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คํานํา 
 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ฉบับน้ีเปน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ จัดทําข้ึนเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรฉบับน้ีไดพิจารณาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักรกล และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคาดวาผล
ที่ไดจะทําใหการเรียนการสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และจากวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วในปจจุบัน ทําใหมีความ
ตองการบัณฑิตนักปฏิบัติการดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเพิ่มข้ึน หลักสูตรน้ีจึงมีวัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติที่มีความสามารถ ควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ตอสังคม เพื่อรองรับความตองการบุคลากรดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งในหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสามารถนําองคความรูไปใชเพื่อเปน
ผูประกอบการเองได 

หลักสูตรฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวยวัตถุประสงคของหลักสูตร 
โครงสรางของหลักสูตร แผนการศึกษา และคําอธิบายรายวิชา การนําหลักสูตรฉบับน้ีไปใชดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนควรพิจารณาใหสอดคลองกับความมุงหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อ
ชวยใหสามารถใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 

 
     วิทยาลัยรตัภูม ิ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

สารบัญ 
    

หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 94 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 118 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 120 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 121 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 131 
ภาคผนวก ก รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 133 
ภาคผนวก ข รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา 136 
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558  

142 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับ 
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

143 

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

150 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

151 

ภาคผนวก ช ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอนของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสตูร 

152 





 

สารบัญ (ตอ) 
    

หนา 
ภาคผนวก ซ ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 158 
ภาคผนวก ฌ คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

     - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 

163 

ภาคผนวก ญ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 165 
ภาคผนวก ฎ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
166 

ภาคผนวก ฏ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551 

178 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาลัยรัตภูม ิสาขาอุตสาหกรรม 

 
หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร      25551971101541 
 ช่ือภาษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
  ช่ือภาษาอังกฤษ  Bachelor of Industrial Technology Program  
    in Agricultural Machinery Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ช่ือเต็มภาษาไทย  อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) 
  ช่ือยอภาษาไทย  อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) 
  ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Industrial Technology  
    (Agricultural Machinery Engineering) 
  ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.Ind.Tech (Agricultural Machinery Engineering) 
 

3. วิชาเอก  
  ไมม ี
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  ไมนอยกวา 133 หนวยกิต  
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ 
 5.3  ภาษาท่ีใช  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 30 ของทุกรายวิชา 
 5.4  การรับเขาศึกษา  รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาตางประเทศที่เขาใจภาษาไทย 
    ไดเปนอยางดี 
 5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับปรุงจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 
ปการศึกษา 2560 
  สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่14/2559 
   วันที่  3 ตุลาคม 2559 
  สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่146-11/2559 
   วันที่  28 ตุลาคม 2559  

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2562 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1)  นักออกแบบ เขียนแบบ และสรางนวัตกรรมทางดานเครื่องจักรกลเกษตร 
 2)  ผูควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม 
 3)  นักวิเคราะหและพัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร 
 4)  พนักงานในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
 5)  นักวิจัย/นักวิชาการ ดานเทคโนโลยีพลังงานและดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
 6)  ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดยอม (SME) ดานเครื่องจักรกลเกษตร 
 7)  ผูสอนหรืออาจารยทางดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

 8)  ผูชวยวิศวกรดานเครื่องจักรกลเกษตร 
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9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นายภาณุมาศ  สุยบางดํา 
3 8001 01001 34 4 

อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2556 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2549 
วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียว
และแปรสภาพ), 2540 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2 นายธนะวิทย  ทองวิเชียร 
3 9504 00061 60 7 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2551 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2547 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

3 นายสุหดี  นิเซ็ง 
1 9405 00009 78 3 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2557 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2551 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

4 นายกฤษณพงค  สังขวาสี 
3 9099 00222 33 1 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. (ปฐพีวิทยา), 2534 
วท.บ. (ปฐพีวิทยา), 2528 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

5 นางอาริษา  โสภาจารย 
1 9399 00021 97 5 

อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี), 2556 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2552 
วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการ), 
2551 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  

 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ปจจุบันประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาระดับกลางและมีแนวโนมการ
พัฒนาเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบัน มีภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเปนตัวแปรหลักที่ทํา
รายไดใหกับประเทศ รัฐบาลจึงมุงเนนการพัฒนาดานเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อใหสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศได สงผลใหการขยายตัวในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน 
ประกอบกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ที่มุงพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใหม และการเขาสูประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community: AC) อยางเปนทางการ จึงสงผลใหประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก
ข้ึน ทั้งดานการแขงขันทางเศรษฐกิจ การไหลเวียนของแรงงานขามชาติ และการพัฒนาทางดาน
การศึกษา วิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ดวยเหตุน้ีประเทศไทยจึงตองเตรียมพรอมเพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ ของประเทศใหทันตอกระแสโลกา 
ภิวัตน และพลเมืองสามารถอยูรวมกันอยางสันติ  
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 ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศที่มีภาคเกษตรกรรมเปนรายได
หลักของประเทศ จึงมีความจําเปนตองใชเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ทั้งผลผลิตจากการเกษตรตนนํ้า และการเกษตรปลายนํ้าในระดับ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งตองอาศัยความกาวหนาทางดานวิชาการและเทคโนโลยีมาเปนตัวขับเคลื่อน 
เพื่อพัฒนาบุคลากรทีม่ีความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีทางเครื่องจักรกลเกษตร ตอยอดองค
ความรูเดิมในการทําใหภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตรของไทยสามารถแขงขันกับนานา
ประเทศได และเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด รวมถึงความกาวหนา
อยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทางเครื่องจักรกลทางการเกษตร จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาว จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันกบัตางประเทศตอไป 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   เดิมสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม วัฒนธรรมของประชากรสวนใหญจะเปนครอบครัว
ใหญอยูในชนบท มีการเพาะปลูกเปนอาชีพหลักเพียงเพื่อดํารงชีพไมจําเปนตองพัฒนาดานเทคโนโลยี
มาก ตอมาการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเปลี่ยนมาเปนครอบครัว
เด่ียว และสังคมอุตสาหกรรมที่มุงหวังผลิตสิ่งตาง ๆ เพื่อสงออกและการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
จึงมีความจําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีที่กาวหนาและทันสมัยมากข้ึน ซึ่งประเทศไทยมีภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรควบคูกับสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยมาหลายยุคหลาย
สมัยจวบจนปจจุบัน ซึ่งการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
ทําการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรก็พัฒนาคูกันตลอดมา เทคโนโลยีทางดานเครื่องจักรกลเกษตร
เปนกลไกหน่ึงที่เขามาขับเคลื่อนสังคมในชองทางของอาชีพตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศซึ่ง
รองรับโลกาภิวัฒน ในการดําเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานเครื่องจักรกลเกษตร จําเปนตองมี
วิศวกรทางดานเครื่องจักรกลเกษตรซึ่งทําหนาที่ในการควบคุม คิดคน พัฒนาเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร ทั้งเกษตรตนนํ้าและปลายนํ้า เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของไทยใหกาวหนาควบคู
กับการอนุรักษวัฒนธรรม ซึ่งตองมีความรูทางภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลที่ใชในการสื่อสารหรือ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหทันกับนานาประเทศอีกดวย  

 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ  
    สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   ดวยผลกระทบจากสถานการณภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนา
หลักสูตรแบบบูรณาการและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับความ
เจริญกาวหนาในทุกๆ ดานโดยการผลิตนักเทคโนโลยีดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรจําเปนตอง
พรอมที่จะเรียนรูและปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ 
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 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มีความ
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
คุณธรรม เช่ียวชาญ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมุงเนนวิชาชีพพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความพรอมเขาสูอาชีพ และสามารถสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
สูการผลิตและการบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ใหแกประเทศ โดยใหบริการวิชาการแกสังคม ที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค 
เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน อีกทั้งยังทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอม 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มีความสัมพันธกับ
หลักสูตรอื่นดังน้ี 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะอ่ืน 
   กลุมวิชา/รายวิชาที่เปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิชาคณิตศาสตร  กลุมวิชาสุขพลานามัย
และนันทนาการ ซึ่งดําเนินการสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจ 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
   ไมม ี
 13.3 การบริหารจัดการ 
   การดําเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
“ศรีวิชัย QA” ซึ่งเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอนตาม
องคประกอบที่ 2 โดยกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย
ผูแทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให
มีมาตรฐานการเรียนรู เปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํา
รายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความชํานาญ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
ตอบสนองความตองการของฟารมอัจฉริยะและภาคอุตสาหกรรม พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม  
 1.2 ความสําคัญ 
  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตน้ี สามารถตอบสนองการพัฒนาทางดานวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองตลอดเวลา  
มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใช เพื่อทําใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
ประเทศ นอกจากน้ี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจกัรกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรม เปนหลักสูตรที่ผลิต
นักปฏิบัติดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อแกปญหาความขาดแคลนวิศวกรนักปฏิบัติดาน
เครื่องจักรกลเกษตรที่สามารถชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาคอุตสาหกรรมเกษตร
ไดเปนอยางดี 
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี 
  1.3.1 ความรูดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร และ
การประยุกตใชพลังงานทดแทน สามารถกอใหเกิดประโยชนแกสังคมและอุตสาหกรรมเกษตรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  1.3.2 ทักษะการใช การออกแบบ การคิดวิเคราะห และสรางสรรคนวัตกรรมทางดาน
เครื่องจักรกลเกษตร และบูรณาการองคความรูที่ไดไปใชแกปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
  1.3.3 ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม และมีเจตคติ
ที่ดีตอองคกรในการประกอบอาชีพ 
  1.3.4 คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร 
ความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม ตลอดจนธํารงรักษาไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

7 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลา 5 ป ต้ังแตป พ.ศ 2560 ถึง ป พ.ศ 2564 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตร ใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ. กําหนด  

1) ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
ตอเน่ือง 
2) เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

1) รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 
2) หลักสูตรที่มีมาตรฐานตามที่ 
สกอ. กําหนดและแนบขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิไวในภาคผนวก 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความเปล่ียนแปลงทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี ตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

1) วิเคราะหความเปล่ียนแปลง
และความตองการกําลังคนใน
ตลาดแรงงาน เพื่อเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตร ทุก  5 ป 
2) สํารวจคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของบัณฑิตจากผูใช
บัณฑิต 
3) สํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร 
 
 
4) สํารวจภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 
 
 
5) สํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 
 

1) รายงานผลการวิเคราะหทุก 5 ป 
 
 
 
2) รายงานผลการสํารวจ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต
ทุกป 
3) รายงานผลการสํารวจ ระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
4) รายงานผลสํารวจภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิตทุกป (หลังเปดสอน  
4 ป) โดยผลการประเมินตองไมนอย
กวารอยละ 80 
5) รายงานผลการสํารวจ ระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยผล
การประเมินตองไมนอยกวารอยละ 
80 หรือ 3.51 จากคะแนน 5.0 

3) พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอน วิจัยและบริการวิชาการ 
 

1) อาจารยใหมทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 
 
2) กําหนดอาจารยพี่เล้ียงเพื่อ
ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนํา
อยางนอย 1 ภาคการศึกษา 
3) สงเสริมการศึกษาตอเพื่อ
เพิ่มพูนคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการ 
 
 
 

1) โครงการปฐมนิเทศ หรือให
คําแนะนําอาจารยใหมดานการ
จัดการเรียนการสอน อยางนอย 1 
ครั้ง 
2) คําส่ังแตงตั้งอาจารยพี่เล้ียง
สําหรับอาจารยใหม 
 
3) อาจารยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกรอยละ 20 และมี
ตําแหนงทางวิชาการรอยละ 30 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
4) สนับสนุนการทําวิจัยและเขา
รวมนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
5) สงเสริมการใหบริการวิชาการ 
 
6) สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ เพื่อหาความรูและ
ประสบการณใหม ๆ 
7) สงเสริมการพัฒนาความรูและ
ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

4) จํานวนอาจารยที่เขารวมสัมมนา
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
หรือผลงานตีพิมพทางวิชาการ หรือ 
ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง/เรื่อง ไมนอยกวารอยละ 
40 
5) มีโครงการใหบริการทางวิชาการ
อยางนอยปละ 1 โครงการ 
6) อาจารยประจําทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง/คน 
 
7) สนับสนุนใหอาจารยเขารวม
โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษา
ทั้งที่ทางวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น 

4) พัฒนานักศึกษา 1) สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษา
จัดทําโครงงาน ส่ิงประดิษฐ การ
นําเสนอหรือเผยแพรผลงานทาง
วิชาการตอสาธารณะเพิ่มมากขึ้น 
2) สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษา
ผลิตผลงานทางเครื่องจักรกล
เกษตรที่ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน ลดตนทุนและเพิ่ม
ผลผลิต 
3) สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษา
มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) หลักฐานการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษาทางวิชาการ 
 
 
2) มีเครื่องจักรกลเกษตรที่เปน
ผลงานของนักศึกษาอยางนอย 1 ชิ้น
ตอป 
 
 
3) ผลการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษาที่แสดงถึงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมไมนอยกวา 4 
กิจกรรม 

5) ปรับปรุงอุปกรณการศึกษา 
สภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู และ 
หองปฏิบัติการทดสอบทาง
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

1) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ 
เครื่องมือทดสอบ สําหรับ
หองปฏิบัติการทดสอบ 

1) รายงานผลจํานวนครุภัณฑ 
เครื่องมือทดสอบ และ
หองปฏิบัติการที่ไดรับ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใชระบบทวิภาค โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งหนึ่งภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ไมรวมเวลาที่ใชในการสอบ ขอกําหนดตาง ๆ 
ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห 
และใหมีระยะเวลาในการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขอปฏิบัติในการเปดสอนภาคฤดูรอน 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  ไมม ี
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – กันยายน  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม – กุมภาพันธ 
  ภาคฤดูรอน มีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชางอุตสาหกรรม
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย-คณิต หรือ 
  2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาชาง
อุตสาหกรรม โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 
  2.2.3 ผูเขาศึกษา ทั้งขอ 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
  2.2.4 การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
    1)  โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
    2)  โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
    3)  โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานกลุม 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  2.3.1 นักศึกษาซึ่งจบมาจากสถานศึกษาตาง ๆ อาจมีความรูพื้นฐานและความสามารถที่
แตกตางกัน โดยเฉพาะรายวิชาที่จําเปนตองใชพื้นฐานความรู เ ดิม เชน กลุมวิชาทางดาน
ภาษาตางประเทศ กลุมวิชาคณิตศาสตร หรือกลุมพื้นฐานวิชาชีพ ซึ่งสงผลตอผลการเรียนของ
นักศึกษาในวิชาดังกลาวและรายวิชาที่ตอเน่ือง 
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  2.3.2 ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีรูปแบบการเรียนทั้งแบบการศึกษาในช้ันเรียนเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
นักศึกษาตองแบงเวลาใหเหมาะสม 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  2.4.1 จัดการเรียนการสอนโดยใหมีการปรับพื้นฐานความรูเดิมชวงแรกของการเริ่มเรียนใน
รายวิชาที่อยูในกลุมพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาใจบทเรียนไดมากข้ึน 
  2.4.2 จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อแนะนําแนวทางการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
  2.4.3 มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนและ
การปฏิบัติตัวแกนักศึกษาอยางใกลชิด 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
  2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.1  

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

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

รวม 30 60 90 120 120 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
  2.5.2 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.2 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
3 20 20 20 20 20 
4  20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน  
  ใชงบประมาณวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคาใชจายในการ
ผลิตบัณฑิตตอคนตอป (หนวย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 1,400,000  2,800,000  3,640,000  4,480,000 4,480,000 

รวมรายรับ 1,400,000  2,800,000 3,640,000  4,480,000 4,480,000 

จํานวนนักศึกษา (คน) 50  100 130  160 160  

รายรับเฉล่ียตอนักศึกษา 1 คน 28,000  28,000  28,000  28,000  28,000  
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  2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดรายจาย 2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบดําเนินงาน      
     1.1 คาตอบแทนบุคลากร 1,584,600 1,678,056 1,777,119 1,882,126 1,993,434 
     1.2 คาดําเนินการ 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 
รวม (1) 1,734,600 1,878,056 2,027,119 2,182,126 2,343,434 
2. งบลงทุน      
  2.1 คาครุภัณฑ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
     2.2 คาใชสอย 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
รวม (2) 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 
รวม (1) + (2) 2,314,600 2,458,056 2,607,119 2,762,126 2,923,434 
จํานวนนักศึกษา (คน) 50  100 130  160 160  
รายจายเฉล่ียตอนักศึกษา 1 คน (บาท/คน) 46,292 24,580 20,054 17,263 18,271 

  
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน 
   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
   อื่น ๆ (ระบุ)  
 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย 
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 
   1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
   1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 หนวยกิต 
   1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 
   1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 2 หนวยกิต 
   1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) 6 หนวยกิต   
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หนวยกิต 
   2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 49 หนวยกิต 
   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 19 หนวยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
 3.1.3 รายวิชา 
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 32 หนวยกิต    
 1.1 กลุมวิชาภาษา   ไมนอยกวา  12   หนวยกิต 
 1.1.1 รายวิชาภาษาไทย   ไมนอยกวา          3   หนวยกิต 
         ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
 01-011-001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
 01-011-002   ทักษะการอานภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Reading Skills 
 01-011-003   ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
  Thai Writing Skills 
 01-011-004   ศิลปะการพูด  3(3-0-6) 
  Art of Speaking 
 01-011-005   การอานและการเขียนเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
  Academic Reading and Writing 
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 1.1.2 รายวิชาภาษาตางประเทศ   ไมนอยกวา         9  หนวยกิต 
   ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 01-312-001   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
   English for Everyday Use 
 01-312-002   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  English Communication Skills 
 01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
  English Conversation 
 01-312-004   ทักษะการอานภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
   Reading Skills in English  
 01-312-005   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
   Writing Skills in English  
 01-312-006   ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  3(3-0-6) 
   English for Work 
 01-312-007   ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
   English for Science 
 01-312-008     เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ       (ปรับพื้นฐาน) 
  Pre-sessional English 
 01-313-009     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
                            Chinese for Communication    
 01-314-010   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
                          Malay for Communication 
 01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
 01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
 01-317-013      ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
                          French for Communication 
 01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
                           German for Communication  
 

   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
       ใหศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
 01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 
  Citizen and Public Consciousness 
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 และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
 1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร 
 01-021-001   คุณธรรมจริยธรรม   3(3-0-6) 
 Morals and Ethics 
 01-021-002   มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 Human Relations and   

 Personality Development 
 01-021-003   จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
         General Psychology 
 01-021-004   ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย  3(3-0-6) 
 Human Essence and Fulfillment 
 01-021-005   สารัตถะแหงความงาม  3(3-0-6)  
  Beauty Matters 
 01-021-006   อรรถรสในงานศิลปะ  3(3-0-6) 
  Aesthetics in Art 
 01-021-007   ดนตรีเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
  Music for Life 
 01-021-008   ศิลปะการเลนเงา  3(3-0-6) 
  Art of Shadow Play 
 01-021-009   มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 
 Human Relations for Living 
 01-021-010   วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 
  Life Style Enhancement 
 1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร 
 01-022-002   สังคมกับการปกครอง  3(3-0-6) 
  Society and Government 
 01-022-003   สังคม ประเพณี และอารยธรรม  3(3-0-6) 
  Society Culture and Civilization  
 01-022-004  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน  3(3-0-6) 
 Thai Civilization in Globalization Context 
 01-022-005   สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย  3(3-0-6) 
  Peace and Human Security 
 01-022-006   ไทยศึกษา  3(3-0-6) 
  Thai Studies 
 01-022-007   กฎหมายและระบบของกฎหมาย  3(3-0-6) 
  Law and Legal Systems  
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 01-022-008   อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 
 01-022-009   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
  Life and Sufficiency Economy 
 01-022-010   ชุมชนศึกษา  3(3-0-6) 
  Community Studies 
 01-022-011  วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 3(3-0-6) 
  Southern Cultures and Traditions 
 01-022-012   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  Economics for Everyday Use 
 05-022-013   การเปนผูประกอบการ  3(3-0-6) 
 Entrepreneurship 
 05-022-014     การวางแผนการเงินสวนบุคคล  3(3-0-6) 
 Personal Financial Planning  
 
 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี              ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
 1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร 
 02-031-001   ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
  Great Moments in Science 
 02-031-002   มนุษยกับชีวมณฑล  3(3-0-6) 
  Man and Biosphere 
 02-031-003   มนุษยกับผลิตภัณฑเคม ี  3(3-0-6)
  Man and Chemical Products  
 02-031-004   มนุษยกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
  Man and Environment 
 02-031-005   สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  3(3-0-6) 
  Environment and Resources Management 
 02-031-006   ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6)
  Natural Resource Sustainability  
 02-031-007  ยาและสารเสพติด  3(3-0-6)
  Drugs and Narcotics  
 02-031-008   ของเสียและมลภาวะ  3(3-0-6)
  Waste and Pollution  
 02-031-009   แหลงพลังงานทางเลือก  3(3-0-6) 
  Alternative Energy Resources 
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 1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี 
 01-032-001   สารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(3-0-6) 
 Information Technology for Study Skills 
  
     02-032-002  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
 Computer Technology 
 
 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร                                 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
 02-040-001   คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)
  Mathematics for Everyday Use 
 02-040-002   ความงามของคณิตศาสตร  3(3-0-6)
  Beauty of Mathematics 
 02-040-003   คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร  3(3-0-6)
  Mathematics for Arts  
 02-040-004   คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Mathematics for Business 
 02-040-005   คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
 Mathematics for Science 
 02-040-006   สถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
 Statistics for Everyday Use  
 

 1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ             ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
 ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
 01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ   2(1-2-3)
  Health and Well-Being 
 01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย  2(1-2-3)
  Thai Performing Art 
 01-050-003 การรักษาสุขภาพ  2(1-2-3)
  Health Care  
 01-050-004 ผูนํานันทนาการ  2(1-2-3) 
  Recreation Leadership 
 01-050-005 กีฬาลีลาศ  2(1-2-3) 
  Dance Sport 
 01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ  2(1-2-3) 
 Leisure Cycling  
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 01-050-007  พลศึกษา  1(0-2-1) 
  Physical Education 
 01-050-008  ฟุตบอล  1(0-2-1) 
  Football 
     01-050-009   บาสเกตบอล  1(0-2-1) 
                                                 Basketball 
     01-050-010      ตะกรอ  1(0-2-1) 
 Takraw 
 01-050-011   ฟุตซอล  1(0-2-1) 
 Futsal 
 01-050-012 แบดมินตัน  1(0-2-1) 
 Badminton 
 01-050-013   วายนํ้า  1(0-2-1)
  Swimming 
 01-050-014   วอลเลยบอล  1(0-2-1)
  Volleyball 
 01-050-015   เทนนิส  1(0-2-1)
  Tennis 
 01-050-016   กอลฟ  1(0-2-1)
  Golf 
 
