อวิชา....ชีวเคมีทั่วไป................................ 

 ชื่อวิชา....เคมีอาหาร 1...................................... 
 ชื่อวิชา....เคมีอาหาร 2 ............................. 
 ชื่อวิชา....แปรรูปอาหาร 1.................................. 
 ชื่อวิชา....แปรรูปอาหาร 2………................  
 ชื่อวิชา....เทคโนโลยีผักและผลไม้........................ 
 ชื่อวิชา....เทคโนโลยีเนื้อสัตว์....................   
 ชื่อวิชา....เทคโนโลยีน้ านมและผลิตภัณฑ์ 
 ชื่อวิชา....การวางแผนการทดลอง............   
 ชื่อวิชา....เคมีเชิงฟิสิกส์ 

    7.1.2 ระดับปริญญาโท ...1....ปี 
  ชื่อวิชา....เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง 
  ชื่อวิชา....การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ 
 
   7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
           ไม่มี 
 
 
                       ลงชื่อ………………………………….…………… 
                                 (นายเสกสรร   วงศ์ศิริ) 
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  ล ำดับที่ 6 

 

แบบฟอร์มประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง 
------------------------------------------------------------------ 

1.หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2.ชื่อ – สกุล  นายประดิฐ รามัชฌิมา 
3.ต ำแหน่งทำงวิชำกำร อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.ประวัติกำรศึกษำ    

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร 

2555 

5.2ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร 2547 

5.3 ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 
วท.บ. เกษตรกลวิธาน 2534 

6. ผลงำนทำงวิชำกำร (เขียนตำมรูปแบบกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม) 
   6.1 งำนวิจัย 
Ramatchima, P. Thivavanvongs, T.  Sudajan, S. Junsiri, C. (2017). "Effects of infrared heating  

combined with vibration screen on eliminating rice weevils in paddy storage", 2017 
Advanced Materials Research. (ICMSE 2017). Volumes 01. pp. 472-475. 

   6.2 บทควำม 
ประดิฐ รำมัชฌิมำ, ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์, สมโภชน์ สุดาจันทร์ และ ชัยยันต์ จันทร์ศิริ. (2555). ผลของ

การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับตะแกรงสั่นต่อการก าจัดด้วงงวงข้าวในการเก็บรักษา
ข้าวเปลือก. บทความวารสารเกษตร28. ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2555. ISSN: 0857-0841. หน้า 295-302. 

6.3 หนังสือ /เอกสำรทำงวิชำกำร            
 ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณ์การสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 10ปี  

 ชื่อวิชาทักษะช่างเกษตร 
 ชื่อวิชา แทรกเตอร์  1 
 ชื่อวิชา แทรกเตอร์  2 
 ชื่อวิชา Farm Machinery and Irrigation System 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท 0  ปี  

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 

           ไม่มี 

 

 

     (ลงชื่อ) ............................................. 

  (นายประดิฐ รามัชฌิมา) 
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ล าดับที่ 1 

 

 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2.  ชื่อ – สกุล  นายณัฐพล  วิชาญ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา      
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร 2555 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 2551 

6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1 ผลงานวิจัย  

ณัฐพล วิชาญ, สุเทพ บุญมาบ ารุง, ณัฐพล กาบค า, สถาพร พิมสาร,นพกร ดวงอินทร์,วราพงษ์ ยาใจ 
และอัครวัฒน์ เกตุพีรศิษฐ์. (2560). การศึกษารูปแบบหัวอัดต่อการสกัดน้ ามันเมล็ดงาด าแบบ
ร้อนด้วยสกรูอัด. ใน Proceedings การประชุมเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13. 
31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่,หน้า 216-220. 

กันยาพร ไชยวงศ์, ณัฐพล วิชาญ, อริยะ แสนทวีสุข, จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล และธัญศิภรณ์ จันทร์
หอม. (2559). การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและผลิตถ่านชีวภาพด้วยเตาชีวมวลระดับ 
ครัวเรือน. การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความ
ร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 15. 203-208. 30 – 31 มีนาคม 2559. 