 1.6 รายวิชาเลือกเสรีกลุมศึกษาท่ัวไป                    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยตองเปนรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 โดยกลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการเลือกศึกษาไดอีกไมเกิน 1 หนวยกิต  

    
  2. หมวดวิชาเฉพาะ 95 หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จํานวน 27 หนวยกิต 
       ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
 13-210-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics 
 13-210-102 ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3-5) 
  Fundamental Physics  
 13-210-204 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(2-3-5) 
  Automatic Control System 
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 13-211-101 เขียนแบบวิศวกรรม 1 3(2-3-5) 
  Engineering Drawing 1 
 13-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม 2 3(2-3-5) 
  Engineering Drawing 2 
 13-211-103 การฝกฝมือพื้นฐาน 3(1-6-4)  
  Basic Training Skills 
 13-211-104 ไฟฟาเบื้องตน 3(2-3-5) 
  Introduction to Electricity 
 13-211-201 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Industrial Materials  
 13-214-102 เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร 3(3-0-6) 
  Appropriate Technology in Agriculture  
  
   2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  จํานวน 49 หนวยกิต 
       ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี  
 13-210-103 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Engineering Mechanics 
 13-210-201 เทอรโมไดนามิกส  3(3-0-6) 
  Thermodynamics  
 13-210-202 กลศาสตรวัสดุ  3(3-0-6) 
  Mechanics of Materials  
 13-210-203 กลศาสตรของไหล  3(3-0-6) 
  Fluid Mechanics  
 13-210-301 เครื่องจักรกลของไหล 3(2-3-5) 
  Fluid Machinery 
 13-210-302 ระบบขนถายวัสดุ 3(2-3-5) 
  Material Conveying Systems  
 13-211-301 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3(2-3-5) 
  Pneumatics and Hydraulics  
 13-211-302 เครื่องจักรกลไฟฟาและระบบควบคุม 3(2-3-5) 
  Electrical Machines and Control System 
 13-212-201 เครื่องตนกําลังทางการเกษตร  3(2-3-5) 
  Agricultural Prime Mover   
 13-212-202 เครื่องจักรกลเกษตร 1  3(2-3-5) 
  Agricultural Machinery I  
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 13-212-203 เครื่องจักรกลเกษตร 2  3(2-3-5) 
  Agricultural Machinery II  
 13-212-301 วิศวกรรมแทรกเตอรเพื่อการเกษตร  3(2-3-5) 
  Tractors Engineering for Agriculture  
 13-212-302 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร  3(2-3-5) 
  Agricultural Machinery Design  
 13-212-303 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  1(0-3-1) 
  Seminar in Agricultural Machinery Engineering  
 13-212-401 โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  3(1-6-3) 
  Agricultural Machinery Engineering Project 
 13-214-101 หลักการเกษตร 3(3-0-6) 
  Principles of Agriculture  
 13-214-201 ปฐพีวิทยา 3(2-3-5) 
  Soil Science 
 
   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก  จํานวน 19 หนวยกิต 
         2.3.1 วิชาชีพเลือกประสบการณภาคสนาม  จํานวน  7 หนวยกิต 
                  วิชาชีพเลือกประสบการณภาคสนามจะแบงออกเปน 2 แนวทาง  
                            จากขอ 2.3.1.1 หรือ 2.3.1.2 ดังน้ี 
     2.3.1.1 สหกิจศึกษา  จํานวน  7 หนวยกิต 
 13-212-304 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 
  ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
  Preparation for Co-operative Education in  
  Agricultural Machinery Engineering 
 13-212-402 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6(0-40-0) 
  Co-operative Education in Agricultural  
  Machinery Engineering 
     2.3.1.2 การฝกประสบการณวิชาชีพ  จํานวน  7 หนวยกิต 
 13-212-305 หัวขอพิเศษในสถานประกอบการ  3(0-6-3) 
  Workplace Special Topics 
 13-212-403 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ 1(0-2-1) 
  ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
  Preparation for Internship in Agricultural  
  Machinery Engineering 
 13-212-404 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรม 3(0-40-0) 
  เครื่องจักรกลเกษตร  
  Internship in Agricultural Machinery Engineering  
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    2.3.2 วิชาชีพเลือก  ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
    ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
 13-211-303 ระบบทําความเย็นอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
  Industrial Refrigeration System  
 13-211-401 เคมีอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
  Industrial Chemistry 
 13-212-306 เครื่องกําเนิดไอนํ้างานอุตสาหกรรม  3(2-3-5) 
  Industrial Boiler 
 13-212-307 การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร  3(3-0-6) 
  Agricultural Machinery Management  
 13-212-405 เทคโนโลยีพลังงานความรอนและแสงอาทิตย 3(2-3-5) 
  Heat and Solar Energy Technology 
 13-212-406 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางกล 3(3-0-6) 
  Mechanical Automation Control System 
 13-213-301 เครื่องจักรกลในกระบวนการบรรจ ุ 3(2-3-5) 
   Packaging Process Machinery  
 13-213-302 การสั่นสะเทือนเชิงกล  3(3-0-6) 
   Mechanical Vibrations  
  13-213-303 เทคโนโลยีการผลิตยาง 3(3-0-6) 
  Rubber Production Technology 
 13-213-401 เครื่องมือและกระบวนการแปรสภาพ 3(2-3-5) 
  ผลผลิตทางการเกษตร 
  Process and Equipment in Agricultural  
  Product Processing  
 13-213-402 สมบัติทางกายภาพและเคมผีลิตผลเกษตร 3(2-3-5) 
 Physical and Chemical Properties of  
 Agricultural Product 
 13-213-403 เทคโนโลยีการผลิตนํ้ามันปาลม 3(2-3-5) 
  Palm Oil Production Technology 
 13-213-404 ชีวมวลและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3(2-3-5) 
  Biomass and Bioenergy Technology 
 13-213-405 เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 3(2-3-5) 
  Agricultural Products Storage  
  Technology 
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 13-213-406 เทคโนโลยีการอบแหงในอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  Drying Technology in Agricultural Industry  
 13-214-401 เทคโนโลยีเครื่องสขีาว 3(2-3-5) 
  Rice Mill Machinery Technology 
 
 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่
เปดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ/หรือหัวหนาสาขาเปนลายลักษณอักษร 
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   3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ปการศึกษาท่ี 1 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 
  UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (1)                             3(3-0-6) 
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 1-2(T-P-E) 
 13-210-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 13-210-102 ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3-5) 
 13-211-101 เขียนแบบวิศวกรรม 1 3(2-3-5) 
 13-211-103 การฝกฝมือพื้นฐาน 3(1-6-4)  
 13-214-101 หลักการเกษตร 3(3-0-6) 
   รวม  19-20 หนวยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชาคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 0-1(T-P-E)  
 13-210-103 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 13-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม 2 3(2-3-5) 
 13-211-104 ไฟฟาเบื้องตน 3(2-3-5) 
 13-214-102 เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร 3(3-0-6) 
   รวม  18-19 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (2) 3(3-0-6) 
 01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 
 13-210-201 เทอรโมไดนามิกส  3(3-0-6) 
 13-211-201 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 13-212-201 เครื่องตนกําลังทางการเกษตร 3(2-3-5) 
 13-212-202 เครื่องจักรกลเกษตร 1 3(2-3-5) 
   รวม  18 หนวยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6)  
 13-210-202 กลศาสตรวัสดุ  3(3-0-6) 
 13-210-203 กลศาสตรของไหล  3(3-0-6) 
 13-210-204 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(2-3-5) 
 13-212-203 เครื่องจักรกลเกษตร 2 3(2-3-5) 
 13-214-201 ปฐพีวิทยา 3(2-3-5)  
   รวม  18 หนวยกิต  
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ปการศึกษาท่ี 3 

แผนการเรียนสําหรับเลือก สหกิจศึกษา 
 

   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (1) 3(T-P-E) 
 13-210-301 เครื่องจักรกลของไหล 3(2-3-5) 
 13-211-301 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3(2-3-5) 
 13-211-302 เครื่องจักรกลไฟฟาและระบบควบคุม 3(2-3-5) 
 13-212-301 วิศวกรรมแทรกเตอรเพื่อการเกษตร 3(2-3-5) 
 UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) 
   รวม  18 หนวยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (3) 3(3-0-6)  
 13-210-302 ระบบขนถายวัสดุ 3(2-3-5) 
 13-212-302 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 
 13-212-303 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1(0-3-1) 
 13-212-304 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรม 1(0-2-1) 
  เครื่องจักรกลเกษตร  
 UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) 
 UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E) 
   รวม  17 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 
แผนการเรียนสําหรับเลือก การฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (1) 3(T-P-E) 
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (2)  3(T-P-E) 
 13-210-301 เครื่องจักรกลของไหล 3(2-3-5) 
 13-211-301 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3(2-3-5) 
 13-211-302 เครื่องจักรกลไฟฟาและระบบควบคุม 3(2-3-5) 
 13-212-301 วิศวกรรมแทรกเตอรเพื่อการเกษตร 3(2-3-5) 
   รวม  18 หนวยกิต 
 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (3) 3(3-0-6) 
 13-210-302 ระบบขนถายวัสดุ 3(2-3-5) 
 13-212-302 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 
 13-212-303 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1(0-3-1) 
 13-212-305 หัวขอพิเศษในสถานประกอบการ 3(0-6-3) 
 UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) 
 UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E) 
   รวม  19 หนวยกิต  
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ปการศึกษาท่ี 4 
 

แผนการเรียนสําหรับเลือก สหกิจศึกษา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (2)  3(T-P-E) 
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (4) 3(3-0-6) 
 13-212-401 โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-6-3) 
 13-21X-YZZ วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E) 
 UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E) 
 UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E) 
   รวม  18 หนวยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 13-212-402 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร              6(0-40-0) 
   รวม  6 หนวยกิต  
 
แผนการเรียนสําหรับเลือก การฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (4) 3(3-0-6) 
 13-212-403 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณทางวิศวกรรม 1(0-2-1) 
  เครื่องจักรกลเกษตร  
 13-212-401 โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-6-3) 
 13-21X-YZZ วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) 
 13-21X-YZZ วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E) 
 13-21X-YZZ วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E) 
 UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E) 
   รวม  19 หนวยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 13-212-404 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3(0-40-0) 
   รวม  3 หนวยกิต 
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  3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

  UU-VWX-YZZ 
 UU หมายถึง คณะ 
      01 คือ คณะศิลปศาสตร 
      02 คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
      04 คือ คณะวิศวกรรมศาสตร 
      05 คือ คณะบริหารธุรกิจ 
      13 คือ วิทยาลัยรัตภูม ิ
 V หมายถึง สาขา 
      0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป 
      1 คือ สาขาบริหารธุรกิจ 
      2 คือ สาขาอุตสาหกรรม 
      3 คือ สาขาภาษาตางประเทศ 
      4 คือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
  สําหรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 WX หมายถึง กลุมวิชา/วิชายอย 
      10 หมายถึง กลุมวิชาภาษา 
       11 คือ  รายวิชาภาษาไทย 
       12 คือ  รายวิชาภาษาอังกฤษ 
       13 คือ  รายวิชาภาษาจีน 
       14 คือ  รายวิชาภาษามลายู 
       15 คือ  รายวิชาภาษาญี่ปุน 
       16 คือ  รายวิชาภาษาเกาหล ี
       17 คือ  รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
       18 คือ  รายวิชาภาษาเยอรมัน 
      20 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
       21 คือ รายวิชามนุษยศาสตร 
       22 คือ รายวิชาสังคมศาสตร 
      30 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
       31 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร 
       32 คือ รายวิชาเทคโนโลยี 
      40 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร 
      50 หมายถึง กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
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  สําหรับสาขาวิชา 
 WX หมายถึง สาขาวิชา/กลุมวิชา 
  10 คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
  11 คือ วิชายอยพื้นฐานอุตสาหกรรม 
  12 คือ วิชายอยเครื่องจักรกลเกษตร 
  13 คือ วิชายอยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วและแปรสภาพ 
  14 คือ วิชายอยพื้นฐานเทคโนโลยีการเกษตร  
 Y หมายถึง ปที่ควรศึกษา 
      0 แทนรายวิชาที่ไมกําหนดช้ันปที่ควรศึกษา อาจจะศึกษาในช้ันปใดก็ได  
      1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 1  
      2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 2  
      3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 3  
      4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 4  
 ZZ หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา/วิชายอย 
 

ความหมายของรหัสหนวยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
  C(T-P-E) 
 C หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ัน 
 T หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคทฤษฎี 
 P หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
 E หมายถึง จํานวนช่ัวโมงการคนควานอกเวลา 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 
 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     
1.1 กลุมวิชาภาษา    
 1.1.1 รายวิชาภาษาไทย 
01-011-001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Thai for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  การฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน  การอานและการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ  การสื่อ
ความคิดดวยการพูดและการเขียน  และการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อผสมในการ
นําเสนอ 
Thai language skills needed for communication; skill practice in 
listening, speaking, reading, and writing; reading and listening for main 
idea; speaking and writing to express ideas; applications of multimedia 
technology in presentation 

 
01-011-002  ทักษะการอานภาษาไทย     3(3-0-6) 

Thai Reading Skills  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของวรรณกรรมไทย  การใชภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและภาษา
อุปมาอุปมัย  กลยุทธในการถอดความ วิเคราะห สังเคราะห สรุป และประเมินคา
วรรณกรรมไทย  การฝกทักษะในการอานตํารา นิยาย บันเทิงคดี และสารคดี  ความ
แตกตางระหวางการอานออกเสียงกับการอานไมออกเสียง  เทคนิคในการอานแบบ
เร็ว  การใชหองสมุดและสื่อตาง ๆ เพื่อการศึกษาคนควา 
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative language; 
strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and 
evaluating Thai treatises; practicing reading skills for textbook, novel, 
fiction and non-fiction pieces; differences between reading aloud and 
silent reading; speed reading techniques; the use of library and media 
resources for individual study 
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01-011-003  ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
Thai Writing Skills  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
สํานวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย  การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ 
ขอความ และเรียงความ  เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี 
บทละคร และรอยแกว  หลักการและกลยุทธในการเขียนเชิงสรางสรรค  เทคนิคใน
การราง การแกไข และการเรียบเรียง  การฝกใหเกิดแนวคิดและรูปแบบสํานวน
โวหาร  การพัฒนาทักษะในการเขียน 
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles, 
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form of 
literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry; 
principles and strategies of creative writing; drafting, revising and editing 
techniques; practicing to generate ideas and rhetorical styles; practical 
skills development in writing 
 

01-011-004  ศิลปะการพูด         3(3-0-6) 
Art of Speaking 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดและรูปแบบของการพูด การพูดแบบไมตองเตรียม การพูดแบบกลอนสด  
การพูดตามตนราง และการพูดจากความจํา  การกลาวคําอวยพร  การตอบรับและ
การปฏิเสธ การสัมภาษณ  การเจรจาตอรอง  การประมวลและเสนอแนวคิด  
การพูดนําเสนอ  กลยุทธในการแสดงปาฐกถา  ทักษะในการใชกริยาทาทางและ
นํ้าเสียง  กริยามารยาทในการพูด 
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, manuscript, 
and memorized speaking; greetings; accepting and refusing 
complements, job interview; negotiation; organization and presentation 
of ideas; presenting presentation; public speaking strategies; skills in 
using gestures and tone; manners matter in speech 
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01-011-005  การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
Academic Reading and Writing 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและตําราทางวิชาการ  ความรูพื้นฐานและทักษะทาง
ปญญาที่จําเปนในการอานและการเขียน  วิธีการสืบคนขอมูลและการอางอิง  ทักษะ
ในการคิดวิเคราะหในการตีความ ถอดความ วิเคราะห สรุป และประเมินเน้ือหาสาระ
ในการอานเชิงวิชาการ  การฝกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบตาง ๆ  งานที่มอบหมายใน
การอานและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive 
skills related to academic reading and writing; retrieving information 
and reference; critical thinking skills in interpreting, paraphrasing, 
analyzing, summarizing, and evaluating academic reading; practicing 
writing in various forms; class discussion, reading and writing 
assignments 
 

 1.1.2 รายวิชาภาษาตางประเทศ 
01-312-001  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6) 

English for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และไวยากรณที่ไม
ซับซอน คําศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday use  
 

01-312-002  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
English Communication Skills 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ  คําศัพทและไวยากรณที่จําเปนในการ
สื่อสาร  การอานเรื่องสั้น  การเขียนเพื่อสื่อความ 
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary and 
grammar necessary for communication; reading short passages; writing 
to communicate 
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01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
English Conversation 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การทักทาย  การแนะนําตนเองและผูอื่น  การกลาวลา  การขอโทษ  การขอบคุณ  
การกลาวแสดงความรูสึกยินดีและเสียใจ  การแสดงความคิดเห็น  การนัดหมาย  
การพูดโทรศัพท  การซื้อขายและตอรองราคา  การสั่งอาหาร  การสอบถามและบอก
ทิศทาง  
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye; apologizing; 
thanking; expressing feelings: congratulations, sympathy; giving 
opinions; making an appointment; telephoning; purchasing and 
bargaining; ordering food; asking and giving directions 

 
01-312-004  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

Reading Skills in English 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
กลยุทธในการอาน การหาหัวขอเรื่อง ประโยคใจความหลัก และรายละเอียด
สนับสนุน  การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  การเดาความหมายจากบริบท คําเติม 
คําอางอิง  การคาดการณและการทํานายขอความลวงหนา  ขอเท็จจริงและความ
คิดเห็น  การอานแบบเร็ว  การลําดับเหตุการณ  การตีความ 
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting details; 
using English-English dictionary; guessing the meaning using contextual 
clues, affixes and references; previewing and predicting; facts and 
opinions; speed reading; sequencing; inference 
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01-312-005  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
Writing Skills in English 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน  การเขียน
ประโยค  การเขียนเรียงความระดับยอหนา  ประเภทของงานเขียน การกรอก
แบบฟอรม  การเขียนจดหมายสวนตัว การบันทึกประจําวัน และการจดขอความโดย
ยอ  การเขียนสรุปจากเรื่องที่อาน 
Similarities and differences between spoken and written languages; 
sentence writing; paragraph writing; types of written pieces: form filling, 
personal letter writing, diary writing, and note-taking; writing a summary 
from reading articles 

  
01-312-006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

English for Work 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การอานประกาศรับสมัครงาน  การเขียนประวัติสวนตัวและจดหมายสมัครงาน  การ
สัมภาษณงาน  โครงสรางองคกร  คําศัพทและสํานวนเพื่อการปฏิบัติงานและการ
สื่อสารในสํานักงาน  การนําเสนอ  
Reading job advertisements; writing resume and application letter; job 
interview; organization chart; vocabulary and expressions for working 
and communicating in offices; presentation 
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01-312-007  ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
English for Science  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของภาษาและวจนิพนธที่ใชในบทความและตําราทางวิทยาศาสตร  ความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางและวากยสัมพันธ  ภาษาวิชาการดานวิทยาศาสตร  
คําศัพทที่ใชทั่วไปในเอกสารตําราทางวิทยาศาสตร  ลักษณะรูปแบบของกรรมวาจกที่
ใชในภาษาวิทยาศาสตร  การฝกทําหมายเหตุประกอบภาพ  การฝกอานและ
อภิปรายกลุมเกี่ยวกับบทความทางวิทยาศาสตร 
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts; basic 
knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures; academic 
language of science; common vocabulary in scientific texts; passive 
structures in scientific language; practicing writing annotation of 
diagrams; practicing reading scientific articles and group discussion 
   

01-312-008  เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ            (ปรับพ้ืนฐาน) 
Pre-sessional English 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การศึกษาการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศดานความเขาใจในการฟง การ
สนทนา ไวยากรณและคําศัพท  ทักษะพื้นฐานในการอานและการเขียนเพื่อเปน
พื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษในระดับตอไป 
Studying English as a foreign language in areas of listening 
comprehension, conversation, grammar and vocabulary; basic skills in 
reading and writing for higher English courses studies 

  
01-313-009  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Chinese for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
พื้นฐานการใชภาษาจีนกลางในการสื่อสาร  รูปแบบอักษรภาษาจีน  การออกเสียง
ภาษาจีน  โครงสรางประโยคภาษาจีนกลาง การวางตําแหนงคําและไวยากรณ คํา 
ถอยคํา และสํานวนภาษาจีนกลางที่ใชในชีวิตประจําวัน 
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and grammar; 
common Mandarin words, phrases and expressions for everyday use 
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01-314-010  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Malay for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี  คําที่ใชทั่วไปและการอานออกเสียง  
คํา ถอยคํา โครงสรางประโยค และไวยากรณ  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการ
สนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words and 
pronunciation; words, phrases, sentence structures, and grammar; basic 
skills in listening and speaking for everyday conversation with 
appropriate expressions 

 
01-315-011  ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Japanese for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ  การออกเสียงภาษาญี่ปุน  คํา ถอยคํา
และประโยค  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคํา
และสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and 
Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and 
sentences; basic skills in listening and speaking everyday conversation 
with appropriate expressions 

 
01-316-012  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Korean for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
อักษรฮันกึล  การออกเสียงภาษาเกาหลี  พยัญชนะและสระ  การวางตําแหนงของคํา
และโครงสรางประโยค  การใชถอยคําในภาษาเกาหลี  ทักษะเบื้องตนในการฟงและ
การสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and vowels; word 
order and sentence structure; Korean phrases; basic skills in listening 
and speaking everyday conversation with appropriate expressions 
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01-317-013  ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
French for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส  คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป  หลักไวยากรณและ
โครงสรางประโยค  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวย
ถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง  การฝกทักษะในการอานบทความและการเขียน
ขอความสั้น ๆ 
French pronunciation; common French words and phrases; French 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 