กันยาพร ไชยวงศ์, ณัฐพล วิชาญ, กรกฎ พรหมรักษ์, ครรชิตพล พงษ์สุภา ธนวัตน์ แซ่เติน และ วาสนา 
ค าโอภาส. (2557). การศึกษาประสิทธิภาพทางพลังงานและต้นทุนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจาก
น้ ามันเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกล้วยฉาบ. การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน 
และมวล ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13. 336-341. เจ้าหลาว คาบาน่า รี
สอร์ท จังหวัดจันทบุรี. 13-14 มีนาคม 2557 
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6.2 บทความ 
กันยาพร ไชยวงศ์, ณัฐพล วิชาญ, อาริยะ แสนทวีสุข, จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล และธัญศิภรณ์ จันทร์

หอม. (2559). ผลของอากาศป้อนต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร. วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา, ฉบับ
ประจ าเดือนมกราคม 2559 – เมษายน 2559. หน้า 37-42. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 

1.1 ประสบการณ์การสอน 
1.1.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี 

 กลศาสตร์ประยุกต์ 
 เทคโนโลยีอุณหภาพ 
 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับเทคโนโลยีเครื่องกล 
 การขนถ่ายวัสดุ 

1.1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 5 ปี  
 กลศาสตร์ของไหล 
 เทอร์โมไดนามิกส์ 
 วัสดุช่าง 
 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
 ปฏิบัติเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 

7.1 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
    ไม่มี 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

        (นายณัฐพล  วิชาญ) 
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                                     ล าดับที ่2 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต    สาขาวิชา  วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ          
2.  ชื่อ – สกุล              ว่าที่ร้อยตรีสิทธิบูรณ์  ศิริพรอัครชัย  
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4.  สังกัด                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน 2551 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 2546 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2539 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
    6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

Siripornakarachai, S. and Siripornakarachai, T. (2016). “Longitudinal and Horizontal-
Aligned Banana Slicing Machine”, RMUTP Research Journal, Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon, Vol. 10, No.2, pp. 30-42. 

Siripornakarachai, S., (2016). “Lengthwise & Crosswise Banana Slicing Machine”, 
Techno Mart 2016, Ministry of Science and Technology, ISBN 978-616-12-
0469-3, National Office of Buddhism Publisher, Bangkok, P. 23. 

Siripornakarachai, S., Kawinun, W. and Siripornakarachai, T., “Mixing Machine for 
Beauty Product and Liquid Detergents”, In Proceeding of the 6th Rajamangala 
University of Technology National Conference (RMUTNC), “Technology and 
Innovation towards ASEAN”, pp.488-504, Rajamangala University of 
Technology Suvarnabhumi, Huntra, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand, July 
23 – 25, 2014. 
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Siripornakarachai, S. and Siripornakarachai, T. (2013). “Mixing Machine for Beauty 
Product and Liquid Detergents”, Bankluay News, Vol. 36, No.1, pp. 17. 

Siripornakarachai, S. and Siripornakarachai, T. (2013). “Longitudinal-Aligned Banana 
Slicing Machine”, Journal of Agriculture & Technology, Technology Chaw Ban, 
Matichon-Nabot, ISSN 0858-141X, Vol. 25 No.543, P. 48. 

 
 6.2 บทความ 
  ไม่มี 
 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน  
  7.1.1 ระดับปริญญาตรี …12….. ปี  

 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าในรถยนต์ 
 อุณหพลศาสตร์ 
 การท าความเย็นและปรับอากาศ 
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
 เทคโนโลยีไฟฟ้า 
 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ปี  
 ไม่มี 
         
   7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ไม่มี 
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ล าดับที่ 3 

 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
------------------------------------------------------------------ 

1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2. ชื่อ – สกุล    นางสาวกันยาพร ไชยวงศ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน 2555 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 2547 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 2545 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

6.1 ผลงานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
กันยาพร ไชยวงศ์, ณัฐพล วิชาญ, อริยะ แสนทวีสุข, จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล และธัญศิภรณ์ จันทร์

หอม. (2559). “การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและผลิตถ่านชีวภาพด้วยเตาชีวมวลระดับ
ครัวเรือน”. ใน Proceedings การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล
ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 15. 30 – 31 มีนาคม 2559 โรงแรม แอล รี
สอร์ท สมุย, สุราษฏร์ธานี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 203–208. 

กันยาพร ไชยวงศ์, ณัฐพล วิชาญ, กรกฎ พรหมรักษ์, ครรชิตพล พงษ์สุภา, ธนวัตน์ แซ่เติน และ วาสนา 
ค าโอภาส. (2557). “การศึกษาประสิทธิภาพทางพลังงานและต้นทุนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล
จากน้ ามันเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกล้วยฉาบ”. ใน Proceedings การประชุมวิชาการ การ
ถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวล ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13 . 
13 – 14 มีนาคม 2557 เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท, จันทบุรี , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .  
หน้า 336 – 341. 
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จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล, อนุรัตน์ เทวตา, อภิรักษ์ ขัดวิลาศ, กันยาพร ไชยวงศ์, ธรณิศวร์ ดีทายาท  
และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์. (2557). “ผลของค่าประสิทธิผลของเครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อนภายใน ต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรแรงคินที่ ใช้  สารอินทรีย์ ”. ใน 
Proceedings การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวล ในอุปกรณ์ด้าน
ความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13. 13 – 14 มีนาคม 2557 เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท, 
จันทบุรี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 377 – 381. 

เบญจพร เครือทะนันไชย, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ และกันยาพร ไชยวงศ์. (2557). “การผลิตและ
สมบัติของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยเทคนิคไพโรไลซิสแบบช้า”. ใน 
Proceedings การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวล ในอุปกรณ์ด้าน
ความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13. 13 – 14 มีนาคม 2557 เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท, 
จันทบุรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 432 – 438. 

กันยาพร ไชยวงศ์ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, (2556). “การศึกษาความเหมาะสมด้านพลังงาน 
และต้นทุนการผลิตน้ ามัน และถ่านชีวภาพจากสาหร่ายที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส”.  ใน 
Proceedings การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวล ในอุปกรณ์ด้าน
ความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 12. เชียงราย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หนา้ 301 – 306. 

เบญจพร เครือทะนันไชย, กันยาพร ไชยวงศ์ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์. (2556). “การผลิตถ่าน
ชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยเทคนิคไพโรไลซิสแบบช้า”. ใน Proceedings การ
ประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวล ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 12. เชียงราย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 307 – 310. 

 
6.2 บทความ  

กันยาพร ไชยวงศ์ และสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย. (2559). “การวิเคราะห์พารามิเตอร์การผลิตถ่านชีวภาพ
จากซั งข้ าว โพดด้ วยกระบวนการไพโร ไลซิสแบบช้ า ”, วารสาร วิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 23, 1 (มกราคม – เมษายน): 85–92. 

กันยาพร ไชยวงศ์, ณัฐพล วิชาญ, อาริยะ แสนทวีสุข, จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล และธัญศิภรณ์ จันทร์
หอม. (2559). “ผลของอากาศป้อนต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาถ่านชีวภาพจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร”. วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา, 1, 1 (มกราคม - เมษายน): 37–42. 

6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
          7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)  
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 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส าหรับเทคโนโลยีเครื่องกล 
 การขนถ่ายวัสดุ 
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 
 หลักการบริหารงานอุตสาหรรม 
 โครงงานส าหรับเทคโนโลยีเครื่องกล 

            7.1.2  ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
7.2.1 ระดับปริญญาโท วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)) คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- เบญจพร  เครือทะนันไชย การวิเคราะห์พารามิเตอร์และต้นทุนการผลิตถ่านชีวภาพ

จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า (Parametric 
and cost analysises of biochar production from agricultural residues by 
slow pyrolysis) ปี 2557 

 
 

                                                               (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                            (นางสาวกันยาพร ไชยวงศ์) 
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ล าดับที่ 4 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
------------------------------------------------------------------ 

1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา  วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2.  ชื่อ – สกุล  นายเสกสรรค์  อ้วนสอาด 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา      
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร  วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ 2550 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                              

วิทยาเขตภาคพายัพ 

 

ค.อ.บ. 
วิศวกรรมอุตสาหการ

โลหการ 
2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

เสกสรรค์ อ้วนสอาด, สิทธากร พลาอาด และสุเทพ บุญมาบ ารุง. (2557). การออกแบบและสร้าง
เครื่องกลึง CNC เพ่ือการศึกษา. การประชุมวิชาการสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ 
โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI-CARD, 2014) ครั้งที่ 6. 21-23 พฤษภาคม 
2557. หน้า149 – 152. 

6.2 บทความ 
 

   ไม่มี 
 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
           ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

          7.1.1  ระดับปริญญาตรี  
 วัสดุในงานวิศวกรรม 
 การเขียนแบบวิศวกรรม 
 กฎหมายอุตสาหกรรม 
 การศึกษางาน 
 การควบคุมคุณภาพ 
  การวิจัยด าเนินงาน 
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต 
 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 
 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 

 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

 (นายเสกสรรค์  อ้วนสอาด) 
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ล าดับที่ 5 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
------------------------------------------------------------------ 

2. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
3. ชื่อ – สกุล    นายอริยะ  แสนทวีสุข 
4. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
5. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2552 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2550 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 
ศศ.บ เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
2556 

 
7. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

7.1 ผลงานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 
อริยะ  แสนทวีสุข, วรรณิดา  ชินบุตร, ณัฐพล  กาบค า และ จารุนันท์  เมธะพันธุ์. (2560). “การส ารวจ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านห้วยลอย จังหวัดน่าน (Ecotourism resource survey, 
Ban Houy Loy, Nan Province) ”. การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ( 4th 
CRCI)  ระหว่างวันที่ 26 -27 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