 
01-318-014  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

German for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การออกเสียงภาษาเยอรมัน  คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป  หลักไวยากรณและ
โครงสรางประโยค  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวย
ถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตองการฝกทักษะในการอานบทความและการเขียน
ขอความสั้น ๆ 
German pronunciation; common German words and phrases; German 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 
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1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร 
01-021-001  คุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 

Morals and Ethics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของชีวิต  ความจําเปนที่มนุษยตองมีคุณธรรมจริยธรรม  ความแตกตาง
ระหวางคานิยม คุณธรรม และจริยธรรม  แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม  
เปาหมายและหลักเกณฑการตัดสินตามหลักจรยิธรรมและการตัดสินใจดวยคุณธรรม  
ทฤษฎีและประเด็นปญหาทางจริยธรรมรวมสมัย  ความเช่ือมโยงระหวางศาสนา
คุณธรรมและจริยธรรม  กฎเกณฑทางคุณธรรมและจริยธรรมและการประยุกตใชเนน
ความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ 
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the distinction of 
values, morals and ethics; ethical concepts and ethical theories; goal 
and criteria for ethical decision making and moral judgement; ethical 
theories and contemporary issues; the connection of religions, morals 
and ethics; ethical and moral criteria and application for understanding 
and proper practice for peaceful co-existence 

 
01-021-002  มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

Human Relations and Personality Development 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย  การ
ปรับปรุงตนเองเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลในองคการและสงัคม  มารยาททาง
สังคมและกิจกรรมนันทนาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; self-improvement to create relationship within 
organization and society; social manners and recreational activities; 
personality development 
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01-021-003  จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
General Psychology 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  กระบวนการทางจิตวิทยา
เพื่อการพัฒนามนุษย  การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู เชาวนปญญา อารมณ การ
จูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคมตอ
พฤติกรรมของมนุษย  การปรับตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; psychological aspects of human 
behavior; psychological procedures for human development; 
sensation, perception, learning, intelligence, emotion, motivation, 
personality, and mental health; psychological factors and social 
influences on human behavior; personal adjustments for quality of life 

 
01-021-004  ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 3(3-0-6) 

Human Essence and Fulfillment 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
รางกายและจิตวิญญาณ  อัตตะบริขารสําหรับปจเจกชน  ดัชนีช้ีวัดความอยูดีมีสุข  
สิ่งที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยเกี่ยวกับ สภาวะจิต คุณธรรม ความเช่ือ 
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม คานิยม ภยันตราย ภัยพิบติั ความปลอดภัย สุขภาพ 
มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี  ความรูและประสบการณของมนุษยในทาง
ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร  สถานะทางสังคม และการ
แสวงหาความสุข 
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of well-
being; impacts on human beings on mental status, morals, believes, 
behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, health, pollutants, 
culture, community, and technology; human experiences in art, music, 
literature, philosophy, and history; the status in society and the need 
for happiness 
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01-021-005  สารัตถะแหงความงาม 3(3-0-6) 
Beauty Matters 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความงาม
ของมนุษย  ความงามตามธรรมชาติและความงามสรางสรรค  คุณคาของความงาม
และสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป และการละเลน
พื้นบาน  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  การดูแลสุขภาพ  มารยาทงามตามคติของไทย
และการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; 
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and 
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art, performing 
art, and folk entertainment; physical and spiritual well-being; health 
cares; Thai etiquette and peaceful co-existence 

 
01-021-006  อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 

Aesthetics in Art  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของศิลปะ  ประเภทของงานศิลปะ  รสนิยม  คุณคาทางสุนทรียภาพเกี่ยวกับ
ความงาม ความสละสลวย ความเปนเลิศ ความนาสลด โศกนาฏกรรม ความตลก
ขบขัน และความเศราสลด  ศิลปะวิจักษ  คุณคาทางคุณธรรมและคุณคาทางปญญา
ของงานศิลปะ  หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร  ความสัมพันธระหวางศิลปะกับ
วัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, 
and dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; 
aesthetic judgment; culture and art interaction 
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01-021-007  ดนตรีเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
Music for Life  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
พื้นฐานความรูที่จําเปนสําหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร  เน้ือหาและรูปแบบ
ของดนตรีบริสุทธ์ิ ดนตรีสากล และดนตรีเพื่อความบันเทิง  ทักษะในการอานภาษา
ดนตรี  การฝกหัดและเลนดนตรีเฉพาะช้ิน  เทคนิคในการเลนดนตรี  การเลนดนตรี
เปนกลุมวง  การเลนและแสดงดนตรีในรูปแบบตางๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
classical music, popular music and music for entertainment; music 
reading skills; individual practice and performing a particular 
instrument; playing techniques; ensemble playing; recital and 
performances of a variety forms of music 

 
01-021-008  ศิลปะการเลนเงา 3(3-0-6) 

Art of Shadow Play 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติของศิลปะการเลานิทานโดยการเลนเงา  ลักษณะการเลนเงาในวัฒนธรรม
ทองถ่ินของประเทศตางๆ  การเลนเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการเลนเงาจากตุรกี  
รูปแบบการเลนเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  องคประกอบของการ
เลนหนังในภาคใตของไทย นายหนัง ลูกคูและมโหรี รูปหนัง และนิทานบทกลอน  
รูปแบบการเลนหนังในสังคมปจจุบัน 
History of storytelling and art performance using opaque; characteristics 
of shadow play in various cultures; the Ottoman shadow play and its 
Turkish descendants; forms of shadow play in China and the Southeast 
Asian countries; elements of Nang, the shadow play in the South of 
Thailand: the principal, the gamut of tones, puppet figures, and the 
repertoire scripts; pattern of Nang performance in contemporary 
society 
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01-021-009  มนุษยสัมพันธเพ่ือการดํารงชีวิต 3(3-0-6)
 Human Relations for Living 

วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  การประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาใน
การสรางความสัมพันธของมนุษยทั้งในชีวิตสวนตัวและการทํางาน  เทคนิคของการ
สรางทัศนะดานมนุษยสัมพันธ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความสัมพันธและ
ปญหาที่เกี่ยวของ 
Meaning and importance of human relations; applications of 
psychological theories in developing human relations in life and work; 
skill-building techniques in human relations; influential factors and 
related problems 

 
01-021-010  วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 

Life Style Enhancement 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
สุขภาวะองครวม  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ิน  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  การ
เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the cultivation 
of public minded value; sufficiency economy and folk wisdom; 
pluralism and democratic ways of life; life-long learning for sustainable 
development 
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 1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร 
01-022-001  พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 

Citizen and Public Consciousness  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
องคความรูเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสงัคม  
สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกตาง  ความรับผิดชอบตอ
สังคม  หลักความเสมอภาค และพึ่งพาตนเอง  จิตสาธารณะและจิตสํานึกทาง
ศีลธรรมของพลเมืองโดยใชกระบวนการเรียนรูดวยกิจกรรมและการปฏิบัติ 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social 
responsibility; equality and self-reliance; public mind and moral 
consciousness of citizen by learning and practicing good manners 

 
01-022-002  สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 

Society and Government 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อํานาจอธิปไตยและ
รูปแบบการปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และ
อุดมการณทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปจจัยเกื้อหนุนและ
ปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and forms 
of government; democratic government; political concepts, theories, 
and ideology; political institutions and processes; supporting factors 
and obstacles to social and political changes 
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01-022-003  สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
Society Culture and Civilization 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของสังคม  การสืบเสาะคนหาขอมูลทาง
ปรัชญา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สภาพแวดลอม การเมือง กฎหมาย เศรฐษกิจและ
ศาสนาที่มีบทบาทและผลกระทบตอสังคมทองถ่ินและสังคมโลก  ประเพณีที่เกิดข้ึน
บนพื้นฐานของความคิด แนวคิด และความเช่ือของบุคคลในสังคม  ประเพณีเชิงวัตถุ
และประเพณีเชิงอวัตถุ  ความสัมพันธระหวางประเพณีกับอารยธรรม  องคประกอบ
ในการยกระดับอารยธรรม  เชนระดับทางการเมืองและองคกรตาง ๆ ในสังคม ระดับ
มาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และกริยามารยาทของบุคคลใน
สังคม 
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical, 
historical, geographical, environmental, political, legal, economical, and 
religious factors that affect societies locally and globally; culture as the 
human thought, concept and belief; material and immaterial culture; 
the relation between culture and civilization; factors leading to the rise 
of civilization: level of political and social organization of society, level 
of ethical and moral standards, integrity, and manners of individuals in 
society 
 

01-022-004  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
Thai Civilization in Globalization Context 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคกอน
ประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปจจุบัน  ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  และการ
ปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai 
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and economic 
development from Sukhothai up to contemporary period; advantages 
and disadvantages of western-oriented development; Thai culture 
adjustment in the globalization context 
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01-022-005  สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย 3(3-0-6) 
Peace and Human Security 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความสําคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย  ปญหา
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  การพัฒนาที่ย่ังยืน
ดานสันติภาพและความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  การวิจัยดาน
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย  
Concepts and definitions of peace and human security; problems of 
peace and human security in Southeast Asia; sustainable development 
of peace and human security in Southeast Asia; research on peace and 
human security 

 
01-022-006  ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

Thai Studies 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความเปนมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย  ศาสนา  
ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป  หัตถกรรม  นาฏศิลปและ
ดนตรีไทย  อาหารไทย  วัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 

 
01-022-007  กฎหมายและระบบของกฎหมาย   3(3-0-6) 

Law and Legal Systems 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของกฎหมาย  ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  กฎหมายคุมครองผูบริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  
กฎหมายเฉพาะเรื่องและกฎหมายพิเศษตาง ๆ 
Categories of law; international and Thai legal systems; constitutional 
law and administrative law; criminal code, civil and commercial code; 
consumer protection law; real estate law; special law  
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01-022-008  อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 
ASEAN Studies 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียน  ความหลากหลาย
ทางการเมืองและวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณีที่โดดเดน  ลักษณะพื้นที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม  ความขัดแยงและการรวมมือระหวาง
ประเทศอาเซียน  สังคมสมัยใหมและความเปนสากล  การพัฒนาและความรวมมือ
ของอาเซียนดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการคา  ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน  
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน  บทบาทของอาเซียนกับภูมิภาคอื่น  
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political and 
cultural diversity; religious and the prominent traditions; landforms, 
natural resources, and environment; conflicts and co-operation of 
ASEAN countries; modernization and globalization; agricultural, 
industrialized and merchandized co-operation and development; 
ASEAN economic system; ASEAN Community development; roles of 
ASEAN on other regions 

 
01-022-009  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

Life and Sufficiency Economy 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสรางระบบ
เศรษฐกิจไทย  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตและชุมชน  
การบริหารจัดการที่ดี  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  โครงการพระราชดําริและการนํามาใชในภาคธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development of 
Thai economy structure; sufficiency economy applications for living in a 
family and in community; good governance practices in organizations; 
developing sufficiency economy in individual, family and community 
level; royal-initiated projects and their applications in agribusiness and 
industrial sectors; case study of sufficiency economy in community 
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01-022-010  ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
Community Studies  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดในการศึกษาชุมชน  เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน  เครื่องมือในการศึกษา
ชุมชน  กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ประวัติศาสตร 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน  การวิเคราะหชุมชน  
การวางแผนชุมชน  การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน  
Concepts in community studies; techniques and ways of community 
studies; tools used for community studies; process of community 
studies involving the physical environment, history, economy, society, 
politics, culture, and public health; community analysis; community 
planning; creating the community development project 

 
01-022-011  วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 3(3-0-6) 

Southern Cultures and Traditions 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
อัตลักษณของชาวใต ภาษาพื้นเมือง สําเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและความเช่ือ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทยมุสลิมและไทย
พุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง การอนุรักษและรักษาประเพณีของชาวใต
ในยุคปจจุบัน ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures and 
beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities; Muslim 
and Buddhist communities in the South; festivals and folk 
entertainment; the conservation of southern traditions in contemporary 
contexts; field studies and working activities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

47 

 

01-022-012  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
Economics for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  อรรถประโยชน การตัดสินใจ และตนทุนคาเสีย
โอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองคกรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษสิทธ์ิ
และผลประโยชนของผูบริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  การเปนผูประกอบการ  การเงิน
และการธนาคาร  และกลไกราคากับการประยุกตในชีวิตประจําวัน 
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization in 
economic systems; consumer rights and benefits protection; household 
economy; entrepreneur; finance and banking; price mechanism and 
applications in everyday situations 

 
05-022-013  การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

Entrepreneurship 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความทาทาย ทิศทาง และลักษณะการลงทุนเปนผูประกอบการ  สภาพสังคมและ
มนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับการดําเนินการธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะผูนํา  
เทคนิคการตลาด  การโฆษณาและการขาย  ระบบและหลักการบัญชี  ระบบการเงิน
สําหรับธุรกิจ  และการเขียนแผนธุรกิจ   
Challenges, trends and characteristics of entrepreneur venture; social 
and human factors necessary to opening and operating a business; 
management and leadership; marketing techniques; advertising and 
sales; accounting principles and systems; business finance; writing a 
business plans 
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05-022-014  การวางแผนการเงินสวนบุคคล        3(3-0-6) 
Personal Financial Planning 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน  กระบวนการวางแผนทางการเงิน   
การบริหารรายได  รายจายและภาระหน้ีสิน  การออมและทางเลือกการลงทุน   
การวางแผนประกัน  การวางแผนการศึกษาบุตร  การวางแผนเพื่อการเกษียณ   
การเตรียมความพรอมกอนลงทุน   
Concept of financial planning; financial planning process; income, 
expenditure and debt management; saving and alternatives in 
investment; insurance planning; children education planning; financial 
planning for retirement; preparation before investing 

 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       
 1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร 
02-031-001  ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

Great Moments in Science 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปรากฏการณที่สําคัญในครสิตศตวรรษที่ผานมาเกี่ยวกับ
การคนพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร เชน รังสี
แกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุมเลือดของมนุษย เอกซเรย ทฤษฎีความอลวน 
ทฤษฎีสัมพันธภาพ ยาโนฝะเคน รัทเทอรฟอรดและอะตอม รังสีคอสมิค วิตามิน ยุค
ของไฟฟา เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยกอะตอมของเฟอรมี ระเบิดปรมาณู การ
กอต้ังองคกรอนามัยโลก ไฟฟาพลศาสตรเชิงควอนตัม ดีเอนเอ ไวรัสเอดส อนุภาคมูล
ฐานในดวงอาทิตย 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory of 
Relativity, Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, the 
electric age, Penicillin, Game theory, Fermi splits the atom, atomic 
bomb, WHO established, Quantum electrodynamics, DNA, AIDS virus, 
solar neutrinos captured 
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02-031-002  มนุษยกับชีวมณฑล 3(3-0-6) 
Man and Biosphere 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑล  รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ  ประเภท
ของระบบนิเวศ  แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษชีวมณฑล  ธรรมชาติของระบบนิเวศ  
แหลงพลังงานธรรมชาติ  วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี  ประชากรโลกและกลุมทีอ่ยูอาศัย  
ตัวประกอบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเน่ืองจากธรรมชาติและมนุษย  
การสรางสรรคและอนุรักษสุขภาวะสิ่งแวดลอมเพื่อมนุษย 
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; ecosystem 
types; concepts of biosphere reserve; nature of ecosystems; natural 
energy resources; biogeochemical cycles; global population and 
communities; natural and human factors effecting biotic changes; 
creating and maintaining a healthy environment for human beings 

 
02-031-003  มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี 3(3-0-6) 

Man and Chemical Products  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ธาตุและสารประกอบ  ความสัมพันธระหวางสารเคมีกับชีวิตมนุษย  ผลิตภัณฑทํา
ความสะอาด  สารเคมีที่ปนเปอนในอาหารและสารเติมในอาหาร  ยาและสารเสพติด  
เครื่องสําอาง  สารเคมีที่ใชในการเกษตร  สารกัมมันตรังสแีละผลิตภัณฑปโตรเคมี  
ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย 
Elements and compounds; the relationship between chemical agents 
and human life, cleaning products; contaminated food and food 
additives; drugs and addictions; cosmetics; agro-chemical products; 
radioactive agents and petrochemical products; impacts of chemical 
agents on human beings 
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02-031-004  มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
Man and Environment 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งทําลายดิน  บรรยากาศ
และมลพิษทางอากาศ  นํ้าและมลพิษทางนํ้า  สารปราบศัตรูพืช  สารปนเปอน
อาหาร  การวิเคราะหระบบของประชากร ชุมชน และสิ่งแวดลอม  ทัศนศึกษาเชิง
นิเวศ 
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources and 
geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and water 
pollution; pesticides; food additives; population, community, and 
environment systems analysis; eco field trip required 

 
02-031-005  สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

Environment and Resources Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ  มลพิษสิ่งแวดลอม   
การปองกันและแกไขมลพิษ  มลพิษกับปญหาสุขภาพ  กฎขอบังคับเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสานและการพัฒนา
อยางย่ังยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; 
principles of ecology and natural balance; classifications of natural 
resources and their conservation; environmental pollution; preventing 
and solving pollution problems; pollution and health problems; law 
and regulations related to environmental impacts; integrated 
environmental management and sustainable development 
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02-031-006  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
Natural Resource Sustainability 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  หลักการความย่ังยืน  มลพิษสิ่งแวดลอม
และผลกระทบตอสังคม  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  การ
ตัดสินใจและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบความย่ังยืน  พลังงาน
หมุนเวียนและแหลงพลังงานที่ย่ังยืน  อัตราการใชพลังงานของชาติและการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน 
Concepts of natural resources conservation; principles of sustainability; 
environmental pollution and social impacts; sustainable management 
of natural resources; decision making and ethical issues related to 
sustainable design; renewable energy and sustainable energy resources; 
national energy consumption and renewable energy development 

 
02-031-007  ยาและสารเสพติด       3(3-0-6) 

Drugs and Narcotics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การสํารวจสืบคนการใชยาในทางที่ผิดและการติดยาในสังคมของเรา  ชนิดของสาร
เสพติดและยาที่นํามาใชผิดประเภท  สาเหตุและปจจัยเสี่ยงของการติดยาและสาร
เสพติด  วิทยาศาสตรของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางยา สมอง และพฤติกรรม  อาการและสัญญาณแสดงของการติดยาและสาร
เสพติด  การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใชยา การขับสารพิษ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตสํานึก  การใชชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types of 
additive substances and drugs commonly abused; case and risk factors 
of drug abuse and addiction; neuroscience approach of addiction: the 
relations of drugs, brain and behavior; symptoms and signs of drug 
abuse and addiction; addiction treatments by medication, 
detoxification, behavioral and cognition therapy; living a drug-free life 
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02-031-008  ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
Waste and Pollution 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แหลงกําเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ  ของเสียที่ยอยสลายไดและยอยสลาย
ไมไดทางชีวภาพ  ของเสียที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย  การลดละเวน การใช
ซ้ํา และการแปรรูปของเสีย  แหลงของมลภาวะและสารมลภาวะ  แหลงแพร
มลภาวะในเชิงฟสิกส เคมีและชีวะ  มลภาวะทางทัศนียภาพและมลภาวะทางเสียง  
สารมลภาวะที่เปนของแข็ง ของเหลว และกาซ  สารมลภาวะที่ยอยสลายไดและยอย
สลายไมไดทางชีวภาพ  มลภาวะที่เกิดจากฝมือของมนุษย  ผลกระทบของของเสีย
และมลภาวะตอสขุภาพ  สังคมปลอดของเสียในฐานะที่เปนดัชนีบงช้ีความเปนอริยะ 
Waste sources and its properties; biodegradable and non-
biodegradable waste; hazardous waste and non-hazardous waste; 
waste reduce, reuse, and recycle (3Rs); sources of pollution and 
pollutants; physical, chemical and biological sources of waste 
exposure; visual and noise pollution; solid, liquid and gaseous 
pollutants; biodegradable and non-biodegradable pollutants; 
pollutants from human activities; impacts of waste and pollution on 
health; waste free society as an index of civilization 

 
02-031-009  แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 

Alternative Energy Resources 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แหลงพลังงานทางเลือก  พลังงานแสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ชีวมวล นํ้าข้ึนนํ้าลง 
ไฟฟาจากพลังนํ้า ลมและคลื่น  ระบบและกระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนรูปของ
พลังงาน  เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน  ขอดีขอเสียของพลังงานทางเลือก  การ
จัดเก็บพลังงาน 
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal, 
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of energy 
conversion; energy production technology; advantages and 
disadvantages of alternative energy; energy storages 
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 1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี 
01-032-001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษา             3(3-0-6) 

Information Technology for Study Skills 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การประยุกตใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  วิธีแสวงหา
สารสนเทศ  การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ  การเรียบเรียงและนําเสนอ
สารสนเทศ  การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดการฐานขอมูล  จริยธรรมและระบบ
ปองกันขอมูลสารสนเทศ  การฝกฝนและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ   
Computer applications and information systems; information sources; 
information searching; information analysis and synthesis, information 
composition and presentation; data collection and database 
management; ethics and information protection; hands-on practice and 
information system applications 

 
02-032-002  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Technology  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ฮารดแวร ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร  การ
ประยุกตใชสารสนเทศในองคการ  เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ การ
ออกแบบฐานขอมูล อีเมล การใชเบราวเซอรและโปรแกรมคนหา  เครือขายสังคม 
คลาวดคอมพิวต้ิง การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ  การใชเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร  การฝกปฏิบัติและการประยุกตใชงาน 
Hardware, software, data processing, and computer network; 
information applications for organization; programming techniques, 
systems development, database design, e-mail, uses of browsers and 
search engines; social network, Cloud computing, web design, and web 
programming; using computer networks for communication; hands-on 
practice in computer applications 
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร                           
02-040-001  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

Mathematics for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน  คณิตศาสตรพื้นฐานและการนําไปใช เชน เศษสวน ทศนิยม อัตราสวน 
รอยละ  การช่ังตวงวัด  การแปรผัน  พื้นที่และปริมาตร  เรขาคณิตวิเคราะห  สมการ
เชิงเสนและกราฟ  อัตราสวนตรีโกณมิติ  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรกับ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน  
Number system; basic mathematics and applications: fractions, 
decimals, ratios and percentage; weights and measurements; variation; 
area and volume; analytic geometry; linear equations and graphs; 
trigonometric ratios; mathetacal skills and process and applications for 
everyday use 