วรรณิดา  ชินบุตร, จิตรา  ปั้นรูป , อริยะ  แสนทวีสุข, ภัทรา  นันสิทธิ์, สุภาวดี  แซ่เฮง, อารีรัตน์  เป็ง
มา, สุคนธ์รัตน์  กันทา, พรศิริ  วุฒิ. (2560). “การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ต่อการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก กรณีศึกษา : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหาดผาขน 
(Consumer Satisfaction Study that Affect The Sun- dried banana Products 
Packaging Design) ”. การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ ครั้ งที่  4 ( 4th CRCI)  
ระหว่างวันที่ 26 -27 กรกฎาคม 2560  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ณัฐพล กาบค า , อริยะ แสนทวีสุข, สุรชัย อ้ิมทับ. (2560). “โซ่อุปทานของการสร้างมูลค่าเพ่ิมเชอรี่ 
บ้านสันเจริญ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (Coffee Cherry Supply Chain of Value Added 
Creation Sunjarean village, Amphur Tawangpa, Nan Province) ”. การประชุมวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 4 ( 4th CRCI)  ระหว่างวันที่ 26 -27 กรกฎาคม 2560  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วรรณิดา  ชินบุตร, อริยะ  แสนทวีสุข, จารุนันท์ เมธะพันธุ์, รัชชา จารุศุกร์, ไกรศิริ อ่อนระเบียบ, วีรพน 
ธนะขว้าง, ณัฎฐณิชา เขียวค าอ้าย, มะปราง ดาใจค า. (2559). “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือการ
แข่งขันทางการตลาด กรณีศึกษา: มะไฟจีน แปรรูป บ้านท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
(Processed Wampee’s Packaging Development for better Competitive Advantage 
:  Case Study of Ban-Ta-Nou, Pu-piang, Nan Province)”. การประชุมวิชาการ การ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 16-17 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

กันยาพร ไชยวงศ์, ณัฐพล วิชาญ, อริยะ แสนทวีสุข, จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล และธัญศิภรณ์ จันทร์
หอม, (2559). “การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและผลิตถ่านชีวภาพด้วยเตาชีวมวลระดับ
ครัวเรือน”. ใน Proceedings การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล
ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 15. 203–208. 30 – 31 มีนาคม 2559 
โรงแรม แอล รีสอร์ท สมุย, สุราษฏร์ธานี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อริยะ  แสนทวีสุข, สิทธากร  พลาอาด, สุเทพ  บุญมาบ ารุง, ธวัชชัย  งานผัด, ธีระพงษ์  ยะปัญญา, 
เกรียงไกร  วิไชยยา และ วรรณิดา  ชินบุตร. (2558). “โรงอบแห้งยางพาราแผ่นโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล (Pad Rubber Drying Plant using Solar – Biomass 
Energy)” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 “The 1st RMUTL 
Chiangrai National Conference” (RCCON2015) ในระหว่างวันที่ 23–24 มีนาคม 
2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อริยะ  แสนทวีสุข, สิทธากร  พลาอาด, ณรงค์  ศรีจันทร์, อนุวัฒน์  อานัน, อัมรินทร์  สีสนิท และ กฤษ
ดา   

สุขหมื่น. (2558). “เครื่องอบแห้งพริกพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานความ
ร้อนด้วยน้ า (Solar Chili Dryers by Thermal Energy Storage System with Water)” การ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๗ (RMUTCON 7) 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

อริยะ  แสนทวีสุข, สิทธากร พลาอาด, กฤษดา  สุขหมื่น, ณรงค์  ศรีจันทร์,อนุวัฒน์  อานัน และ อัม
รินทร์  สีสนิท. (2558). “การทดลองอบแห้งมะไฟจีนด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานความร้อน (The experimental of Wampee drying by Solar 
Dryers with Thermal Energy Storage System)” การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
ทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2558 
(IEI 2015)ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
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อริยะ แสนทวีสุข, กันยาพร ไชยวงศ์, สิทธากร พลาอาด, วรรณิดา ชินบุตร, ธีระพงค์ ก้อนค า, บูชิต ปิตา
นุสร และวัชระ วณาลักษณ์. (2557). “การศึกษาและพัฒนาเครื่องลดความชื้นเมล็ดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์แบบลมร้อนขนาดเล็ก” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนา
เชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข เสนอที่โรงแรมเชียงใหม่แก
รนด์วิว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 21 – 23 พฤษภาคม 2557. 

วรจักร เมืองใจ, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์, คฑายุทธ์ วรรณพรหม, วัชระ กิตติวรเชญฐ์, สามารถ สาลี, อริยะ 
แสนวีสุข. (2556). “การสร้างความสามารถทางด้านช่างโดยใช้ระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ส าหรับครู ศศช. และเยาวชน โครงการตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
น่าน”. การประชุมวิชาการ  “7 ศตวรรษ น่าน เมืองแห่งป่า น้ า คน” 

อริยะ  แสนทวีสุข, นริศร  สุทธิแสน, พงษ์พันธ์  สมณะช้างเผือก, วีรชัย  ศรีปัญญา. (2555). “เครื่อง
อบแห้งพริกโดยใช้พลังงานระบบไฮบริดเพ่ือวิสาหกิจชุมชน” การประชุมวิชาการนานาชาติ 
“การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่. 

สิทธิบูรณ์  ศิริพรอัครชัย, นายอริยะ แสนทวีสุข และนายวุฒิศักดิ์  กาวินัน. (2555). “เครื่องสไลด์กล้วย
ตามแนวยาวของผล” 6th Conference of Local Development toward ASEAN.  

สิทธิบูรณ์  ศิริพรอัครชัย, อริยะ แสนทวีสุข และ วุฒิศักดิ์  กาวินัน. (2555). “Longitudinal-Aligned 
Banana Slicing Machine” UBU Journal of Science and Technology, 2012, 
Vol.14(3). 

 
7.2 บทความ  

 
อริยะ แสนทวีสุข, ชาญยุทธิ์  กาญจนพิบูลย์, สุรชัย  อ้ิมทับ และ ณัฐพล  กาบค า. “การพัฒนาโรงเรือน

ส าหรับตากแห้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ในท้องถิ่น กรณีบ้านหาดผาขน ต าบลเมืองจัง อ าเภอภู
เพียง จังหวัดน่าน” วารสารผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน เมษายน – มิถุนายน 2561. 

กันยาพร ไชยวงศ์, ณัฐพล วชิาญ, อริยะ แสนทวีสุข, จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล และธัญศิภรณ์ จันทร์
หอม. (2559). “ผลของอากาศป้อนต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาถ่านชีวภาพจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร”. วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา, 1, 1 (มกราคม - เมษายน): 37–42. 

7.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
- 
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8. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
          7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.2.2 ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)  
 ระบบการวัดและการควบคุม 
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 กลศาสตร์ของแข็ง 
 วิศวกรรมการเชื่อม 
 ฝึกปฏิบัติพื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 
 โครงงานส าหรับเทคโนโลยีเครื่องกล 
 โครงงานส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหการ 

 
            7.1.2  ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

7.3 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
7.3.1 ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  
 

 
 

                                                               (ลงชือ่) ........ ................................................. 
                                                                            (นายอริยะ  แสนทวีสุข) 
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ล าดับที่ 6 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
2.  ชื่อ – สกุล  นายสิทธากร พลาอาด 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา      
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

2542 

5.2 ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วท.บ. เกษตรศึกษา 2531 
6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
เสกสรรค์ อ้วนสอาด, สิทธากร พลาอาด และสุเทพ บุญมาบ ารุง. (2557). การออกแบบและสร้าง

เครื่องกลึง CNC เพ่ือการศึกษา. การประชุมวิชาการสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ 
โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI-CARD, 2014) ครั้งที่ 6. 21-23 พฤษภาคม 
2557. หน้า 149-152. 

6.2 บทความ 
 ไม่มี 
 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
6.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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 ทักษะช่างเกษตร 
 เครื่องมือพ้ืนฐานและความปลอดภัย 
 การบริหารงานเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 

            7.1.2  ระดับปริญญาตรี  
 ทักษะช่างเกษตร 
 ทักษะงานช่างและเครื่องจักรกลเกษตร 
 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม 
 การบริหารงานอุตสาหกรรม 

 
6.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 

     ไม่มี 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

             (ผศ.สิทธากร พลาอาด) 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
  

1. องค์ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับทุกสาขาวิชาชีพ  
1. องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์  คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่าง  ๆ ใน
รูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การจ าลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบป้อนกลับ 
และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอ่ืน ๆ ที่กระท ากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การเคลื่อนที่
จนกระท่ังถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่าง ๆ มากระท า  

3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid 
Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนความรู้พ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ  (characteristics) และ
กระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทางความร้อน
และการประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด  

4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่
อยู่บนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร 
การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ  

5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ประเภทต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจาวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือหลักการการ
เปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนสาหรับในอนาคต  

6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (Electricity and Electronics) หมายถึง 
เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  

7. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนื้อหา
ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม 
เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ  

8. องค์ความรู้ที่ เกี่ ยวเนื่องทางชีว วิทยา  สุขภาพ  และสิ่ งแวดล้อม  (Biology Health and 
Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งานที่
เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม  
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2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร) 

เนื้อหาความรู ้ องค์ความรู ้
1 2 3 4 5 6 7 8 

1) กลุมความรดู้านเครื่องจักรกลเกษตร  (Agriculture Mechinery) 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     
ENGCC302 กลศาสตรว์ิศวกรรม  (Engineering Mechanics) X X  X     
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) X X  X     
ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ  
               (Mechanics Materials) 