 
02-040-002  ความงามของคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

Beauty of Mathematics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตรจากเน้ือหาสาระในเชิง
ศิลปะและสุนทรียะของคณิตศาสตร การรูจําแบบ จํานวนเฉพาะ ความสามารถที่จะ
หารลงตัว ความสามารถถอดกรณท เลขคณิตมอดูลาร ทฤษฎีสุดทายของแฟรมา 
เลขฟบอนนาชี อัตราสวนทอง ทฤษฎีบทของปทาโกรัส สมมาตร ความไมมีที่สิ้นสุด 
แฟร็กทัล ปริภูมิทอพอโลยี การคนหาทรงตันเพลโตลําดับที่หก และภาพจินตนาการ
มิติที่สี่  เนนการอภิปรายในช้ันเรียนและการนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through 
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics: pattern 
recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular arithmetic, 
Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio, Pythagorean 
Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological spaces, hunting for a 
Sixth Platonic Solid, and visualizing the fourth dimension; emphasizing 
on class discussion and student presentation  
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02-040-003  คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร 3(3-0-6) 
Mathematics for Arts 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน  พื้นฐานเบื้องตนของพีชคณิต  อสมการและสมการเชิงเสน  การช่ัง 
ตวง วัด  สัดสวนและรอยละ  กําไรขาดทุน  การแปรผัน  ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช   
Number system; algebraic preliminaries; inequality and linear equation; 
weights and measurments; proportion and percentage; gain and loss; 
variation; mathematical skill and process and their application 

 
02-040-004  คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 

Mathematics for Business 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน  สัดสวนและรอยละ  อสมการและสมการเชิงเสน  กําไรขาดทุน  
ดอกเบี้ย  ภาษี  คาเสื่อมราคา  การประกัน  คาบําเหน็จคานายหนา  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช 
Number system; proportion and percentage; inequality and linear 
equation; gain and loss; interest; taxes; depreciation; assurance; 
commission; mathematical skill and process and their application 
 

02-040-005  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
Mathematics for Science 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน  สมการพหุนาม  ระบบสมการเชิงเสน  อสมการและกราฟ  ฟงกชัน
เลขช้ีกําลังและฟงกชันลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห  ภาคตัดกรวย  ตรีโกณมิติ  
เมทริกซและการประยุกต  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช 
Number system; polynomial equation; system of linear equation; 
inequality and graph; exponential function and logarithmic function; 
analytic geometry; conic section; trigonometry; matrices and their 
application; mathematical skill and process and their application 
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02-040-006  สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
Statistics for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐานทางสถิติ  สถิติพรรณนา  ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะ
เปนของตัวแปรสุม  การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ  การประมาณ
คาพารามิเตอร  การทดสอบสมมติฐาน  สหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอย  
การประยุกตสถิติในการใชงานทั่วไป 
Foundations of statistics; descriptive statistics; probability and 
probability distribution of random variables; binomial and normal 
distributions;  parameter estimation; hypothesis testing; correlation and 
regression analysis; statistical applications for everyday use 

 

1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ    
01-050-001  สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 

Health and Well-Being 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ  สุขภาพทางกายและจิตใจ  
องคประกอบที่มีผลตอสุขภาพทางกาย  ความจําเปนในการควบคุมสุขภาพทาง
อารมณและจิตใจ  พิสัยของสวัสดิภาพ เชน สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม สภาพ
ทางทรัพยสินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน  สุขภาพในแง
กายภาพและจิตภาวะ  ลําดับข้ันความตองการของมนุษยตามแนวคิดของมาสโลว  
พฤติกรรมของมนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
Meaning and principles of health and well-being; physical and mental 
health; factors effecting physical health; essentials of emotional and 
mental health; domains of wellbeing: career, social, financial, physical, 
and community wellbeing; subjective and psychological aspects of 
wellbeing; Maslow’s hierarchy of needs; contemporary health and 
wellbeing consideration; human behavior related to health and well-
being 
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01-050-002  ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
Thai Performing Art 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของศิลปะการฟอนรําและละครรําของไทย  ลักษณะรูปแบบของการขับรอง
และฟอนรําในภูมิภาคตาง ๆ ของไทย  องคประกอบ ตัวละคร และการแตงกาย
สําหรับการเตนรําและฟอนรําในรูปแบบตาง ๆ เชน ละครรํา โขน ลิเก และลําตัด  
รูปแบบการแสดงและเทคนิคของเพลงบอก การขับรองและฟอนรํามโนราห  การฝก
ทักษะในการขับรองและฟอนรําอยางใดอยางหน่ึงตามที่ถนัดเชนเพลงบอกและ
มโนราห 
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles patterns and 
characteristics of Thai singing and dancing in various regions; forms 
characters and costumes for Thai dancing in central region such as 
dance drama, Khon, Like and Lumtad; performing styles and 
techniques of impromptu duet and Manora dancing in southern region; 
practical skills in performing particular kind of singing and dancing such 
as impromptu duet and Manora 

 
01-050-003  การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 

Health Care 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและสิ่งแวดลอม 
ที่มีผลตอสุขภาพและความอยูดีมีสุข  ความสัมพันธระหวางสุขภาพกับชีวิต  หลักการ
และวิธีการออกกําลังกาย การเลนกีฬา เกมส และการพักผอนหยอนใจ  หลักการ
และวิธีการฝกสมาธิ  การบําบัดโรคตามธรรมชาติ  ธัญญาหารที่เปนประโยชนตอ
สุขภาพ  ปญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ยา การควบคุมนํ้าหนัก 
บุหรี่และสารเสพติด 
A brief guide to physical and mental health; psychological, sociological, 
and environmental factors on health and wellness; interrelationship 
between health and life; principles and methods of physical fitness, 
sport, games, and recreation; theories and practices of meditation; 
natural therapy; macrobiotics and their effect on health; health 
problems involving with food and nutrition, drugs, weight control, 
smoking and other addictions 
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01-050-004  ผูนํานันทนาการ 2(1-2-3) 
Recreation Leadership  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูและทักษะสําหรับผูนํานันทนาการ  บทบาทของผูนําการติดตอสื่อสารระหวาง
บุคคลและองคกร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุม  การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรม
กลางแจงและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับ การกําหนด
ตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  การ
จัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง 
Foundational leadership knowledge and skills within the recreational 
field; roles of leadership in interpersonal and organizational 
communication; motivational theories and group dynamics; outdoor 
activities and trips preparation; recreational management related to 
scheduling, marketing, budgeting, financing, and facilities;  safety and 
risk management 

 
01-050-005  กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 

DanceSport 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
หลักการและการฝกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน ลักษณะและ
รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ ความสัมพันธระหวางดนตรีกับลีลาศ 
องคประกอบของการลีลาศเกี่ยวกับการกาวเทา การทรงตัว การวางทา การเหน่ียวรั้ง 
และการกะเวลา การวางตัวและรูปแบบของการกาวเทา จังหวะและลีลา ดุลยภาพ
ระหวางการการทํางานของกลามเน้ือและหัวใจ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาลีลาศ 
Principles and practices in Standard and Latin Dances techniques; 
character and style of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances: footwork, poise, posture, hold, and timing; dance 
positions and basic step patterns; rhythm and styles; a unique blended 
balance of cardio and muscle; rules, regulations, and etiquettes; 
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01-050-006  จักรยานเพ่ือนันทนาการ 2(1-2-3) 
Leisure Cycling 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แนะนําการขับข่ีจักรยานเพื่อนันทนาการเนนจักรยานเพื่อความเพลิดเพลินและ
จักรยานภูเขา  ความรูและทักษะในการใชจักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อใชสอย 
และการกีฬาในสภาพเสนทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับข่ีเกี่ยวกับการ
เบรค การใหสัญญาณ การใชเกียร การถายนํ้าหนัก และการขับข่ีลูเด่ียว  การขับข่ี
อยางปลอดภัยบนทองถนนและทักษะในการขับข่ีเปนกลุม  กลไกของจักรยานและ
การบํารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling and 
mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for pleasure, 
utility, and sport under various route conditions; riding techniques and 
skills: braking, signaling, gearing, weight transfer, and single track riding; 
riding safety on open roadways and group riding skills; bike 
mechanisms and bike maintenance 

 

01-050-007  พลศึกษา 1(0-2-1) 
Physical Education 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  การทํางานเปนทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการดําเนินการ
แขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical 
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing and 
arranging selected sport competition 
 

01-050-008  ฟุตบอล 1(0-2-1) 
Football 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging football 
competition 
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01-050-009  บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
Basketball 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging basketball 
competition 

 
01-050-010  ตะกรอ 1(0-2-1) 

Takraw 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging takraw 
competition 

 
01-050-011  ฟุตซอล 1(0-2-1) 

Futsal 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal 
competition 
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01-050-012  แบดมินตัน 1(0-2-1) 
Badminton 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging badminton 
competition 

 
01-050-013  วายนํ้า 1(0-2-1) 

Swimming 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพืน้ฐาน  ความปลอดภัยทางนํ้า  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท 
Basic knowledge; basic skills practice; water safety; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging swimming 
competition 

 
01-050-014  วอลเลยบอล 1(0-2-1) 

Volleyball 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging volleyball 
competition 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

62 

 

01-050-015  เทนนิส 1(0-2-1) 
Tennis 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging tennis 
competition 

 
01-050-016  กอลฟ 1(0-2-1) 

Golf 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูทั่วไปและทกัษะในการเลนกอลฟ  การพัฒนารางกายและอารมณจากการเลน
กอลฟ  วงสวิง  การเลือกใชอุปกรณ  การจับไมกอลฟ  ทายืน  และการวางตําแหนง
ลําตัว  การพัตกอลฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว  การตีลูกจากอุปสรรคและกรณีพิเศษ  
กฎกติกามารยาทของกอลฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit 
from golf; golf swing; selection of golf equipments; proper grips, stance, 
and alignment; stroke production for putting, short and long game; 
hitting special shots; rules and etiquettes of golf 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
13-210-101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

แนะนําฟงกชันพหุนาม ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันเอ็กซโพเนนเชียล และลอการิทึม  
ลิมิตและความตอเน่ือง  กฎการอนุพันธ  วิธีการอนุพันธฟงกช่ันตาง ๆ  การ
ประยุกตใชแคลคูลัสเชิงอนุพันธ  การปริพันธแบบจํากัดเขตและไมจํากัดเขต  การ
ปริพันธฟงกช่ันทางพีชคณิตสําหรับตัวแปรเดียว 
Review of polynomials, trigonometric, exponential, and logarithmic 
functions; limits and continuity; differentiation rules; methods of 
differentiation for various functions; applications of differential calculus; 
definite and indefinite integration; methods of algebraic integration for 
one variable functions 
 

13-210-102 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(2-3-5) 
 Fundamental Physics 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

พีชคณิตเวคเตอรพื้นฐาน  หลักการและแนวคิดทางฟสิกส  จลนศาสตรและ
พลศาสตรของอนุภาค  งานและโมเมนตัม  กฎการอนุรักษพลังงาน  การเคลื่อนที่
แบบฮารโมนิค  ความรอนและเทอรโมไดนามิกส  แมเหล็กไฟฟา  ทัศนศาสตรทาง
ฟสิกส  การทดลองในหองปฏิบัติการตามเน้ือหาการบรรยาย 

Basics of vector algebra; principles and concepts of physics; kinematics 
and dynamics of particles; work and momentum; law of energy 
conservation; simple harmonic motions; heat an thermodynamics; 
electromagnetism; physical optics; laboratory experiments are 
coordinated with lecture materials 
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13-210-204 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(2-3-5) 
 Automatic Control System 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ  การสรางแบบจําลองและการจําลองระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ  ประเภทตาง ๆ ของระบบควบคุม  หลักการทํางานของสวิทซ รีเลย 
สตารทเตอร เซนเซอร ทรานสมิตเตอร  ไทเมอร และเคาเตอร  สัญลักษณมาตรฐาน
และไดอะแกรมของระบบควบคุม  หลักการทํางานของพีแอลซี  การประยุกตใชพี
แอลซีสําหรับการควบคุมแบบปอนกลับ  หลักการเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ และ
ระบบควบคุมใหเหมาะสมกับการประยุกตใชทางวิศวกรรมการเกษตร 
Princeiples of automatic control systems; modeling and simulation of 
sutomatic control systems; classifications of control systems; operating 
principles of switches, relays, starters, sensors, transmitters, timers, and 
counters; standard symbols and diagrams of control systems; basic 
principles of PLC operation; PLC applications for feedback control 
systems; selection principles of tools, devices and control systems 
appropriate for applications in agricultural engineering 

 
13-211-101 เขียนแบบวิศวกรรม 1 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing I 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

ความรูเบื้องตนในการเขียนแบบ  การใชเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบ  
มาตรฐานในการเขียนแบบ  การเขียนแบบอักษรและการกําหนดขนาด  การสเกตซ
ภาพ  การเขียนภาพฉาย  การเขียนภาพสามมิติ  การเขียนภาพชวยและภาพตัด  
เขียนแบบหลายมิติ  การเขียนแบบภาพประกอบ  การเขียนแบบและการออกแบบ
ในงานวิศวกรรม 
Basic knowledge of drawing; tools and equipment used; drawing 
standards; lettering and dimensioning; free hand sketch; orthographic 
projection; pictorial drawing; auxiliary and section view drawing; multi-
view drawing; assembly drawing; drawing and engineering design 
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13-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม 2 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing II 
 วิชาบังคับกอน: 13-211-101 เขียนแบบวิศวกรรม 1  
 Prerequisite: 13-211-101 Engineering Drawing I  

การอานแบบวิศวกรรมเบื้องตน  หลักการพื้นฐานและการฝกปฏิบัติการเขียนแบบ  
การใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรในการเขียนแบบ  การเขียนช้ินสวนเครื่องจักรกลดวย 
CAD  การใช CAD ซอรฟแวรเพื่อสรางและการเขียนภาพตัด ภาพชวย ภาพแสดง
รายละเอียด ภาพฉาย และการเขียนแบบโครงสราง  
Introduction to reading engineering drawings; fundamental principles 
and practice in drafting; the use of computer software for drafting; CAD 
drawing of machine elements; applications of CAD drawing for creating 
and drafting of section views, auxiliary views, detail drafting, 
orthographic projection, and structural drawing 

 
13-211-103 การฝกฝมือพ้ืนฐาน 3(1-6-4)  
 Basic Training Skills 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

ทักษะเทคนิคพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการใชงานเครื่องจักรกลเกษตร  การฝกทักษะ
เกี่ยวกับ การใชเครื่องมือชาง เครื่องมือกล งานโลหะแผน การเดินสายไฟฟา การ
เช่ือมแกส การเช่ือมไฟฟา การติดต้ังเครื่องสูบและระบบทอ  ขอควรระวังเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย สาเหตุของอุบัติเหตุและวิธีปองกัน 
Basic technical skills required for operation of agricultural machinery; 
workshop practices in areas of bench work, basic hand tools and their 
use, machine tools operation, sheet metal work and spray painting; 
electrical wiring, gas welding and electrical arc welding, pumping and 
piping installation; safety precaution, causes of accident and 
prevention 
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13-211-104 ไฟฟาเบ้ืองตน 3(2-3-5) 
 Introduction to Electricity 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

องคประกอบของไฟฟาเบื้องตน  เครื่องมือวัดทางไฟฟา  ไฟฟากระแสตรงและไฟฟา
กระแสสลับ  หมอแปลงไฟฟา  อุปกรณไฟฟาเบื้องตน  การเดินสายไฟฟาภายใน
อาคาร  พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟา  การประยุกตใชงานในเครื่องจักรกลเกษตร 
Basis of electrical systems and elements; electrical measuring 
instrument; direct current and alternating current; transformers; basic 
electric equipment; electrical wiring inside the building; basic electrical 
machines; electrical applications in agricultural machinery 

 
13-211-201 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Materials 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

แนะนําวัสดุที่ใชในงานอุตสาหกรรม  ขบวนการผลิต  ผลิตภัณฑโลหะและอโลหะ  
การจําแนกประเภทและการกําหนดมาตรฐานของวัสดุ  คุณสมบัติทางกลและทาง
เคมีของวัสดุ  วิธีการทดสอบแบบทําลายและไมทําลาย  การกัดกรอนและการ
ปองกัน 
Introduction to industrial materials; processing methods; metallic and 
nonmetallic products; material classification and standards; mechanical 
and chemical properties of materials; destructive and non-destructive 
testing methods; corrosion and protection 
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13-214-102 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 Appropriate Technology in Agriculture 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมทางการเกษตร  การประยุกตใชเทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป และกระบวนการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร 
การประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติกับการเกษตร  การเลือกใชพลังงานที่เหมาะสม
ในกระบวนการผลิตทางการเกษตร 
General education of modern agricultural technology; technology 
applications in agricultural production process, production processing 
and production storage; automation systems in agricultural production 
systems; appropriate energy selection for agricultural processing 
 

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  
13-210-103 กลศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 
 วิชาบังคับกอน: 13-210-102  ฟสิกสพื้นฐาน 
 Prerequisite: 13-210-102  Fundamental Physics 

ความรูเบื้องตนเกีย่วกบัเวคเตอร  แรงและระบบแรง  สภาวะสมดุล  การวิเคราะห
โครงสราง  แรงเสียดทาน  โมเมนตความเฉ่ือย  จลนศาสตรและพลศาสตรของ
อนุภาคและวัตถุ  งานและพลังงาน  แรงกระแทกและโมเมนตัม 
Introduction to vector algebra; forces and force systems; conditions of 
equilibrium; analysis of frame and trusses; friction; centroids; moment 
of inertia; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; work 
and energy; impulse and momentum 
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13-210-201 เทอรโมไดนามิกส   3(3-0-6) 
 Thermodynamics 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการและแนวคิดพื้นฐานของเทอรโมไดนามิกส  คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส
ของสาร  งาน ความรอน และพลังงาน  สมการสภาวะของกาซในอุดมคติ  กฎของ
เทอรโมไดนามิกส  ระบบ กระบวนการ และวัฏจักร  เอนโทรป  คุณสมบัติของกาซ
และไอนํ้าผสม  วัฏจักรกําลังของกาซและไอนํ้า 
Fundamental principles and concepts of thermodynamics; and 
thermodynamics properties of substances; work, heat and energy; 
equations of state of ideal gas; laws of thermodynamics; systems, 
processes and cycles; entropy; properties of gas-vapor mixtures; gas 
and vapor power cycles 
 

13-210-202 กลศาสตรวัสดุ   3(3-0-6) 
 Mechanics of Materials 
 วิชาบังคับกอน: 13-211-103  กลศาสตรวิศวกรรม 
 Prerequisite: 13-211-103  Engineering Mechanics 

พฤติกรรมทางกลของวัสดุภายใตภาระแบบตาง ๆ  คุณสมบัติทางกลของวัสดุ  ความ
เคนและความเครียดในชวงความยืดหยุน  ความเคนที่เกิดจากอุณหภูมิ  ภาชนะผนัง
บางอัดความดัน  แรงเฉือนและโมเมนตดัดในคาน  ความเคนในคาน  การโกงของ
คาน  การบิดตัวของเพลากลม  ความเคนผสมและวงกลมของโมห 
Mechanical behavior of materials under various loading; mechanical 
properties of materials; stress and strain within elastic limit; thermal 
stress; thin walled pressure vessels; shear force and bending moment 
in beam; stresses in beam; deflection of beams; torsion of circular 
shaft; combined stresses and Mohr’s circle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

69 

 

13-210-203 กลศาสตรของไหล   3(3-0-6) 
 Fluid Mechanics 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

ธรรมชาติของของไหล  คุณลักษณะของของไหล  ของไหลสถิต  พลศาสตรของไหล   
จลนศาสตรของไหล  การวิเคราะหเชิงมิติและความคลายคลึง  การไหลแบบ
สม่ําเสมอของของเหลวในทอ  การไหลในรางเปด  การวัดการไหลของของไหล 
The nature of fluid; fluid behavior and properties; fluid statics; fluid 
dynamics; fluid kinematics; dimensional analysis and similarity; steady 
flow of incompressible fluid in pipes; flow in open channels; fluid flow 
measurement 

 
13-210-301 เครื่องจักรกลของไหล  3(2-3-5) 
 Fluid Machinery 
 วิชาบังคับกอน: 13-211-203 กลศาสตรของไหล  
 Prerequisite: 13-211-203 Fluid Mechanics  

การจําแนกประเภท หลักการทํางาน และลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลของไหล  
หลักการพื้นฐานในการออกแบบ การใชงาน การคัดเลือก และการทดสอบ
เครื่องจักรกลของไหล  หลักการทํางานและการประยุกตใชเครื่องสูบนํ้า เครื่องเปา
อากาศ เครื่องดูดอากาศ เครื่องกังหันนํ้า และกังหันกาซ  การประยุกตใชเซนเซอรใน
เครื่องจักรกลของไหล  ความปลอดภัยในการใชงานเครื่องจักรกลของไหล 
Classifications, working principles and characteristics of fluid machinery; 
basic principles of design, operation, selection, and testing of fluid 
machinery; operating principles and applications of pumps, blowers, 
compressors, water turbines, and gas turbines; applications of sensor 
and transducer for fluid machinery operation; safety in using of fluid 
machinery 
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13-210-302 ระบบขนถายวัสดุ  3(2-3-5) 
 Material Conveying Systems 

วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดของระบบขนถายแบบตาง ๆ  การขนถายแบบตอเน่ือง  หลักการทํางานของ
สายพานลําเลียง โซลําเลียง กะพอลําเลียง รางลําเลียง สกรูลําเลียง การขนถายวัสดุ
แบบสั่นสะเทือน ลูกกลิ้งลําเลยีง และระบบไซโล  การใชลมและระบบขับเคลื่อนใน
โรงงานอุตสาหกรรม  การประยุกตใชงานเซนเซอรในงานขนถายวัสดุและระบบ
ลําเลียง  ความปลอดภัยในการใชงานระบบขนถาย 
Types of material handling; continuous material handling systems; 
operating principles of conveyor belt, chain conveyor, bucket elevator, 
chute gravity conveyor, screw conveyor, vibrating conveyor, roller 
conveyor, and silos storage system; pneumatic conveyor and types of 
propelled systems used in industrial factory; applications of sensor and 
transducer; safety for using of material handling systems 
 

13-211-301 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3(2-3-5) 
 Pneumatics and Hydraulics 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