X X  X     

ENGAG106 ระบบอัตโนมัติ  
                (Automatic System) 

X X    X   

ENGAG109 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 
                (Basic Engineering Skill Training 1) 

X X  X     

ENGAG110 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 
                (Basic Engineering Skill Training 2) 

X X  X  X   

ENGAG111 คณิตศาสตร์ประยุกตใ์นงานวิศวกรรม 
               (Applied Mathematics in Engineering) 

X        

ENGAG201 การออกแบบระบบเกษตร 
               (Agricultural System Design) 

X X X  X  X X 

ENGAG203 ระบบเชิงกลส าหรับวศิวกรรมเกษตร (Mechanical  
                System for Agricultural Engineering) 

X X X  X    

ENGAG206 การออกแบบอุปกรณ์เกษตร  
               (Agricultural Equipment Design) 

 X X X     

ENGAG211 เครื่องมือแปรสภาพผลผลติเกษตร  
                (Agricultural Process Equipments) 

 X X  X    

ENGAG214 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร  
               (Agricultural Tractor Engineering) 

 X  X     

ENGAG215 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
               (Agricultural Machinery Engineering) 

 X  X     

2) กลุมความรดูานวิศวกรรมดินและน้ า (Soil and Water Engineering) 
ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล  
                (Thermo-Fluid Engineering) 

X  X  X    

ENGAG202 การจัดการของเสียและพลังงานทางการเกษตร 
               (Agricultural Waste and Energy Management) 

    X   X 

ENGAG205 การผลติพืชและสัตวส์ าหรับวิศวกร 
               (Crop and Animal Production for Engineers) 

  X    X X 

ENGAG207 ชลประทานและการระบายน้ า   X X    X X 
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เนื้อหาความรู ้ องค์ความรู ้
1 2 3 4 5 6 7 8 

               (Irrigation and Draining) 
3) กลุมความรูด้้านวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture  Process Engineering)  
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  
               (Computer Programming) 

X        

ENGAG105 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร  
                (Biochemistry for Engineering) 

   X    X 

ENGAG108 การบริหารการผลติ  
               (Production Management) 

    X  X X 

ENGAG210 วิศวกรรมหลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ  
                (Post-harvest and Process Engineering) 

 X  X X    

ENGAG212 ระบบขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
                (Logistic for Agricultural Products) 

X X     X  

ENGAG213 สรีระวิทยาของผลผลติทางการเกษตร  
               (Physiology of Agricultural Products) 

  X     X 

ENGAG218 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 1  
               (Selected Topic in Agricultural Engineering 1) 

X X X      

ENGAG219 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 2  
               (Selected Topic in Agricultural Engineering 2) 

X X X      

4) กลุมความรดูานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 
ENGAG103 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
               (Fundamentals of Electrical Engineering) 

   X    X 

ENGAG104 หลักมูลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์  
                (Fundamentals of Electronics Engineering) 

   X    X 

ENGAG204  ระบบสารสนเทศทางการเกษตร  
                (Agricultural Information System) 

X      X  

ENGAG208 เทคโนโลยีโรงเรือน (Greenhouse Technology)   X  X  X  
ENGAG209 ไฟฟ้าในระบบฟารม์ (Electricity in Farming System)      X X X  
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สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ) 

เนื้อหาความรู ้ องค์ความรู ้
1 2 3 4 5 6 7 8 

1) กลุมความรดูานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     
ENGCC302 กลศาสตรว์ิศวกรรม (Engineering Mechanics) X X  X     
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X    X 
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer 
Programming) 

X        

ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics Materials) X X  X     
ENGAG103 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
               (Fundamentals of Electrical Engineering) 

   X    X 

ENGAG104 หลักมูลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์  
                (Fundamentals of Electronics Engineering) 

   X    X 

ENGAG109 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 
                (Basic Engineering Skill Training 1) 

X X  X     

ENGAG110 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 
                (Basic Engineering Skill Training 2) 

X X  X  X   

ENGAG111 คณิตศาสตร์ประยุกตใ์นงานวิศวกรรม 
               (Applied Mathematics in Engineering) 

X        

ENGAG301 กระบวนการทางชีวภาพ (Biological Processes)    X   X X 

ENGAG309 การวิเคราะห์ด้วยเครือ่งมือทางเคมี  
                (Instrument Analysis in Chemistry) 

   X     

ENGAG310 เทคโนโลยีเอนไซม์   
                (Enzyme Technology) 

   X     

ENGAG314 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ    
                (Physical Properties of Biological Materials) 

   X    X 

2) กลุมความรดูานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 
ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล  
                (Thermo-Fluid Engineering) 

X  X  X    

ENGAG105 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร  
                (Biochemistry for Engineering) 

   X    X 

ENGAG303 การถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร  
                (Heat and Mass Transfer) 