แนะนําระบบกําลังของไหล  ช้ินสวนและสวนประกอบของระบบนิวแมติกสและ 
ไฮดรอลิกส  สัญลักษณมาตรฐานและไดอะแกรมของวงจร  วงจรและอุปกรณที่ใชใน
การควบคุมดวยนิวแมติกสไฟฟาและไฮดรอลิกสไฟฟา  การออกแบบวงจรควบคุม
การทํางานระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิกสดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 
และวิธีการเขียนโปรแกรม  หลักการทํางาน การประยุกตใช และการแกไข
ขอบกพรอง 
Introduction to fluid power systems; components and accessories of 
pneumatics and hydraulics systems; standard symbols and circuit 
diagrams; simple electro-pneumatics and electro-hydraulics circuits and 
devices; circuit design of pneumatics and hydraulics systems with 
Programmable Logic Controller and programming methods; operations, 
applications and troubleshooting 
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13-211-302 เครื่องจักรกลไฟฟาและการควบคุม 3(2-3-5) 
 Electrical Machines and Control System 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

ชนิด คุณลักษณะ สวนประกอบ และหลักการทํางานของมอเตอรกระแสตรงและ 
มอเตอรกระแสสลับ  เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  มอเตอรไฟฟา
หน่ึงเฟสและมอเตอรไฟฟาสามเฟส  การตอวงจรและสัญลักษณที่ใชในงานควบคุม
มอเตอร  การเลือกชนิดสายไฟฟา ขนาดสายไฟฟา และอุปกรณปองกัน  อุปกรณ
ควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟาหน่ึงเฟส และมอเตอรไฟฟาสามเฟส 
Types, characteristics, components, and operating principles of DC and 
AC motors, DC and AC generators, single phase motor and three phase 
motor; standard symbols and circuit diagrams of motor control; 
selection of cable types, cable sizes and protection equipment; 
electric motor control devices for DC motors, single phase motors and 
three phase motors 

 
13-212-201 เครื่องตนกําลังทางการเกษตร 3(2-3-5) 
 Agricultural Prime Mover 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

ชนิดของเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและวัฏจักรการทํางาน  การวิเคราะห
กําลังในกระบอกสูบและประสิทธิภาพการเผาไหม  ช้ินสวนเครื่องยนต  การจุด
ระเบิด การอัดระเบิด และคุณภาพของนํ้ามัน  ระบบหลอเย็น ระบบหลอลื่น ระบบ
ไฟฟา และไอเสีย  การเสริมกําลังดวยเทอรโบชารจเจอร  สมรรถนะเครื่องยนต การ
แกปญหา และการซอมการบํารุงรักษา 
Types of reciprocating internal combustion engines and cycles of 
operation; indicated power analysis and thermal efficiency; engine 
components; spark ignition, spray combustion and fuel quality 
requirement; cooling systems, lubricating systems, electrical systems, 
and exhaust emissions; power boosting with turbo charger; engine 
performance; troubleshooting, maintenance and repair 
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13-212-202 เครื่องจักรกลเกษตร 1  3(2-3-5) 
 Agricultural Machinery I 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

ชนิด ลักษณะโครงสราง และหลักการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตรประกอบดวย 
เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือปลูกพืช เครื่องมือใหปุย เครื่องมือกําจัดวัชพืช 
เครื่องมือชลประทาน และเครื่องพนสารเคมี  ช้ินสวนประกอบหลักและอุปกรณ
ประกอบ  การใชและการควบคุมการทํางาน ความปลอดภัยและขอควรระวัง การ
ปรับแตงและการบํารุงรักษา 
Types, construction and operating principles of agricultural machinery 
including tillage equipment, planting equipment, fertilizing equipment, 
weeding equipment, irrigation equipment, and chemical sprayer; main 
components and accessories; using and operating procedures, safety 
and precaution, equipment adjustment, and maintenance 

  
13-212-203 เครื่องจักรกลเกษตร 2  3(2-3-5) 
 Agricultural Machinery II 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

ชนิด ลักษณะโครงสราง และหลักการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตรประกอบดวย 
เครื่องมือเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว เครื่องมือเก็บเกี่ยวพืชเมล็ด เครื่องมือเก็บเกี่ยวพืช
หัว เครื่องมือเก็บเกี่ยวพืชเฉพาะอยาง เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องมือขนถาย
ในฟารม และไซโล  ช้ินสวนประกอบหลักและอุปกรณประกอบ  การใชและการ
ควบคุมการทํางาน ความปลอดภัยและขอควรระวัง  การปรับแตงและการบํารุงรักษา 
Types, construction and operating principles of agricultural machinery 
including forage crops harvester, grain crops harvester, root crops 
harvester, special crops harvester, post-harvest equipment, farm 
transport equipment, and silo; main components and accessories; using 
and operating procedures, safety and precaution;  equipment 
adjustment, and maintenance 
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13-212-301 วิศวกรรมแทรกเตอรเพ่ือการเกษตร 3(2-3-5) 
 Tractors Engineering for Agriculture 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

ชนิดและโครงสรางของรถแทรกเตอรลอยาง  กลศาสตรของรถแทรกเตอรลอยาง 
จุดศูนยถวงและความสมดุล  ระบบถายทอดกําลัง  ระบบตอพวงเครื่องมือทุนแรง
ฟารม  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบเบรก  ระบบไฮดรอลิกส  หองขับข่ีและระบบปรับ
อากาศ  การทดสอบสมรรถนะ  ลอและยาง  ความปลอดภัย  การซอมและ
บํารุงรักษา 
Types and structures of wheel tractors; mechanics of wheel tractors; 
center of gravity and equilibrium; power transmission system; farm 
machinery attachment system; steering system; break system; hydraulic 
system; cabin and air conditioning system; performance testing; wheels 
and tires; safety, maintenance, and repair 
 

13-212-302 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 
 Agricultural Machinery Design 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

การประยุกตหลักการทางวิศวกรรมสําหรับการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
ประกอบดวย การวิเคราะหความเคน เกณฑความเสียหาย คาความปลอดภัย   
การโปงของความเคนและความเสียหายเน่ืองจากความลา  การออกแบบช้ินสวน
เครื่องจักรกลเกี่ยวกับ สลักเกลียว เพลา แบริ่ง เกียร สายพาน และกลไกตาง ๆ   
การออกแบบการผลิตและระบบควบคุมทางดานการผลิตอาหาร 
Applications of engineering principles for agricultural machinery design 
including stress analysis, failure criteria, safety factors, stress 
concentration, and fatigue failure; basic design of machine elements 
such as bolts, shaft, bearing, gear trains, belt drives, and mechanisms; 
design of food processing systems and process control systems 
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13-212-303 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1(0-3-1) 
 Seminar in Agricultural Machinery Engineering 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

การสัมมนาเนนประเด็นที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  แนวทางในการ
วิเคราะห การเขียน การนําเสนอ และการอภิปรายหัวขอปญหาทางเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร  การพัฒนาทักษะการเขียนรายงาน และการนําเสนอ  การใช
โปรแกรมนําเสนอ 
A seminar course focusing on issues related to agricultural machinery 
engineering; analysis, writing, presentation, and discussions of 
agricultural technology problem topics; development of report writing 
skills and presentation required; using program presentations 

 
13-212-401 โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-6-3) 
 Agricultural Machinery Engineering Project 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

โครงงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ขอบขายของงานประกอบดวย 
วางแผนดําเนินโครงงาน การจัดหาวัสดุและอุปกรณ การทดสอบและทดลอง การ
นําเสนอสรุปผลโครงงาน และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ  การดําเนินการอาจ
ดําเนินการเปนทีมหรือเฉพาะบุคคล 
Project of agricultural machinery engineering involving the planning, 
scheduling, material and equipment selections, testing and 
experiments, presentation of project result, and report writing; the 
project may be undertaken by individual or a team of students 
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13-214-101 หลักการเกษตร  3(3-0-6) 
 Principles of Agriculture  
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

วิวัฒนาการเกี่ยวกับการเกษตร  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเกษตรย่ังยืน  ความรู
พื้นฐานดานการผลิตพืชและการเลี้ยงสัตว  พืชและสัตวเศรษฐกิจในประเทศไทย  
หลักการจัดการฟารม  เครื่องมือ เครื่องทุนแรง และเทคโนโลยีที่ใชในการเกษตร   
การสํารวจพื้นที่เพาะปลูก ระบบการใหนํ้า และการใหปุย  การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร  การตลาดเกษตร 
Evolution agriculture; principles and concepts of sustainable 
agriculture; basic knowledge of crop production and animal husbandry; 
economic important plants and animals in the country; farm 
management; tools, labor-saving equipment and technologies used in 
agriculture; land survey, irrigation system and fertilizing;  
processing of agricultural products; agricultural marketing 

 
13-214-201 ปฐพีวิทยา  3(2-3-5) 
 Soil Science 

วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของดินและการกําเนิดดิน  สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพของดิน  
ความอุดมสมบูรณของดิน  ปุยและการใชปุย  ปริมาณนํ้าในดิน  การจําแนกประเภท
และการสํารวจดิน  การอนุรักษดินและนํ้า  สาเหตุและการปองกันการกดักรอนและ
การเสื่อมสภาพของดิน  การใชเครื่องจักรกลเกษตรในการปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพของดิน 
Nature of soils and soil genesis; physical, chemical and biological 
properties of soils; plant nutrients; fertilizers and their utilization; 
retention of water in soils; soil classification and soil survey; soil and 
water conservation; causes and prevention of soil erosion and soil 
degradation; agricultural machinery improvement of physical properties 
of soil 
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2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 
 2.3.1 วิชาชีพเลือกประสบการณภาคสนาม 
 2.3.1.1 สหกิจศึกษา 
13-212-304 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1(0-2-1) 
 Preparation for Co-operative Education in Agricultural Machinery  
 Engineering 

วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ  การเตรียมทักษะในการ
ทํางาน การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางาน  
จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ   
The philosophy and goal of co-operative education; preparation of the 
necessary working skills and interpersonal communication skills 
expected in the workplace; work ethics, workplace safety and human 
relations.  
 

13-212-402 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Agricultural Machinery Technology 
 วิชาบังคับกอน : 13-212-304 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรม

เครื่องจักรกลเกษตร 
 Pre-requisite : 13-212-304 Preparation for Co-operative Education in 

Agricultural Machinery Engineering 
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกประสบการณตลอดระยะเวลาหน่ึงภาคการศึกษา
ปกติ ในสถานประกอบการ หนวยงานภาคเอกชน และองคกรตาง ๆ ที่คณะใหความ
เห็นชอบ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณ  การวัดผล
การศึกษาในรายวิชาน้ีดําเนินการโดยผูคุมงานและอาจารยผูประสานงาน 
This course is a semester long experience in a workplace. The course 
provides workplace training in faculty-approved employers, private 
enterprises and a variety of organizations. Students will apply academic 
knowledge integrating classroom learning with related work experience. 
An evaluation of the work experience must be done by a job 
supervisor and course coordinator 
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 2.3.1.2 การฝกประสบการณวิชาชีพ 
13-212-305 หัวขอพิเศษในสถานประกอบการ 3(0-6-3) 
 Workplace Special Topics 
 วิชาบังคับกอน: 
 Prerequisite:                                    

ฝกประสบการณแกปญหาการใชเครื่องจักรกลเกษตร ในการกระบวนการผลิต
ทางการเกษตร โดยใชความรูจากวิชาชีพมาใชประยุกตแกปญหา และจัดทํารายงาน
ตามรูปแบบของโครงการ และนําเสนอผลการศึกษาการแกปญหาโดยมีอาจารยเปนที่
ปรึกษา 
Experience in solving problems in areas of agricultural machinery 
applications in agricultural processing by applying professional 
knowledge to solve the problems and complete the project under the 
direction of faculty members 
 

13-212-403 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรม 1(0-2-1) 
 เครื่องจักรกลเกษตร    
 Preparation for Internship in Agricultural Machinery Engineering 

 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับประวัติประสบการณ จดหมายนํา เอกสารอางอิง 
และหนังสือรับรอง  เทคนิคการสื่อสารและการสัมภาษณ  การพัฒนาทักษะทางดาน
การสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางาน และทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการฝก
ประสบการณ  จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ 
Preparation of the necessary paperwork to apply for jobs including 
effective cover letter, resume, reference, and letter of 
recommendation; communication and interview techniques; the 
development of basic interpersonal communication skills expected in 
the workplace and general skills required to be successful in the 
internship program; work ethics, workplace safety and human relations 
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13-212-404 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3(0-40-0) 
 Internship in Agricultural Machinery Technology  
 วิชาบังคับกอน: 13-212-403 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพทาง

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
 Prerequisite: 13-212-305 Preparation for Internship 

หลักสูตรการฝกประสบการณทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับนักศึกษา
ตองการหาประสบการณภายนอกสถานศึกษา  นักศึกษาสามารถเลือกประเภทของ
งานที่สนใจเพื่อศึกษาใหเกิดความลึกซึ้งที่ไมสามารถดําเนินการในหองเรียนได  เวลาใน
การฝกประสบการณไมนอยกวาหน่ึงภาคการศึกษา ในภาคอุตสาหกรรมและองคกร
ตาง ๆ 
Agricultural machinery engineering internship course provides the 
student to gain practical work experience in an agricultural 
environment. Students select a specific area and explore it in greater 
depth outside the normal classroom situation. Internship program must 
be at least a semester at an approved industrial enterprise and various 
organizations 

 
 2.3.2 วิชาชีพเลือก  
13-211-303 ระบบทําความเย็นอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Industrial Refrigeration System 
 วิชาบังคับกอน: 13-210-201 เทอรโมไดนามิกส 
 Prerequisite: 13-210-201 Thermodynamics 

วัฏจักรของเครื่องทําความเย็นแบบอัดไอ  อุปกรณหลักของระบบทําความเย็น  ชนิด
ของเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม  คุณสมบัติของสารทําความเย็น  ชนิดและ
ลักษณะการทํางานของคอมเพรสเซอร ถังแลกเปลี่ยนความรอน เครื่องควบแนน 
และเครื่องระเหยสารทําความเย็น  ระบบไฟฟาควบคุม  การคํานวณปริมาณภาระ
ของการถายเทความรอน  คุณสมบัติของอากาศ  การตรวจสอบ การควบคุมการ
ทํางาน และการบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม 
Principles of vapor compression refrigeration cycle; refrigeration system 
components; types of industrial refrigeration; properties of refrigerants; 
types and functions of compressor, shell & tube heat exchanger, 
evaporative condenser, and evaporator; electrical control systems; 
HAVC load calculations; psychometrics; inspection, operation control 
and maintenance of industrial refrigeration 
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13-211-401 เคมีอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Industrial Chemistry 

 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการพื้นฐานทางเคมี  ปฏิกิริยาเคมี สมการเคมี และสมดุลเคมี  คุณสมบัติของ
กาซ ของเหลว และไอ  สารละลาย  คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุ  ความรอนและ
พลังงาน  โลหะการเคมี  การสังเคราะหทางเคมี  อุปกรณและภาวะปฏิบัติการใน
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี  กระบวนการผลิตสารเคมีในอุตสาหกรรม พอลิเมอร 
และผลิตภัณฑปโตรเคม ี
Fundamental principles of chemistry; chemical reactions, chemical 
equations and chemical equilibrium; properties of gases, liquids and 
solids; chemical solutions; chemical properties of materials; heat and 
energy; chemical metallurgy; chemical synthesis; equipment and unit 
operation of industrial chemical processing; production processes of 
major industrial chemicals, polymers, and petrochemicals 

 
13-212-306 เครื่องกําเนิดไอนํ้างานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Industrial Boiler 
 วิชาบังคับกอน: 13-210-201 เทอรโมไดนามิกส 
 Prerequisite: 13-210-201 Thermodynamics 

ชนิดและประเภทของกําเนิดไอนํ้า  ระบบของกําเนิดไอนํ้าและสวนประกอบเชน  
ฟตต้ิงและวาลว การควบคุมการปอนนํ้าและระบบการเติมนํ้า ระบบเช้ือเพลิงและ 
หัวเผา การควบคุมการเผาไหม การควบคุมความดัน และระบบกรองนํ้า  การ
บํารุงรักษาและการตรวจสอบ  การควบคุมเครื่องกําเนิดไอนํ้าและการฝกเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย 
Boiler types and classifications; steam boiler systems and boiler 
components including fitting and valves, feed water control and 
makeup water systems, fuel system and burner, combustion control, 
pressure control, and water treatment system; boiler maintenance and 
inspection; boiler operation procedures and safety training 
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13-212-307 การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Machinery Management 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

บทบาทของเครื่องจักรกลการเกษตรตอการเพิ่มผลผลิต  การหาสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลการเกษตร  การเลือกใชเครื่องมือและตนกําลังที่เหมาะสม  การคิดคา
เสื่อมราคา การเปรียบเทียบการเชา การซื้อ การวาจาง การคํานวณคาใชจาย การ
วางแผนปองกันเครื่องมือ และการจัดการที่เหมาะสม 
Roles of agricultural machinery on the high yield of production; 
agricultural machinery performance testing; appropriate selection of 
tools and machine power; depreciation, rental, purchasing, 
commissioning, costs calculating, tools protection plan, and proper 
management 
   

13-212-405 เทคโนโลยีพลังงานความรอนและแสงอาทิตย 3(3-0-6) 
 Heat and Solar Energy Technology  
 วิชาบังคับ: - 
 Prerequisite: - 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย  ศักยภาพและสถานภาพการใชพลังงาน
แสงอาทิตยในโซนรอน  รังสีแสงอาทิตยและปริมาณที่ใชได  ทฤษฎีของตัวเก็บรังสี
แบบแผนราบ  ระบบทํานํ้ารอนดวยแสงอาทิตย  เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน  การ
นําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม  การประยุกตใชงานเซนเซอรและทรานสดิวเซอรใน
ระบบพลังงานแสงอาทิตย  ความปลอดภัยในการใชงานสําหรับระบบพลังงาน
แสงอาทิตยและความรอน 
Fundamentals of solar energy, potential and status of solar energy in 
tropical region; solar radiation and its availability; theory of flat plate 
collector; solar water heating system; heat exchangers; heat recovery 
reused; applications of sensors and transducers in solar energy system; 
safety in operation of solar energy and solar heating systems 
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13-212-406 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางกล 3(3-0-6) 
 Mechanical Automation Control System 

 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ  การสรางแบบจําลองและการจําลองระบบควบคุม
เชิงเสน  เสถียรภาพของการควบคุมปอนกลับเชิงเสน  การวิเคราะห และออกแบบ
ระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี  การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุม  
การใชซอฟตแวรในการสรางแบบจําลองและการจําลองการทํางานของระบบควบคุม  
การประยุกตเครื่องมือควบคุมทางอิเล็กทรอนิกสกับการเกษตร 
Principles of automatic control systems; modeling and simulation of 
linear control systems; stability of linear feedback systems; analysis and 
design of time domain and frequency domain; design and 
compensation of control system; the use of software for modeling and 
simulation of control systems; applications of electronic control 
instruments in agriculture 

 
13-213-301 เครื่องจักรกลในกระบวนการบรรจุ 3(2-3-5) 
 Packaging Process Machinery 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

โครงสรางและกลไกของเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใชในการบรรจุ  ระบบสงกําลัง  
ระบบจับยึด  ระบบลําเลียง  ระบบตนกําลัง  ระบบไฟฟา  ระบบควบคุม  การวางผัง
เครื่องจักร  การเลือกใชเครื่องจักรทั้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติเพื่อใชในงาน
อุตสาหกรรม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือการบรรจ ุ
Structures and mechanisms of machine equipment for use in 
packaging; power translation system; conveyor system; power engine 
system; electrical system; planning of machine zoning; selection of 
automatic and semi-automatic machines; machine maintenance and 
equipment for use in packaging technology 
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13-213-302 การสั่นสะเทือนเชิงกล  3(3-0-6) 
 Mechanical Vibrations 

 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการพื้นฐานของการสั่นสะเทือน  ลักษณะทั่วไปของการสั่นสะเทือนของระบบ
ทางกล  การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิค  การสั่นสะเทือนอิสระที่ไมมีการหนวงในทิศทาง
เดียว  การสั่นสะเทือนอิสระที่มีการหนวงในทิศทางเดียว  การสั่นสะเทือนแบบบังคับ
และเรโซแนนซ  การสั่นสะเทือนแบบบิด  วิธีและเทคนิคการลดและควบคุมการ
สั่นสะเทือน  
Fundamental principles of mechanical vibrations; vibration 
characteristics of mechanical systems; simple harmonic motion; free 
vibration of undamped single degree-of-freedom system; free vibration 
of viscous damped single degree-of-freedom system; forced vibration 
and resonance; torsional vibration; methods and techniques of 
vibration suppression and vibration control  

 
13-213-303 เทคโนโลยีการผลิตยาง 3(3-0-6) 
 Rubber Production Technology 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยางธรรมชาติ  สมบัติของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห  
การใชสารเคมผีสมยางเพื่อใหยางมีสมบัติตามตองการ  เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ 
และเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิต การผสมยาง และกระบวนการการข้ึนรูป  
เครื่องตรวจวัดและระบบควบคุม  ความปลอดภัยในการใชงานเครื่องจักรกลใน
กระบวนการแปรรูปยางพารา 
Principle of natural rubber; properties of natural rubber and synthetic 
rubber; the use of additives to provide the required properties; 
technology, tools, equipment, and machines used in rubber processing, 
rubber compounding, and rubber forming process; instrumentation and 
process control; work safety in rubber processing  
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13-213-401 เครื่องมือและกระบวนการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร 3(2-3-5) 
 Process and Equipment in Agricultural Product Processing  
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการออกแบบกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ประเภทและระบบ
การทํางานของเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการแปรรูป  การกําหนดลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือแปรรูปผลิตผลเกษตร  การเลือกอุปกรณการตรวจวัดและเครื่องมือวัดใน
การออกแบบระบบควบคุม  การเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  บรรจุภัณฑและ
การขนถายผลผลิตทางการเกษตร 
Design principles of agricultural processing; classifications and operating 
principles of machines in agricultural processing; specification of 
agricultural processing equipment; selections of instruments and 
measuring devices for control system design; postharvest storage and 
preservation; packaging and handling of agricultural products 
 

13-213-402 สมบัติทางกายภาพและเคมีผลิตผลเกษตร 3(2-3-5) 
 Physical and Chemical Properties of Agricultural Product 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมขีองผลผลิตทางการเกษตร  ปจจัย
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและคุณสมบัติของผลไมและพืชผักหลังการเก็บ
เกี่ยว  ผลของความช้ืนและอุณหภูมิที่มีผลในการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  การ
กําหนดคาอีเอ็มซีและอีอารเอช  ชนิดและสาเหตุของความเสียหายทางกลในการเก็บ
เกี่ยวและการเคลื่อนยายหลังการเก็บเกี่ยว 
Physiology and biochemistry changing of agricultural products after 
postharvest; factors affecting quality and postharvest properties 
changes of fruits and vegetables; the effects of moisture content and 
temperature in postharvest storage; determination of Equilibrium 
Moisture Content: EMC and Equilibrium Relative Humidity: ERH; types 
and causes of mechanical damage during harvest and postharvest 
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13-213-403 เทคโนโลยีการผลิตนํ้ามันปาลม 3(2-3-5) 
 Palm Oil Production Technology 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: -  

วิธีการและอุปกรณที่ใชในการเกบ็รักษานํ้ามันปาลม  การเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีในกระบวนการแปรรูป  ปริมาณไขมันอิ่มตัวและไมอิ่มตัวในนํ้ามันปาลม  
กระบวนการสกัดและกลั่นนํ้ามันปาลม  เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการสกัดและกลั่น
นํ้ามันปาลม  ระบบควบคุมคุณภาพของนํ้ามันปาลม  การตระหนักถึงความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต 
Methods and facilities used for crude palm oil storage; physical and 
chemical properties changes during processing; saturated and unsaturated 
fat content in palm oil; palm oil extraction and refining processes; 
machinery and equipment used in palm oil processing; quality control 
system of crude palm oil; safety consideration in palm oil extraction and 
purification processes 
 

13-213-404 ชีวมวลและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3(2-3-5) 
 Biomass and Bioenergy Technology 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

สถานการณปจจุบันของแหลงพลังงานและการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพภายในประเทศ  
แหลงของชีวมวลและศักยภาพในการนํามาผลิตพลังงานชีวภาพ  กระบวนการผลิต
พลังงานชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตพลังงานชีวภาพ  การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของพลังงานชีวภาพ  การผลิตพลังงานชีวภาพเพื่อใชในครัวเรือน  
การพัฒนาพลังงานชีวภาพที่ย่ังยืน 
Current situations of energy resources and biofuel production in the 
country; sources of biomass and its potential for bioenergy; industrial 
bioenergy production processes; technologies for bioenergy production; 
life cycle assessment of bioenergy; bioenergy production for household 
use; sustainability of bioenergy development 
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13-213-405 เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 3(2-3-5) 
 Agricultural Products Storage Technology 

วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

วิธีการและเทคโนโลยีในการเก็บรักษา  การกําหนดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
เกษตร  สาเหตุการเนาเสียของผลิตภัณฑ  ศัตรูของผลิตภัณฑเชนแมลง สัตวแทะเล็ม 
และสัตวอื่น ๆ  สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบกับการเก็บรักษา  การเสื่อมคุณภาพ
ในชวงการเก็บรักษา  การควบคุมสภาพแวดลอมและการตรวจสอบความช้ืนของ
ผลิตภัณฑ  ระบบการควบคุมในการเก็บรักษา  การซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณ 
Storage methods and technology; self-life determinations of agricultural 
products; cause of product spoilage; insects, rodents, and other pests; 
environmental influences of stored products; quality degradation during 
storage; controlling environment and measuring moisture contents of 
stored products; control system of agricultural products storage; 
maintenance and repairs of equipment for agricultural products 
 

13-213-406 เทคโนโลยีการอบแหงในอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 Drying Technology in Agricultural Industry  

 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการพื้นฐานของการอบแหง  ความช้ืนสมดุลของของแข็ง  การเลือกวิธีการ
อบแหงตามลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบ  การแบงประเภทเครื่องอบแหงตาม
วิธีการใหความรอน  ชนิดของเครื่องอบแหงทางอุตสาหกรรมเชน เครื่องอบแหงแบบ
จานแบน เครื่องอบแหงแบบหิ้ง เครื่องอบแหงแบบสายพาน เครื่องอบแหงแบบถาด
เลื่อน เครื่องอบแหงแบบถัง เครื่องอบแหงแบบหมุน เครื่องอบแหงสุญญากาศ และ
เครื่องอบแหงแบบพน  เกณฑที่ใชในการเลือกเครื่องอบแหง  นวัตกรรมของ
เทคโนโลยีการอบแหง 
 Fundamental principles of drying; equilibrium moister content of solids; 
selection of drying processes based on properties and characteristics of 
drying materials; classification of dryers depending on methods of heat 
supply; industrial dryer types including pan dryer, shelf dryer, belt dryer, 
continuous tray dryer, drum dryer, rotary dryer, vacuum dryer, and spray 
dryer; criteria for dryer selection; innovation in drying technology 
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13-214-401 เทคโนโลยีเครื่องสขีาว 3(2-3-5) 
 Rice Mill Machinery Technology 
 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 

ประเภทและโครงสรางเครื่องสีขาว  กระบวนการสีขาว ประกอบดวยการทําความ
สะอาดขาวเปลือก การกะเทาะเปลือก การแยกกาก การแยกรําขาว และการขัดขาว  
หลักการทํางานและการควบคุมของเครื่องสีขาว  เครื่องมือตรวจสอบความช้ืนและการ
กําหนดขนาดเมล็ดขาว  การจัดการโรงสีขาว  การใช การซอมแซม และการบํารุงรักษา
เครื่องสีขาว  หลักความปลอดภัยในการใชเครื่องสีขาว 
Types and structures of rice mill machinery; milling processes including 
pre-cleaning, dehusking, paddy separation, bran layer removal, and 
polishing; operating principles and controlling of rice milling machine; 
testing instrument of rice grain moisture and size determination of rice 
grain; rice mill management; operation, repairing and maintenance of rice 
milling machine; work safety in rice mill operation 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
   3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 

1 นายภาณุมาศ  สุยบางดํา 
3 800101001 34 4 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมหลังการเก็บ
เก่ียวและแปรสภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2556 
2549 
2540 

อาจารย 330 330 330 330 

2 นายธนะวิทย  ทองวิเชียร 
3 950400061 60 7 

วศ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2551 
 

2547 

อาจารย 345 345 345 345 

3 นายสุหดี  นิเซ็ง 
1 940500009 78 3 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2557 
2551 

อาจารย 330 330 330 330 

4 นายกฤษณพงค  สังขวาสี 
3 909900222 33 1 

วท.ม. 
วท.บ. 

ปฐพีวิทยา  
ปฐพีวิทยา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2534 
2528 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

285 285 285 285 

5 นางอาริษา  โสภาจารย 
1 939900021 97 5 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรม
กระบวนการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2556 
2552 
2551 

อาจารย 330 330 330 330 
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   3.2.2 อาจารยผูสอน 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 

1 นายภาณุมาศ  สุยบางดํา 
3 800101001 34 4 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมหลังการเก็บ
เก่ียวและแปรสภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2556 
2549 
2540 

อาจารย 330 330 330 330 

2 นายธนะวิทย  ทองวิเชียร 
3 950400061 60 7 

วศ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2551 
 

2547 

อาจารย 345 345 345 345 

3 นายสุหดี  นิเซ็ง 
1 940500009 78 3 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2557 
2551 

อาจารย 330 330 330 330 

4 นายกฤษณพงค  สังขวาสี 
3 909900222 33 1 

วท.ม. 
วท.บ. 

ปฐพีวิทยา  
ปฐพีวิทยา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2534 
2528 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

285 285 285 285 

5 นางอาริษา  โสภาจารย 
1 939900021 97 5 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรม
กระบวนการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2556 
2552 
2551 

อาจารย 330 330 330 330 

6 นายสถาพร  ขุนเพชร 
3 900900120 95 7 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

เครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2543 
 

2530 

อาจารย 180 180 180 180 

7 นายปรีชา  ชัยกูล 
3 901100939 07 1 

วท.บ. เกษตรกลวิธาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2530 อาจารย 300 300 300 300 

  
 

         



 

  

มคอ.2 

89 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 

8 นายวันประชา  นวนสรอย 
3 9009 00409 00 9 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2553 
2549 

อาจารย 150 150 150 150 

9 นายศิวดล นวลนภดล 
3 9003 00559 35 2 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

ไฟฟา 
 
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2551 
 

2547 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

225 225 225 225 

10 นางวันดี นวนสรอย 
3 9009 00400 98 2 

สต.ม. 

วท.บ. 

สถิติ 

คณิตศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     

2550 
2544 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

180 180 180 180 

11 นางสุพัตรา เพ็งเกล้ียง 
3 4201 00260 97 8 

วท.ม. 

กศ.บ. 

ฟสิกสศึกษา 

วิทยาศาสตร-ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2555 
2546 

อาจารย 180 180 180 180 

12 นายอารีย เตะหละ 
1 9009 00089 05 9 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

การสอน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2553 
2551 

อาจารย 180 180 180 180 

13 นายอัมรินทร  สันตินิยมภักดี 
3 9098 00016 17 8 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ไทยคดีศึกษา 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2544 
2532 

อาจารย 180 180 180 180 

14 นางสาวภาวนา พุมไสว 
3 7798 00248 91 7 

ปร.ด. 
 

ศศ.ม. 
 

ค.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ 
บรรณารักษศาสตร  
และสารนิเทศศาสตร 
บรรณารักษศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
วิทยาลัยครูธนบุรี 

2556 
 

2546 
 

2535 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

180 180 180 180 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 

15 นายทักษสุริยา  หมาดสะ 
3 9103 00108 30 0 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2547 

อาจารย 180 180 180 180 

16 นายสมชาย ตุละ 
5 9009 00022 41 1 

กศ.
ม.ค.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2558 
2547 

อาจารย 120 120 120 120 

17 นายประชิต พรหมสุวรรณ 
3 8501 00310 28 9 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

เครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
 

2541 

อาจารย 150 150 150 150 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  
 เพื่อใหนักศึกษา มีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง จึงจัดใหมีการฝกประสบการณ
ภาคสนาม โดยเปนการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือฝกสหกิจศึกษา ในหนวยงานภาครัฐ หรือสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวของทางดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และวิทยาการที่เกี่ยวของ ภายใต
การดูแลของอาจารยนิเทศ และผูที่เกี่ยวของ จากความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณ
ภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งการฝกประสบการณวิชาชีพและ
การฝกสหกิจศึกษา  กอนเขาสูการปฏิบัติงานจริง ดังน้ันหลักสูตรไดกําหนดรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ซึ่งจัดอยูในกลุมวิชาชีพบังคับ 
 4.1 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครือ่งจักรกลเกษตร  
  4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
   1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
           2) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทาง วิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร ตอบุคคล องคกร สงัคมและสิ่งแวดลอม 
         3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  
ในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
         4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
          5) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
      6) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค  
         7) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  
         8) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
          9) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
        4.1.2  ชวงเวลา  
     ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
  4.1.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

     การฝกสหกิจศึกษาในหนวยงานหรือสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2  
ปการศึกษาที่ 4 เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
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 4.2  การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
  4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
   ความคาดหวังในผลการเรียนรูจากการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา มีดังน้ี 
    1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
    2) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทาง วิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร ตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม  
         3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  
ในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
         4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
         5) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
        6) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค  
 4.2.2 ชวงเวลา  
   ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

   การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2  
ปการศึกษาที่ 4 เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 ในการทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา จะตองเปนหัวขอที่ เกี่ ยวของกับวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร โดยมีจํานวนผูทําโครงงานหรืองานวิจัยกลุมละไมเกิน 3 คน ถามากกวา 3 คน 
ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษาตองย่ืนเรื่องขอสอบหัวขอโครงงานหรือ
งานวิจัย โดยผานอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชา มีการประเมินความกาวหนาจากอาจารย
ที่ปรึกษาและมีการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมนอยกวา 3 คน 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
  การเขียนเสนอหัวขอโครงงาน ความเปนมาของปญหา การกําหนดจุดประสงคของโครงงาน 
และการต้ังแนวความคิดในการแกปญหาตลอดจนผลที่ไดรับ การศึกษาคนควาทฤษฎี และขอมูล
สําหรับใชทําโครงการ การวางแผนและเตรียมดําเนินงาน การจัดหาวัสดุและอุปกรณ การจัดสราง
เครื่องจักรกล การทดสอบสมรรถนะและ/หรือทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องจักร การสรุปผล
การทดสอบและ/หรือทดลอง การนําเสนอผลการดําเนินโครงงาน และการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
ตามรูปแบบที่หลักสูตรกําหนด 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
  1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 
ขององคกรและสังคม 
  2) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
  3) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
  5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
  6) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
 5.3 ชวงเวลา 
  รายวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 4 
ทั้งนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนฝกประสบการณวิชาชีพและแผนการเรียนสหกิจศึกษา 
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
  3 หนวยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  1) จัดใหมีการสอนวิชาสัมมนาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อใหนักศึกษาคนหาหัวขอที่
สนใจ มีการคนควารวบรวม วิเคราะหขอมูล ศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงงาน และการเขียนเสนอ
หัวขอโครงงาน 
  2) มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงงาน และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารย 
ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบ การนําเสนอตามระยะเวลาที่กําหนด  
การจัดทํารูปเลมโครงงานฉบับสมบูรณ และการจัดสอบโครงงานจะตองมีอาจารยสอบไมตํ่ากวา 3 คน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรู ความชํานาญ ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ตอบสนอง
ความตองการของฟารมอัจฉริยะและ
ภาคอุตสาหกรรม 

1.1 การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ
ของหลักสูตรที่เนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการใหเกิด
ความรูและทักษะกับนักศึกษา 
1.2 สงเสริมการทําโครงงานใหเกิดทักษะและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
1.3 สงเสริมการฝกประสบการณในสถาน
ประกอบการจริง 

2. การประยุกตใชพลังงานความรอนสําหรับ
ใชในการเก็บรักษา และแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

2.1 เนนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชพลังงานความรอน 
2.2 สงเสริมกิจกรรมการนําเทคโนโลยีทางดานการ
เก็บรักษาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
เพื่อชวยเหลือองคกรและสังคม 

3. ประยุกตใชเครื่องจักรกลไฟฟา และระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ ในการจัดการฟารมอัจฉริยะ 

3.1 เนนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชเครื่องจักรกลไฟฟา 
และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
3.2 สงเสริมการฝกประสบการณจากสถาน
ประกอบการจริง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
      1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
      2. มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ 
      3. มีความซื่อสัตยสุจริต 
      4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม 
      5. มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม 
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   2.1.1.2 กลยุทธการสอน 
   1. อบรมสั่งสอน เตือนสติ ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณงามความดี รูจัก
แยกแยะ ผิดถูก ดีช่ัว โดยการเกริ่นนําหรือสอดแทรกในเน้ือหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สัจธรรม 
หลักธรรม คําสอนของศาสนา  
   2. การอธิบาย บรรยาย ช้ีนํา ฝกความประพฤติ การสรางนิสัย กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติ ตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม 
   3. อธิบาย ช้ีนํา ใหเห็นถึงความจําเปนและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของ
การเปนพลเมืองที่ดี มอบหมายกิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมรายบุคคล เปดโอกาสใหนักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและความเสียสละ 
   4. ใชกรณีศึกษาและอภิปราย ยกตัวอยางปูชณียบุคคล  
   5. การสอนโดยการซักคาน การใชบทบาทสมมุติ 
   2.1.1.3 การประเมินผล 
   1. ประเมินจากแบบบันทึกผลการทําดีที่ปรากฏ การสรางคุณงามความดี เชน ความ
ยุติธรรม ความเมตตากรุณา การประนีประนอม การยึดถือปฏิบัติตามหลักสัจธรรม หลักธรรมคําสอน
ของศาสนา และการกําหนดคุณธรรมประจําใจ  
   2. ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดทาง
สังคม มหาวิทยาลัย และที่กําหนดไวในรายวิชา เชนการเขาเรียน การตรงตอเวลา 
   3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การใชแบบทดสอบ ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
   4. การสอบวัดประมวลความรู 
  2.1.2 ความรู 
   2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
   1. มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได 
   2. สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของ 
การอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   3. เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
   4. ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและสากล 
     2.1.2.2 กลยุทธการสอน 
   1. บรรยาย อธิบาย อภิปราย ทดลอง มอบหมายงานใหศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
ตามหัวขอเรื่องที่กําหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการกลุม  
   2. สอนแบบใชปญหาเปนฐานของการเรียนรู (Problem-based Learning) 
ใหเขาใจเกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ ขอเท็จจริง และการ ฝกการแกโจทยปญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
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   3. ใชกรณีศึกษากระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทํารายงาน    
การมอบหมายใหหาประสบการณตรง การมอบหมายใหทําโครงงานที่เกี่ยวกับการรักษาสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ินและสากล 
   4. จัดทัศนศึกษา 
    2.1.2.3 การประเมินผล 
    1. ประเมินและใหคะแนนจากผลงานที่มอบหมาย การทํารายงาน โครงงานและแฟม
สะสมผลงาน 
   2. ประเมินและใหคะแนนจากความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมเชิงวิชาการ
ในช้ันเรียน การทําแบบฝกหัด 
   3. การสอบวัดประมวลความรูและความเขาใจตามเน้ือหาสาระรายวิชา 
  2.1.3  ทักษะทางปญญา 
   2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
   1. สามารถคิดคน ริเริ่ม สรางสรรค อยางเปนระบบ  
   2. สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
   3. สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองคความรู 
   4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาใน
ทางเลือกที่เหมาะสม  
   5. สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถ่ินและ
สากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
   2.1.3.2 กลยุทธการสอน 
   1. อธิบายใหรูถึงวิธีการคนหาความรู อบรมสั่งสอนใหตระหนักถึงความสําคัญของ     
การเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความสนใจกอนการเรียนรู การสืบเสาะหาความรูดวยตัวเอง ช้ีนํา 
วิธีการคนควาหาความรูโดยวิธีตาง ๆ การต้ังคําถามและการหาคําตอบดวยสติปญญา 
   2. สอนแบบระดมความคิดใหแสดงออก หรือการสอนแบบพึ่งพา (Collaborative 
Learning) ใหแสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคองคความรูใหม สอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
คนพบ การมอบหมายงานโครงการโดยใชหลักการวิจัย 
   3. สอนใหเรียนรูจากการแกปญหา (Problem Solving) โดยการสืบคน แยกแยะ 
คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห การตรวจสอบและประเมินขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจและคนหา
ขอเท็จจริง การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 
   4. สอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การอธิบายและการใหแบบฝกหัดในการ
แกปญหาที่มีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการใหเหตุผล และการสรุปประเด็นปญหา ช้ีนําวิธีการเรียนรู
ดวยการต้ังโจทยปญหาและการต้ังคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 



มคอ. 2 

97 
 

 

   2.1.3.3 การประเมินผล 
   1. ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิดสรางสรรคที่มอบหมายใหศึกษาคนควา การ
เขียนรายงาน และการประเมินจากแฟมผลงานของนักศึกษา 
   2. ประเมินจากแบบฝกหัดและงานที่มอบหมายที่ตองใชความคิดวิเคราะห การให
เหตุผลวิธีการต้ังคําถามและการใชวิจารณญาณในการแกโจทยปญหา 
  2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู   
   1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
   2. เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ 
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
   3. รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ ของ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  
   4. มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
   5. เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต  
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ 
   2.1.4.2 กลยุทธการสอน 
   1. อบรม สั่งสอน เตือนสติในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการติดตอ 
สื่อสารกับบุคคลอื่น 
   2. บรรยายใหความรูตามเน้ือหาสาระ สอนโดยใชกรณีศึกษา อธิบาย สาธิต การ
แบงกลุมทํางาน แบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละดาน การสรางสถานการณสมมุติ ฝกปฏิบัติตาม
หลักวิชาการ 
   3. สอนแบบการบรรยาย การใชกรณีศึกษา อธิบาย ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะ
คุณสมบัติของผูนํา และการฝกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูนํา การใชบทบาทสมมุติ 
   2.1.4.3 การประเมินผล 
   1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิกภาพ อุปนิสัย
และสมรรถนะทางกาย 
   2. ประเมินจากการสังเกตการพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมการระดมสมอง 
พฤติกรรมภาวะการเปนผูนําและผูตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม 
   3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ใหนักศึกษาประเมิน
ตนเองและใหเพื่อนประเมินในประเด็นที่เกี่ยวของจากการแสดงออกถึงสภาวะผูนํา 
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  2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู  
   1. สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทาง
คณิตศาสตร และสถิติ  
   2. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
การศึกษาคนควาหาความรูและการสื่อสารระหวางบุคคล 
   3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและการสืบคนขอมูลอยาง 
มีวิจารณญาณ 
   4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต       
   2.1.5.2 กลยุทธการสอน 
   1. สอนโดยวิธีการบรรยาย การอธิบายเน้ือหาสาระ สาธิตวิธีการกําหนดและแกโจทย
ปญหา สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 
   2. สอนโดยวิธีการใหโครงงาน หรือการมอบหมายงาน ฝกการเรียบเรียงขอมูลและ
นําเสนอ โดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง 
   3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อธิบายวิธีการ
เรียนรูแบบกระบวนการ แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล การคนควาหาความรูเพื่อหาคําตอบและการ
แกปญหา วิธีการแยกแยะเน้ือหาสาระของขอมูลขาวสาร การใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มา
ของขอมูล 
   2.1.5.3 การประเมินผล 
   1. สอบวัดความรูและความสามารถตามเน้ือหาสาระรายวิชา ประเมินความสามารถ
ในการประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่ออธิบายและแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
   2. สอบปากเปลา วัดผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย 
     3. ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร ประเมินจากผลงานและแบบฝกหัดที่มอบหมาย 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต  
 2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
 3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
 4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร ตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 
 5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพในแตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
     2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร มีการปลูกฝงความรับผิดชอบ การเขาช้ันเรียนให
ตรงเวลา การสงงานตามกําหนดเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 2) ฝกนักศึกษาใหมีภาวะความเปนผูนํา การทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาที่ของ
การเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม 
 3) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม และ
เสียสละ 
 4) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
     2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน ความสม่ําเสมอใน
การเขาช้ันเรียนหรือการสงงานตามกําหนดเวลาที่มอบหมาย 
 2) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ อยางตอเน่ือง 
 3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
 4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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 2.2.2 ความรู 
   2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
 1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  
 2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
ในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
 3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ  
 4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่ เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน  
 5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาใน
งานจริงได 
   2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 1) ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใช
ทางปฏิบัติดวยการทดลองในหองปฏิบัติการ ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหา
สาระของรายวิชาน้ันๆ 
 2) ใหความรูทางดานทฤษฏีควบคูกับปฏิบัติการทางดานวิเคราะหปญหางานใน
ระบบอุตสาหกรรมหรือสถานการณจําลอง อภิปราย และนําเสนอแนวทางแกไขปรับปรุง 
 3) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากร
ผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงบรรยายมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 
 4) มอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
   2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
      ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
 1) การทดสอบยอย 
 2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทําและนําเสนอในช้ันเรียน 
 4) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ 
 5) ผลการฝกประสบการณจากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
 