X  X X X    

ENGAG304 ปฏิบัติการเฉพาะหนว่ย 1  
                (Unit Operations 1)    

X X X X X   X 

ENGAG305 ปฏิบัติการเฉพาะหนว่ย 2  
                (Unit Operations 2)   

X X X X X   X 

ENGAG307 กระบวนการหมักและเทคโนโลยี      X X   X 
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เนื้อหาความรู ้ องค์ความรู ้
1 2 3 4 5 6 7 8 

               (Fermentation Process and Technology) 
3) กลุมความรดูานสิ่งแวดลอม (Environment)         

ENGAG306 การจัดการของเสียทางชีวภาพ  
                (Biological Waste Management) 

   X X   X 

ENGAG308 พลังงานชีวภาพและการเปลีย่นรูปพลังงาน   
                (Bio-Energy and Energy Conversion) 

  X X X   X 

ENGAG315 แหล่งและเทคโนโลยรีะบบพลังงาน   
                (Energy Resources and Technology System ) 

    X   X 

ENGAG316 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   
                (Energy and Environmental Conservation) 

    X   X 

4) กลุมความรดูานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 
ENGAG106 ระบบอัตโนมัติ (Automatic System) X X    X   
ENGAG107 การออกแบบวิศวกรรม (Engineering Design) X X X X X X X X 
ENGAG108 การบริหารการผลติ (Production Management)     X  X X 
ENGAG302 การออกแบบอุปกรณ์และระบบการผลิต  
               (Design of Equipment and Production System) 

X X  X     

ENGAG311 การออกแบบการทดลอง   
                (Design of Experiment) 

X X       

ENGAG312 การวัดและเครื่องมือวัด 
                (Measurement and Instruments)         

     X X  

ENGAG313 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรรมชีวภาพ  
                (Safety Engineering for Biological Engineering)         

      X X 

ENGAG317 เศรษฐศาสตร์และสถติิส าหรับวิศวกรรม   
                (Economics and Statistics for  Engineering) 

X      X X 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร) 

เนื้อหาความรู ้ องค์ความรู ้
1 2 3 4 5 6 7 8 

1) กลุมความรดูานหลักการพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food Engineering) 
ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล  
                (Thermo-Fluid Engineering) 

X  X  X    

ENGAG103 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
               (Fundamentals of Electrical Engineering) 

   X    X 

ENGAG104 หลักมูลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์  
                (Fundamentals of Electronics Engineering) 

   X    X 

ENGAG105 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร (Biochemistry for Engineering)    X    X 
ENGAG109 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 
                (Basic Engineering Skill Training 1) 

X X  X     

ENGAG110 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 
                (Basic Engineering Skill Training 2) 

X X  X  X   

ENGAG111 คณิตศาสตร์ประยุกตใ์นงานวิศวกรรม 
               (Applied Mathematics in Engineering) 

X        

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
               (Computer Programming) 

X        

ENGAG401 สมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร  
               (Engineering Properties of Food) 

X X X X    X 

ENGAG414 จุลชีววิทยาผลิตภณัฑ์นม (Dairy Product Microbiology)   X X   X X 
ENGAG416 เคมีของผลิตภณัฑ์นม (Dairy Product Chemistry)   X X   X  
2) กลุมความรดูานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 
ENGAG106 ระบบอัตโนมัติ (Automatic System) X X    X   
ENGAG404 การถ่ายเทความร้อน  
               (Heat  Transfer) 

X  X X X    

ENGAG405 ปฏิบัติการเฉพาะหนว่ย (Unit Operations)  X X X X X   X 

ENGAG409 วิศวกรรมการบรรจุอาหาร 
               (Food Package Engineering) 

 X X X X   X 

ENGAG410 การแปรรูปอาหาร (Food Processing)    X X   X 

ENGAG412 การออกแบบผลิตภณัฑ์อาหาร 
               (Food Product Design) 

X X X X X X X  

ENGAG413 นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) X   X    X 
ENGAG415 สุขลักษณะและเทคโนโลยีการท าความสะอาด 
               ในการแปรรูปผลติภณัฑ์นม  
               (Hygienic and Cleaning Technology for Dairy   
                Product  Processing) 
 

 X     X X 
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เนื้อหาความรู ้ องค์ความรู ้
1 2 3 4 5 6 7 8 

ENGAG417 กระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์นม  
               (Dairy Product Processing) 

  X  X  X  

3) กลุมความรดูานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต  (Food Processing Machines and Utilities) 
ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics Materials) X X  X     
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     
ENGCC302 กลศาสตรว์ิศวกรรม (Engineering Mechanics) X X  X     
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     
ENGAG107 การออกแบบวิศวกรรม  
                (Engineering Design) 