มคอ. 2 

101 
 

 

 2.2.3 ทักษะทางปญญา 
  2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ  
 2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
 3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได
อยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่ เกี่ยวของอยาง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค  
 5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
    2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) ใหนักศึกษามีสวนรวมในการปฏิบัติงานจําลองหรือปฏิบัติงานจริงในการ การ
สืบคนขอมูล และการประยุกตใชทักษะทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร รวมถึงการวิเคราะหและ
แกไขปญหาและมีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นปญหาที่เกิดข้ึนและแนวทางการแกไข 
 2) ใหนักศึกษาไดมีการสรางผลงานซึ่งตองรวมเอาองคความรูในศาสตรดานตาง ๆ 
เขาไวดวยกัน 
 3) มอบหมายงานใหนักศึกษา คนควา และรายงานทางเอกสารและรายงานหนา
ช้ันเรียน 
   2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ 
 2) ประเมินจากรายงานผลการดําเนินงานและการแกไขปญหาจากรายวิชา
โครงงาน 
 3) ประเมินในรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 4) ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน 
 2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม  
 2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้ง
สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ  
 3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  
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 4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย  
ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
 5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 
   2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 กําหนดการเรียนการสอนใหมีกิจกรรมทํางานเปนกลุมเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น ประสานงาน หาขอมูล วางแผนรวมกับบุคคลอื่นในหลาย ๆ ดาน โดยคาดหวังผล
ในการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบในรายวิชาความปลอดภัยในการ
ทํางาน และตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดลอม 
 1) มีการมอบหมายงานที่ตองใชทักษะทางภาษา เพื่อสงเสริมทักษะการอยูสังคม 
 2) มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน 
 3) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝกการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผล 
 4) สงเสริมการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมทักษะ
การอยูในสังคม 
   2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 1) พิจารณาจากกระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการนําเสนอผลงานกลุม  
 2) สังเกตจากพฤติกรรมการใชเครื่องมือเครื่องจักรอยางปลอดภัย รวมถึงมีการ
รักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม 
 4) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
 5) มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา 
 2.2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปน
อยางดี  
 2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค  
 3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย 
โดยใชสัญลักษณ 
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 5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได 
   2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แนะนําการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อจําลองหลักการทํางาน และการ
วิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขในรายวิชาที่เกี่ยวของ สนับสนุนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
และเปดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอผลงานในช้ันเรียน 
 1) สงเสริมนักศึกษาไดสืบคนและเขาถึงขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นําเสนอใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง และใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
 2) ใหนักศึกษาไดประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อจําลองการทํางานใน
รายวิชาที่เกี่ยวของ 
 3) สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 
   2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) การทดสอบ หรือการประเมินจากงานที่มอบหมาย 
 2) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 
 4) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานความมีเหตุผลและการตัดสินใจ 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
 (Curriculum mapping) 
 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 
 3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
  2) มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ 
  3) มีความซื่อสัตยสุจริต 

 4) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม 
 5) มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม 

   3.1.2 ความรู 
  1) มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ 

หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได 
  2) สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของ

การอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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  3) เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแส      
โลกาภิวัตน 

  4) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน และ
สากล 
   3.1.3 ทักษะทางปญญา 

 1) สามารถคิดคน ริเริ่ม  สรางสรรค อยางเปนระบบ  
 2) สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต 

 3) สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองค
ความรู 

 4) สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหา
ในทางเลือกที่เหมาะสม 

 5) สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถ่ิน
และสากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม    

 3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  

   2) เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ 
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
  3) รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  
  4) มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
  5) เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต เพื่อ
การดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ    
 3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทาง
คณิตศาสตร และสถิติ  
  2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
การศึกษาคนควาหาความรู และการสื่อสารระหวางบุคคล 
  3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร และการสืบคนขอมูลอยาง
มีวิจารณญาณ  
  4) สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
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 3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
   3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต  
 2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
 3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย  
 4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร ตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม  
 5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะ 
ผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพในแตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
   3.2.2 ความรู 
 1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  
 2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
ในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
 3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ  
 4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน  
 5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาใน
งานจริงได 
   3.2.3 ทักษะทางปญญา 
 1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ  
 2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
 3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได
อยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่ เกี่ยวของอยาง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค  
 5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
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   3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม  
 2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้ง
สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 
 3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  
 4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย  
ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
 5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 
   3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปน
อยางดี 
 2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
 3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย
โดยใชสัญลักษณ 
 5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได 
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มคอ.2 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1.กลุมวิชาภาษา  
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                        
01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย                        
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย                        
01-011-004 ศิลปะการพูด                        
01-011-005 การอานและการเขยีนเชิงวิชาการ                        
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

 
            

 
    

 
    

01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ    
 
        

 
     

 
    

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ     
 
      

 
 

 
    

 
    

01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
 
  

 
           

 
  

 
    

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                        
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 

 
   

 
   

 
  

   
    

 
    

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร                        
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108 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1.กลุมวิชาภาษา (ตอ) 

01-312-008 เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ                        

01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                         

01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร                        

01-315-011 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสาร                        

01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร                        

01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร                        

01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร                         
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มคอ.2 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม                        
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ                        
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป                        
01-021-004 ปจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับมนุษย                        
01-021-005 สารัตถะแหงความงาม                        
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ                        
01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต                        
01-021-008 ศิลปะการเลนเงา                        
01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต                        
01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต                        
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม                        
01-022-002 สังคมกับการปกครอง                        
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110 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ) 
01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม                        
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน                        
01-022-005 สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย                        
01-022-006 ไทยศึกษา                        
01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย                        
01-022-008 อาเซียนศึกษา                        
01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                        
01-022-010 ชุมชนศึกษา                        
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต                        
01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                        
05-022-013 การเปนผูประกอบการ                        
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล                        
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
02-031-001 ปรากฎการณสําคัญทางวิทยาศาสตร                        
02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล                        
02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี                        
02-031-004 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                        
02-031-005 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร                        
02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ                        
02-031-007 ยาและสารเสพติด                        
02-031-008 ของเสียและมลภาวะ                        
02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก                        
01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา                        
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร                        
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112 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหสัวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร (ตอ) 
02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                        
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร                        
02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร                        
02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ                        
02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร                        
02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน                        
5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ                        
01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย                        
01-050-003 การรักษาสุขภาพ                        
01-050-004 ผูนํานันทนาการ                          
01-050-005 กีฬาลีลาศ                        
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ(ตอ) 
01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ                          
01-050-007 พลศึกษา                        
01-050-008 ฟุตบอล                        
01-050-009 บาสเกตบอล                        
01-050-010 ตะกรอ                        
01-050-011 ฟุตซอล                        
01-050-012 แบดมินตัน                        
01-050-013 วายนํ้า                        
01-050-014 วอลเลยบอล                        
01-050-015 เทนนิส                        
01-050-016 กอลฟ                        
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114 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                          
13-210-101  คณิตศาสตรพื้นฐาน                          
13-210-102  ฟสิกสพื้นฐาน                          
13-210-104  ระบบควบคุมอัตโนมัติ                          
13-211-101  เขียนแบบวิศวกรรม 1                          
13-211-102  เขียนแบบวิศวกรรม 2                          
13-211-103  การฝกฝมือพื้นฐาน                          
13-211-104  ไฟฟาเบื้องตน                          
13-211-201  วัสดุอุตสาหกรรม                          
13-214-102  เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร                          

 2. กลุมวิชาวิชาชีพบังคับ 
13-210-103  กลศาสตรวิศวกรรม                          
13-210-201  เทอรโมไดนามิกส                           
13-210-202  กลศาสตรวัสดุ                          
13-210-203  กลศาสตรของไหล                          
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  ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
 2. กลุมวิชาวิชาชีพบังคับ (ตอ) 
13-210-301  เครื่องจักรกลของไหล                          
13-210-302  ระบบขนถายวัสด ุ                          
13-211-301  นิวแมติกสและไฮดรอลิกส                          
13-211-302  เครื่องจักรกลไฟฟาและระบบควบคุม                          
13-212-201  เครื่องตนกําลังทางการเกษตร                          
13-212-202  เครื่องจักรกลเกษตร 1                          
13-212-203  เครื่องจักรกลเกษตร 2                          
13-212-301  วิศวกรรมแทรกเตอรเพื่อการเกษตร                          
13-212-302  การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร                          
13-212-303  สัมมนาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร                          
13-212-401  โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร                          
13-214-101  หลักการเกษตร                          
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116 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
 2. กลุมวิชาวิชาชีพบังคับ (ตอ) 
13-214-201  ปฐพีวิทยา                          

 3. กลุมวิชาวิชาชีพเลือก 
13-211-303  ระบบทําความเย็นอุตสาหกรรม                          
13-211-401  เคมีอุตสาหกรรม                            
13-212-304  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง 
                  วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

                         

13-212-305  หัวขอพิเศษในสถานประกอบการ                          
13-212-306  เครื่องกําเนิดไอนํ้างานอุตสาหกรรม                          
13-212-307  การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร                          

13-212-402  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร                          
13-212-403  การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ   
                  ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

                         

13-212-404  การฝกประสบการวิชาชีพทางวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 

                         

13-212-405  เทคโนโลยีพลังงานความรอนและแสงอาทิตย                          
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
3. กลุมวิชาวิชาชีพเลือก (ตอ) 
13-212-406  ระบบควบคุมอัตโนมัติทางกล                          
13-213-301  เครื่องจักรกลในกระบวนการบรรจุ                          
13-213-302  การส่ันสะเทือนเชิงกล                          
13-213-303  เทคโนโลยีการผลิตยาง                          
13-213-401  เครื่องมือและกระบวนการแปรสภาพผลผลิตทาง
การเกษตร 

                         

13-213-402  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีผลผลิตเกษตร                          
13-213-403  เทคโนโลยีการผลิตนํ้ามันปาลม                          
13-213-404  ชีวมวลและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ                          
13-213-405  เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร                          
13-213-406  เทคโนโลยีการอบแหงในอุตสาหกรรมเกษตร                          
13-214-401  เทคโนโลยีเครื่องสีขาว                            
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  ใหพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน   
การรวมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่กําหนดไวในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษา 
อาจมีหลายครั้งในระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     
อยางนอยภาคการศึกษาละหน่ึงครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
  นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการศึกษาแตละรายวิชา ตองมีระยะเวลาศึกษาไมนอย
กวารอยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแตละรายวิชา เวนแตไดรับอนุญาตเปนกรณี
พิเศษจากอาจารยผูสอน 
  การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีลําดับข้ัน
ดังน้ี 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา คาระดับคะแนนตอหนวยกิต 
A  ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช (Fair) 2.0 

 D+  ออน (Poor) 1.5 
D  ออนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

  กรณีที่ไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณดังน้ี 
สัญลักษณ ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน เปนที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยมีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  2.1.2 มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรูของนักศึกษา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา  
เพื่อนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน  และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ  
ของหลักสูตร  ใชการประเมินตอไปน้ี 
  2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา  
ทั้งดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบอาชีพ เงินเดือนที่ไดรับ และการไดงานทําตรงตามสาขา 
  2.2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ 
  2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรู     
จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
 3.1 นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตอง
ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชา มีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวาที่
หลักสตูรกําหนดไว และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00   
 3.2 เปนผูมีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัย และตองผานการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม 
 3.3 นักศึกษาตองผานเกณฑการทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับใบรับรอง 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเน่ืองโดยผานการทําวิจัยสายตรง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรมดูงาน 
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

1.3 ใหขอมูลแกอาจารยพิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอนและรายละเอียดหลักสูตร
เพื่อใหเขาใจและเตรียมการตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการ 
สอนและการวิจัยอยางตอเน่ือง โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ  
 2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
 2.1.3 สงเสริมใหมีงานวิจัยในช้ันเรียน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
 2.2.1 มีการกระตุนและสนับสนุนใหอาจารยใหผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให
อาจารยเขารับการฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย ที่เปนประโยชนในการเรียนการ
สอนและการพัฒนาตนเอง อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป  
 2.2.2 สงเสริมงานวิจัยและบริการทางวิชาการที่เปนประโยชนตอทองถ่ินและชุมชน อยางนอย 
1 โครงการ/ป 
 2.2.3 สงเสริมการศึกษา อบรม และดูงานที่มีประโยชนตอการผลิตผลงานทางวิชาการ 
อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การดําเนินงานของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 โดยใชเกณฑการประเมิน 6 องคประกอบ ดังน้ี 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต  
3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 6) สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู และหลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ี ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 
1. การกํากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหมีจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร เปนไปตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทําหนาที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ตองเปนไปตามเกณฑฯและขอกําหนดของหลักสูตรและอยูประจําหลักสูตรน้ีเพียง
หลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 
 1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 5 ป) ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหบัณฑิตมีคุณภาพดังน้ี 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิต  ที่พึงประสงค ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห  เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต ซึ่งตองไดคะแนนไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2 การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ป ไมนอย
กวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา 
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3. นักศึกษา หลักสูตรใหความสําคัญกับนักศึกษาโดยมีการดําเนินการดังน้ี 
 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดําเนินการรับและการเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษา โดยในการดําเนินการรับนักศึกษากําหนดใหมีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของหลักสูตรมีการกําหนดเกณฑรับเขาทีโ่ปรงใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
และความพรอมเขาศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนเขาศึกษา มี
การปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และระบบสารสนเทศ เพื่อใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดในระยะเวลาที่กําหนด  
 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการใหคําปรึกษา
วิชาการ  และแนะแนวแกนักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่  21 เพื่อใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
 3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหนักศึกษามีความพรอมและมีความพึงพอใจตอการบริหาร
หลักสูตรไมนอยกวา รอยละ 80 รวมทั้งมีการเปดโอกาสใหมีชองทางใหนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะ
และมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อใหมีนักศึกษาคงอยูและสําเร็จตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร  

 
4. อาจารย  
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารยที่
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพ ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรอยางตอเน่ือง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย เพื่อสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 4.2 คุณภาพอาจารย มีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตรและ ใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งมีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาชีพ มี
ประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานวิชาการอยาง
ตอเน่ืองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ 
 4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรคง
อยูและมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังน้ี 
 5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา และมีการปรับปรุง
สาระรายวิชาในแตละปการศึกษา ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 
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 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
วางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความ
เช่ียวชาญในวิชาที่สอน เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณ โดยมีการกําหนดผูสอน การ
กํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ
แตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุ
เปาหมาย 
 5.3 การประเมินผูเรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
และกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมี
การทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชา ไมนอยกวารอยละ 25 ของวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน  ตอการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ใหนักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู และเปนไปตามความคาดหวังของ
หลักสูตร ดวยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เช่ือถือได ที่ทําใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบงช้ีการดําเนินงานเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ขอที่ 7 โดยมีผลการดําเนินงานรวมไมนอย
กวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพรอมใชงาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดคะแนนไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพื่อเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู โดยหลักสูตรมีหองปฏิบัติการและครุภัณฑ
หลักที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
    

6.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ลําดับ อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ จํานวน 

1 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง  108 เครื่อง 
2 เครื่องรักษาและสํารองระดับแรงดันไฟฟา  108 เครื่อง 
3 ชุดมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 30 ชุด 
4 ชุดเครื่องเสียงระบบการสอน 25 ชุด 
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ลําดับ อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ จํานวน 
5 เครื่องพิมพเลเซอร   22 เครื่อง 
6 ระบบอินเทอรเน็ต 1 ชุด 
7 ชุดอุปกรณควบคุมเครือขาย 12 ชุด 
8 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 39 ชุด 

 
6.2 โรงฝกงานพื้นฐาน 

ลําดับ อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ จํานวน 
1 โตะปฏิบัติงาน 15 ตัว 
2 เครื่องเช่ือมไฟฟา    5 เครื่อง 
3 เครื่องเช่ือมแกส     5 เครื่อง 
4 เครื่องกลึง   12 เครื่อง 
5 เครื่องเจาะต้ังแทน    4 เครื่อง 
6 เครื่องตัดโลหะแผน    3 เครื่อง 
7 เครื่องเจียระไนต้ังโตะ    6 เครื่อง 
8 เครื่องดัดทอ    1 เครื่อง 
9 เครื่องมือวัดละเอียด       10 ชุด 
10 เครื่องอัดอากาศขนาด 10 บาร    1 เครื่อง 
11 เครื่องเจาะและตาปเกลียว 1 เครื่อง 
12 เครื่องอัดไฮดรอลิกส ขนาด 40 ตัน 1 เครื่อง 

 
6.3 หองปฏิบัติการฟสิกส 

ลําดับ อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ จํานวน 
1 ชุดทดลองการเคลื่อนที่เชิงเสน 1 ชุด 
2 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล 1 ชุด 
3 ชุดทดลองการหาคาโมเมนตความเฉ่ือย 1 ชุด 
4 ชุดทดลองคลื่นน่ิงบนเสนเชือก 1 ชุด 
5 ชุดทดลองการสั่นและการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิค 1 ชุด 
6 ชุดโตะแรง 1 ชุด 
7 ชุดทดลองความจุความรอนจําเพาะ 1 ชุด 
8 ชุดทดลองการหาคาแรงตึงผิวโดยใชวิธีวงแหวน 1 ชุด 
9 ชุดทดลองกฎของเลนสและหลักการเกิดภาพ 1 ชุด 
10 ชุดทดลองกฎของชารลแบบสาธิต 1 ชุด 
11 ชุดทดลองกฎของบอยลแบบสาธิต 1 ชุด 
12 ชุดทดลองการหาคามอดูลัสของยัง 1 ชุด 
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ลําดับ อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ จํานวน 
13 ชุดทดลองการตกอยางอิสระ 1 ชุด 
14 ชุดทดลองคุณสมบัติของแสง 1 ชุด 

6.4 หองปฏิบัติการไฟฟา 
ลําดับ อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ จํานวน 

1 ชุดทดลองการควบคุมอินดักช่ันมอเตอรพรอมโตะทดลอง 2 ชุด 
2 ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสตรง 12 ชุด 
3 ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ 12 ชุด 
4 ชุดทดลองอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 12 ชุด 
5 ชุดทดลองวงจรดิจิตอล 15 ชุด 
6 ดิจิตอลมัลติมิเตอร 12 ชุด 
7 ดิจิตอลแคลมมิเตอร 2 ชุด 
8 อนาลอกมัลติมิเตอร 20 ชุด 
9 เครื่องตรวจลําดับเฟส 2 ชุด 
10 ออสซิลโลสโคป 12 ชุด 
11 พาวเวอรซัพพลาย 24 ชุด 
12 โตะปฏิบัติการไฟฟา 12 ชุด 
13 คอมพิวเตอร 12 ชุด 

 

6.5 โรงฝกงานเครื่องจักรกลเกษตร 
ลําดับ อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ จํานวน 

1 เครื่องยนตดีเซล 8 เครื่อง 
2 เครื่องยนตแกสโซลีน 10 เครื่อง 
3 เครื่องมือกอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 10 เครื่อง 
4 เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต   5 เครื่อง 
5 เครื่องสีขาว    1 เครื่อง 
6 เครื่องตัดหญาชนิดพวงทายแทรกเตอร    1 เครื่อง 
7 รถแทรกเตอร 6 คัน 
8 รถไถเดินตาม 3 คัน 
9 ชุดทดลองถอดประกอบแทรกเตอร 1 ชุด 
10 ชุดเครื่องมือบริการงานชางกลเกษตร 5 ชุด 
11 ชุดฝกไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต 3 ชุด 
12 ชุดอุปกรณตรวจสอบระบบกําลังไฟแบตเตอรี่ 3 ชุด 
13 ชุดทดสอบคุณภาพดิน 3 ชุด 
14 ชุดทดลองกลศาสตรของไหล 1 ชุด 
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ลําดับ อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ จํานวน 
15 รถตอพวง 1 คัน 
17 ชุดผานไถ 7 จาน 2 ชุด 
18 ไถหัวหมู 3 ชุด 
19 เครื่องหยอดเมล็ดปุย    1 เครื่อง 
21 เครื่องพนยาติดทายรถแทรกเตอร    1 เครื่อง 
22 จอบหมุน    3 เครื่อง 
23 จานพรวน 16 จาน 2 ชุด 
24 เครื่องเกรดดินติดหนารถแทรกเตอร    2 เครื่อง 
25 เครื่องหวานปุยติดทายรถแทรกเตอร    2 เครื่อง 
26 เครื่องตัดวัชพืชติดทายรถแทรกเตอร    2 เครื่อง 
27 เครื่องหยอดเมล็ดพืชพรอมปุยติดทายรถแทรกเตอร    1 เครื่อง 
28 ชุดขุดหลังแบบควบคุมดวยไฮดรอลิกสติดทายรถแทรกเตอร 1 ชุด 
29 เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง    1 เครื่อง 
30 เครื่องวัดความช้ืนเมล็ดพืช    3 เครื่อง 
31 เครื่องช่ังดิจิตอล    1 เครื่อง 
32 ตูอบ 1 เครื่อง 
33 เครื่องช่ังแบบแขวน 1 เครื่อง 
34 เครื่องวัดความหวาน 1 เครื่อง 
35 เครื่องกลั่นนํ้า 1 เครื่อง 
36 ตูดูดควันพิษ 1 เครื่อง 
37 เครื่องปดผนึกถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ 1 เครื่อง 
38 เครื่องปดฝากระปองแบบกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง 

 
6.6 หองปฏิบัติการนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 

ลําดับ อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ จํานวน 
1 ชุดแผงฝกนิวแมติกส 3 ชุด 
2 ชุดแผงฝกไฮดรอลิกส 3 ชุด 
3 มัลติมิเดียโปรเจคเตอร 2 เครื่อง 
4 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ   1 เครื่อง 
5 ปมลม    1 เครื่อง 
6 คอมพิวเตอรในการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ 6 เครื่อง 
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6.7 หองปฏิบัติการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 
ลําดับ อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ จํานวน 