X X X X X X X X 

ENGAG402 การออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร  
               (Design of Food Machinery) 

X X X X X X X  

ENGAG403 การท าความเย็นอุตสาหกรรมอาหาร  
               (Industrial Refrigeration of Food) 

X  X  X    

ENGAG406 กลศาสตร์เครื่องจักรกลแปรรปูอาหาร  
               (Mechanics of Food Machinery) 

X X       

ENGAG407 เครื่องก าเนิดไอน้ าอุตสาหกรรมอาหาร  
               (Industrial Steam Boiler) 

  X  X    

ENGAG408 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  
               (Computer Aided Design) 

X X       

4) กลุมความรดูานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร  (System Management and Food Safety) 
ENGAG108 การบริหารการผลติ (Production Management)     X  X X 
ENGAG411 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  
               (Industrial Safety Management) 

  X X    X 

ENGAG418 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของ 
               ผลิตภณัฑ์นม 
               (Quality Assurance and Food Safety of Dairy 
Product) 

      X X 

ENGAG419 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสยีในอุตสาหกรรม 
               ผลิตภณัฑ์นม 
               (Pollution Control and Waste Management in Dairy  
                Product Industry) 

    X   X 

ENGAG420 บรรจุภัณฑ์และการจดัการส าหรับอุตสาหกรรม 
                ผลิตภัณฑ์นม 
               (Packaging and Handling for Dairy Products Industry) 

 X  X   X  
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สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์) 

เนื้อหาความรู ้ องค์ความรู ้
1 2 3 4 5 6 7 8 

1) กลุมความรดู้านเครื่องจักรกลเกษตร  (Agriculture Mechinery) 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     
ENGCC302 กลศาสตรว์ิศวกรรม (Engineering Mechanics) X X  X     
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     
ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics Materials) X X  X     
ENGAG106 ระบบอัตโนมัติ (Automatic System) X X    X   
ENGAG109 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 
                (Basic Engineering Skill Training 1) 

X X  X     

ENGAG110 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 
                (Basic Engineering Skill Training 2) 

X X  X  X   

ENGAG111 คณิตศาสตร์ประยุกตใ์นงานวิศวกรรม 
               (Applied Mathematics in Engineering) 

X        

2) กลุมความรดูานวิศวกรรมดินและน้ า (Soil and Water Engineering) 
ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล  
                (Thermo-Fluid Engineering) 

X  X  X    

ENGAG510 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเกษตรอินทรยี์  
               (Biotechnology for Organic Farming) 

   X   X X 

ENGAG512 เครื่องมือวัดเสมือนจริงและการเช่ือมต่อทาง 
                อิเล็กทรอนิกส์ 
                (Virtual Instrumentation and Electronic  
                 Interfacing) 

X     X   

3) กลุมความรูด้้านวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture  Process Engineering) 
ENGAG105 ชีวเคมีส าหรับวิศวกร (Biochemistry for Engineering)    X    X 
ENGAG108 การบริหารการผลติ (Production Management)     X  X X 
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
               (Computer Programming) 

X        

ENGAG504 เทคโนโลยีการผลติพืชและสตัว์  
                (Technology in Animal  and Crop Production) 

      X X 

ENGAG506 เทคโนโลยีเกษตรความแม่นย าสูง  
               (Technology in Precision Agriculture) 

X X    X X  

ENGAG507 ระบบสารสนเทศส าหรับการท าการเกษตรยุคใหม่   
                (Information Systems for Modern Agriculture) 

X     X   

ENGAG511 ระบบสื่อสารขั้นสูงส าหรับระบบขนส่งอัจฉรยิะ           
               (Communication Systems for ITS) 

   X    X 

4) กลุมความรดูานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 
ENGAG103 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
               (Fundamentals of Electrical Engineering) 

   X    X 
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เนื้อหาความรู ้ องค์ความรู ้
1 2 3 4 5 6 7 8 

ENGAG104 หลักมูลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์  
                (Fundamentals of Electronics Engineering) 

   X    X 

ENGAG501 การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับวิศวกรรมเกษตร          
               อิเล็กทรอนิกส์  
               (Instruments and Measurements for Agritronics         
                Engineering) 

X     X   

ENGAG502 ไมโครคอนโทรเลอรแ์ละการประยุกต์  
               (Microcontroller and Applications) 

X     X X  

ENGAG503 วิศวกรรมเซ็นเซอร ์
               (Sensor Engineering) 

X   X X X   

ENGAG505 โรงเรือนเลี้ยงพืช สัตว์และการจัดการของเสีย   
               (Greenhouse Plants and Animal Waste Man) 

      X X 

ENGAG509 ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับการเกษตร 
               (Embedded Systems for Agriculture) 

X     X X  
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ภาคผนวก ฎ 
รายละเอียด มคอ.1 
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