1 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง  31 เครื่อง 
2 เครื่องรักษาและสํารองระดับแรงดันไฟฟา  1 เครื่อง 
3 ชุดมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 1 ชุด 
4 ชุดเครื่องเสียงระบบการสอน 1 ชุด 
5 เครื่องพิมพเลเซอร   1 เครื่อง 
6 ระบบอินเทอรเน็ต 1 ชุด 
7 ชุดอุปกรณควบคุมเครือขาย 1 ชุด 
8 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง 
9 เครื่องพิมพ 3 มิติ 1 เครื่อง 

 
6.8 หองปฏิบัติการเขียนแบบ 

ลําดับ อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ จํานวน 
1 โตะเขียนแบบพรอมที - สไลด  30 ตัว 
2 ชุดมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 1 ชุด 
3 ชุดเครื่องเสียงระบบการสอน 1 ชุด 

 
 6.9 หองสมุด ใชหองสมุดประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและหองสมุด
วิทยาลัยรัตภูม ิ
    1)  หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย 83,434 เลม 
    2)  หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ 6,562 เลม 
    3)  วารสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 86 รายช่ือ 
    4)  หนังสือพิมพภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 27 ฉบับ 
    5)  วารสารบริจาค 28 รายการ 
    6)  แผนซีดี 2,039 แผน 
 

6.10 ฐานขอมูลวิชาการทางอินเทอรเน็ต 
    1)  ฐานขอมูล ACM Digital Library 
    2)  ฐานขอมูล H.W Wilson 
    3)  ฐานขอมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
    4)  ฐานขอมูล LexisNexisR และ  NexisR 
    5)  ฐานขอมูล ProQuest Dissertation & Thesis 
    6)  ฐานขอมูล ISI Web of Science 
    7)  ฐานขอมูล Science Direct 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   
หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีไมนอย
กวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 
1. การกํากับ   
   มาตรฐาน 

1) มีการบริหารจัดการใหมีจํานวนและคุณสมบัติของ   
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา   
   หลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสภาวิชาชีพกําหนด (ถามี) 

x x x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2          
ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา x x x x x 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
(ภายใน 5 ป) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

    x 

2. บัณฑิต 4)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต  
โดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตใหครอบคลุม 
ผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ  

     1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู               
     3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนนประเมิน   
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    x 

5)  มีการสํารวจติดตามการมีงานทําของบัณฑิต  
ไมนอยกวารอยละ 70 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
และผลการมงีานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของ
ผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ป  
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูตอบแบบสํารวจ 

    x 

3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น  
    1) การรับและการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 

2) การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและ   
แนะแนวแกนักศึกษา 3) การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู         
ในศตวรรษที ่21 และ 4) มีชองทางการรับ
ขอเสนอแนะของนักศึกษาและการปรับปรุง         
ตามขอเสนอแนะ และผลการดําเนินงานตามระบบ   
มีคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 
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องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 
4. อาจารย  7)  มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น      

1) ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 
2) ระบบการบริหารอาจารย และ 3) ระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย และผลการดําเนินงาน
ตามระบบ มีคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51      
จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

8)  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80         
มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม    

    และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

9)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ     
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

10)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ   
      และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

11)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา  
รอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

5. หลักสูตร   
   การเรียน 
   การสอน   
   การประเมิน   
   ผูเรียน 

12)  มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น       
      1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให  
      ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา         
      2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแตละปการศึกษา    
      3) การกําหนดผูสอน 4) การกํากับ ติดตาม การ 
      ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูและการจัดการ 
      เรียนการสอน 5) การจัดการเรียนการสอนที่มีการ  
      บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม  
      และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6) การ

ประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
     อุดมศึกษาแหงชาติ และ 7) การกํากับการประเมิน   
     การจัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบผลการ 
     เรียนรู และผลการดําเนินงานตามระบบ มีคะแนน   
     ประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

13)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ 
      ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  

 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา   
      ใหครบทุกวิชา 

x x x x x 



มคอ. 2 

130 

 

องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 
14)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา และ 
       ประสบการณภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ  
       มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา     
       ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

15)  จัดทํารายงานผลการดําเนินกานของหลักสูตร         
      ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป  
      การศึกษา 

x x x x x 

16)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม        
      มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ  
      มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน 
      ในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

17)  มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
      กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจาก 
      ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  
      ปที่แลว 

 x x x x 

18)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

6. สิ่งสนับสนุน   
    การเรียนรู 
 

19)  มีระบบและกลไกดําเนินงาน การจัดหาสิ่งสนับสนุน  
      การเรียนรูเพื่อใหมีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมตอ 
      การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร 
      และผลการดําเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
      ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

รวมตัวบงชี้ในแตละป 14 15 15 16 19 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

 กระบวนการที่ใชในการประเมิน  และปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไว  เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนน้ัน  พิจารณาจากตัวผูเรียน  โดยอาจารยผูสอนตองประเมินผูเรียนในแตละขอวา              
มีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา              
การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูล
จากที่กลาวขางตนแลว  สามารถประเมินเบื้องตนไดวา  ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม  หากวิธีการที่ใช
ไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน สามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน
เน้ือหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธ      
การสอน การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผล
รายวิชา และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาช้ันปที่ 4 ในภาคศึกษาที่ 2 กอนสําเร็จ

การศึกษา ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย 
  2.2  โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 
  การประเมินจากการเย่ียมชมและขอมูลในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ตามเกณฑ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2.3  โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ 
   2.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต 
   2.3.2 การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูใชบัณฑิต 
 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุ
ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
 จากการรวบรวมขอมูลทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละ
รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชา ก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ไดทันทีซึ่งจะ
เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยน้ันจะทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับจะกระทําภายในระยะเวลา 5 ป ทั้งน้ีเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 
 4.1 อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ
ระหวางภาคการศึกษา ทําการปรับปรุงหลังจากที่ไดรับขอมูลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทํารายงานผล
การดําเนินการรายวิชา (มคอ.3 และ/หรือ มคอ.5) เสนอหัวหนาสาขาผานหัวหนาสาขาวิชาหรือ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
 4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําป (มคอ.7) โดย
รวบรวมขอมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมิน     
การสอน และสิ่งอํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รายงานผล
การประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํา
รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรประจําป เสนอหัวหนาสาขา 
 4.4 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จาก
รางรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น 
วางแผนปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใชในรอบการศึกษาตอไป โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร เสนอผูอํานวยการ ผานหัวหนาสาขา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลกัสูตร 

 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน โดยเฉพาะดาน
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไดมีความเจริญกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
เครื่องมือ อุปกรณตางๆ เครื่องจักรกล ระบบควบคุม และระบบฟารมอัตโนมัติซึ่งเปนความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไดถูกนํามาใชงานทุกดาน ไมวาจะเปนภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม ไดนําเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรเขามาใชทดแทนแรงงานมากข้ึน ทั้งใน
หนวยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งในประเทศไทยยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางดานเครื่องจักรกล
เกษตรใหมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันกับตางประเทศได แตปจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลน
บัณฑิตดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเปนจํานวนมาก และเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงใน 14 จังหวัดภาคใต ยังไมมี
มหาวิทยาลัยใดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร นอกจากน้ีวิทยาลัย
รัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความพรอมในดานครุภัณฑและบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ มีทักษะเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เน่ืองจากไดผลิตชางเทคนิคดาน
ปฏิบัติการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.ชางกลเกษตร) เปนที่ยอมรับมากวา 40 ป และ
คณาจารยก็ไดมีการพัฒนาคุณวุฒิที่สูงข้ึน เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจ ทั้งทางดานทฤษฎี
และปฏิบัติ มีทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรเพียงพอแกการทํางานดาน
เครื่องจักรกลเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  
มีคุณภาพสอดคลองตอความตองการของตลาดแรงงาน เปนบัณฑิตที่มีความซื่อตรง อดทน มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม 
 และเน่ืองดวยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (ฉบับ 3) 
พ.ศ. 2558 โดยที่เปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเพื่อประโยชนในการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐาน
เทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติและระดับสากล และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (ฉบับ 3) พ.ศ. 2552 โดยไดกําหนดใหสถาบันศึกษาที่เปด
สอนหลักสูตรน้ีอยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศ ภายในปการศึกษา 2564 

จากเหตุผลดังกลาวสาขาวิชาจึงไดดําเนินปรับปรุงหลักสูตร และแลวเสร็จเปนหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โดยมีรายละเอียดประเด็นที่นํามาพิจารณาและปรับปรุง ดังน้ี 
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1. สถานการณภายนอกและความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาทางวิชาการ
และเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 

1.1 เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาชีพใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี ดังน้ี 
  13-210-204 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
  13-211-104 ไฟฟาเบื้องตน 3(2-3-5) 
  13-211-302 เครื่องจักรกลไฟฟาและการควบคุม 3(2-3-5) 
  13-211-401 เคมีอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
  13-212-306 เครื่องกําเนิดไอนํ้างานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
  13-212-307 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 
  13-212-405 เทคโนโลยีพลังงานความรอนและแสงอาทิตย  
3(3-0-6) 
  13-212-406 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางกล 3(3-0-6) 
  13-213-301 เครื่องจักรกลในกระบวนการบรรจุ 3(2-3-5) 
  13-213-302 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3(3-0-6) 
  13-213-401 เครื่องมือและกระบวนการแปรสภาพผลผลิตทาง
การเกษตร 3(2-3-5) 
  13-213-402 สมบัติทางกายภาพและเคมีผลิตผลเกษตร  
3(2-3-5) 
  13-213-404 ชีวมวลและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3(2-3-5) 
  13-213-406 เทคโนโลยีการอบแหงในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

2. การเขารวมประชาคมอาเซียน
ทําใหเกิดการไหลของแรงงาน
ขามประเทศ มีความจําเปนตอง
ใชภาษาอังกฤษในการทํางาน
มากข้ึน 

2.1 ปรับวิธีการสอนโดยใหมีการใชภาษาอังกฤษประกอบในสื่อ
ประกอบเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอน 
2.2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ 

3. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ประชากรตองเพิ่มทักษะการ
เรียนรูของศตวรรษที่ 21 

3.1 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุม 
3.2 ใหนักศึกษาทุกคนตองผานการฝกประสบการณภาคสนาม 
3.3 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ 
3.4 จัดการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา 
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2. ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และผูทรงคุณวุฒิ 
เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง 

1. ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ศิษย
ปจจุบันแนะนําใหเพิ่มเติมการฝก
ปฏิบัติ  

1.1 ปรับรายวิชาที่เนนการปฏิบัติมากข้ึน 
1.2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมโครงการแขงขันทักษะ และรวม
นําเสนอในการประชุมวิชาการ 

2. ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหปรับ
รายวิชาใหตอบสนองการทํางาน
ใหไดกวางข้ึน 

2.1 ปรับรายวิชาที่เนนปฏิบัติการโดยมีองคความรูในระดับ
อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
  13-213-406 เทคโนโลยีการอบแหงในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  13-211-401 เคมีอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
2.2 ปรับรายวิชาที่มีความรูทางดานการควบคุมเครื่องจักรกล
เพิ่มข้ึน เชน 
  13-210-204 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
  13-211-302 เครื่องจักรกลไฟฟาและการควบคุม 3(2-3-5) 
  13-212-404 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางกล 3(3-0-6) 

 
3. ปรับปรุงจากผลการดําเนินงานของหลักสูตรตาม มคอ. 7 
เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง 

1. คณะกรรมการประเมินใหเพิ่ม
ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ และ
การใชคอมพิวเตอร 

1.1 ปรับใหทุกรายวิชามีการเรียนการสอนที่เนนสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 30 ของทุกรายวิชา 
1.2 สงเสริมใหนักศึกษาใชคอมพิวเตอรมากข้ึนทั้งการคนหา
ขอมูล และการจัดทํารายงานดวยคอมพิวเตอร 

2. พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ ข อ ง
นักศึกษา เรื่องการแตงกาย และ
การปรับตัวในที่ทํางาน 

2.1 สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหแตงกายถูกระเบียบ และมี
การจัดอบรมดานบุคลิกภาพใหนักศึกษาทั้งในรายวิชาตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ หรือการจัดอบรมเพิ่มเติม 
2.2 สงเสริมใหนักศึกษาไดไปศึกษาดูงาน สหกิจศึกษา หรือฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีความพรอมทั้งใน
การการบริหารจัดการบุคลากร และทรัพยากร เพื่อการปรับตัว
ในการทํางานตอไป 

3. ควรปรับปรุงเครื่องมือ และ
หองปฏิบัติการใหมีความทันสมัย 

3.1 จัดทําคําขอเครื่องมือ ครุภัณฑ และหองปฏิบัติการที่ทันสมัย
เพิ่มข้ึน ใหสอดคลองตามรายวิชาที่มีการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ข 
รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ไดจัดทําข้ึน

เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อรองรับกับความตองการของ
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในปจจุบันไดมีการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ โดยเฉพาะดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ไดเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวัน การดําเนินงานทางธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆ ไมวาดานการผลิต ดานการเกษตร 
เพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในหนวยงาน ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน ในปจจุบันมีความตองการบัณฑิตนักปฏิบัติการดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เปน
จํานวนมาก ที่จะเขามาเสริมในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ  

 หลักสูตรน้ีไดจัดทําข้ึนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ เพื่อรองรับความตองการในงานดาน
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องกล อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนจากภาคเกษตร ตลาดแรงงานและสถานประกอบการตางๆ โดยเนนใหบัณฑิตมี
ทักษะดานปฏิบัติการ สามารถใชเครื่องมือ เครื่องจักรกลเกษตรไดอยางถูกตองและปลอดภัย คิดเปน
ทําเปน สามารถแกปญหาดวยหลักการและเหตุผล  นําความรูมาประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม 
ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับ ไดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และพัฒนาดานการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยไดแสดงรายละเอียดรายวิชาตางๆ เพื่อตอบสนองตอ
วัตถุประสงคของหลักสูตรแตละขอดังน้ี 
 

วัตถุประสงคของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

ผลิตบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะดังน้ี 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูดานวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร  
การจัดการผลผลิตทาง 
การเกษตร และ 
การประยุกตใชพลังงาน
ทดแทน สามารถกอใหเกิด
ประโยชนแกสังคมและ
อุตสาหกรรมเกษตรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

13-210-103 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
13-210-201 เทอรโมไดนามิกส  3(3-0-6) 
13-210-202 กลศาสตรวัสดุ 3(3-0-6) 
13-210-203 กลศาสตรของไหล  3(3-0-6) 
13-210-204 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(2-3-5) 
13-210-301 เครื่องจักรกลของไหล 3(2-3-5) 
13-210-302 ระบบขนถายวัสดุ 3(2-3-5) 
13-211-301 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3(2-3-5) 
13-211-401 เคมีอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
13-212-201 เครื่องตนกําลังทางการเกษตร 3(2-3-5) 
13-212-202 เครื่องจักรกลเกษตร 1 3(2-3-5) 
13-212-203 เครื่องจักรกลเกษตร 2 3(2-3-5) 
13-212-301 วิศวกรรมแทรกเตอรเพื่อการเกษตร 3(2-3-5) 
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วัตถุประสงคของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

 
 
 
 

13-212-305 หัวขอพิเศษในสถานประกอบการ 3(0-6-3) 
13-212-302 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 
13-212-306 เครื่องกําเนิดไอนํ้างานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
13-212-307 การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 3(3-0-6) 
13-212-405 เทคโนโลยีพลังงานความรอนและ

แสงอาทิตย 
3(2-3-5) 

13-212-406 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางกล 3(2-3-5) 
13-213-301 เครื่องจักรกลในกระบวนการบรรจ ุ 3(2-3-5) 
13-213-401 เครื่องมือและกระบวนการแปรสภาพ

ผลผลิตทางการเกษตร 
3(2-3-5) 

13-213-303 เทคโนโลยีการผลิตยาง 3(2-3-5) 
13-214-102 เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร 3(3-0-6) 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู มีทักษะการใช 
การออกแบบ คิดวิเคราะห 
และสรางสรรคนวัตกรรม
ทางดานเครื่องจักรกล
เกษตร และบูรณาการองค
ความรูที่ไดไปใชแกปญหา
ในวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม 
 

13-210-103 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

13-210-201 เทอรโมไดนามิกส  3(3-0-6) 

13-210-202 กลศาสตรวัสดุ 3(3-0-6) 

13-210-203 กลศาสตรของไหล  3(3-0-6) 

13-210-204 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(2-3-5) 

13-210-301 เครื่องจักรกลของไหล 3(2-3-5) 

13-210-302 ระบบขนถายวัสดุ 3(2-3-5) 

13-211-101 เขียนแบบวิศวกรรม 1 3(2-3-5) 

13-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม 2 3(2-3-5) 

13-211-201 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

13-211-301 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3(2-3-5) 

13-212-201 เครื่องตนกําลังทางการเกษตร 3(2-3-5) 

13-212-202 เครื่องจักรกลเกษตร 1 3(2-3-5) 

13-212-203 เครื่องจักรกลเกษตร 2 3(2-3-5) 

13-212-301 วิศวกรรมแทรกเตอรเพื่อการเกษตร 3(2-3-5) 

13-212-302 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 
13-212-306 เครื่องกําเนิดไอนํ้างานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
13-212-307 การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 3(3-0-6) 
13-212-405 เทคโนโลยีพลังงานความรอนและ

แสงอาทิตย 
3(2-3-5) 
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13-212-406 ระบบควบคุมอัตโนมติทางกล 3(2-3-5) 
13-213-301 เครื่องจักรกลในกระบวนการบรรจ ุ 3(2-3-5) 
13-213-401 เครื่องมือและกระบวนการแปรสภาพ

ผลผลิตทางการเกษตร 
3(2-3-5) 

13-213-303 เทคโนโลยีการผลิตยาง 3(2-3-5) 
13-214-102 เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร 3(3-0-6) 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ติดตอสื่อสาร การทํางาน
เปนทีม และมีเจตคติที่ดี
ตอองคกรในการประกอบ
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม  
ความมีระเบียบวินัย  
ความซื่อสัตยสุจริต  
ความขยันหมั่นเพียร  
ความสํานึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความรับผิดชอบ 
ตอหนาที่และสังคม 
ตลอดจนธํารงรักษาไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของไทย 

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 
01-022-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย 3(3-0-6) 
01-022-006 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
01-022-007 กฎหมายและระบบกฎหมาย 3(3-0-6) 
01-022-008 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
01-022-010 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
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วัตถุประสงคของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

 01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของ
ภาคใต 

3(3-0-6) 

01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
05-022-013 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 
02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
02-031-006 ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
02-031-007 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
01-050-004 ผูนํานันทนาการ   2(1-2-3) 
01-050-007 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 
วัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

วัตถุประสงคของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตมี
คุณธรรม จริยธรรม  
ความมีระเบียบวินัย  
ความซื่อสัตยสุจริต  
ความ ขยันหมั่นเพียร 
ความสํานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
ความรับผิดชอบตอหนาที่
และสังคม ตลอดจน ธํารง
รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย 

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย  3(3-0-6) 
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
01-022-004 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
05-040-009 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของ

ภาคใต 
3(3-0-6) 

01-023-001 พลศึกษา 1(0-2-1) 
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
02-211-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน  3(3-0-6) 
02-231-101 ฟสิกสพื้นฐาน  3(2-3-5) 

13-211-103 การฝกฝมือพื้นฐาน 3(1-6-4) 
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วัตถุประสงคของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
ความรูพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตรเพียงพอแกการ
นําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกสังคมโดยรวม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถศึกษาคนควา
เพิ่มเติมไดอยางเปนระบบ
และมีแบบแผนที่ถูกตอง
ดวยตนเอง 
 
 
 

01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
02-032-001 เคมีทั่วไป 3(2-2-5) 
02-032-002 ฟสิกสทั่วไป 3(2-2-5) 
02-032-008 แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
04-421-206 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
13-221-104 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-3-5) 
13-211-104 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
13-211-202 กลศาสตรวัสดุ  3(3-0-6) 
13-211-203 เทอรโมไดนามิกส  3(3-0-6) 
13-211-204 กลศาสตรของไหล  3(3-0-6) 
13-211-302 วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

13-211-101 เขียนแบบ 1 3(2-3-5) 
13-211-102 เขียนแบบ 2 3(2-3-5) 
13-211-301 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
13-211-201 จักรกลไฟฟาเบื้องตน 3(2-3-5) 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูและทักษะทางดาน
การออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือทางดาน
เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร สามารถคิด
วิเคราะห ริเริ่ม สรางสรรค 
และบูรณาการองคความรู
ที่ไดไปใชแกปญหาดาน
วิชาชีพ 

13-212-301 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3(2-3-5) 
13-212-303 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 
13-212-309 เครื่องทําความเย็นและหองเย็น 3(2-3-5) 
13-213-301 อุปกรณขนถายวัสดุและระบบการ

ลําเลียงผลิตภัณฑ 
3(2-3-5) 

13-213-303 เครื่องมือกระบวนการแปรสภาพพืช
นํ้ามัน 

3(2-3-5) 
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วัตถุประสงคของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ทักษะในการใชเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตรได
อยางถูกตอง เพียงพอที่จะ
นําไปประยุกตใชรวมกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมใน
วิชาชีพดานเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตรได
อยางเหมาะสม 
 
 
 
 

13-212-101 เครื่องตนกําลังทางการเกษตร 3(2-3-5) 
13-212-202 เครื่องจักรกลเกษตร 1 3(2-3-5) 
13-212-302 เครื่องจักรกลเกษตร 2 3(2-3-5) 
13-212-304 วิศวกรรมแทรกเตอรเพื่อการเกษตร 3(2-3-5) 
13-213-302 เทคโนโลยีการผลิตยาง 3(2-3-5) 
13-213-304 เทคโนโลยีการผลิตปาลมนํ้ามัน 3(2-3-5) 
13-214-101 หลักการเกษตร 3(3-0-6) 
13-214-201 ปฐพีวิทยามูลฐาน 3(2-3-5) 

13-214-301 เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร 3(2-3-5) 
13-214-401 เทคโนโลยีเครื่องสขีาว 3(2-3-5) 

13-214-402 เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิต
เกษตร 

3(2-3-5) 

13-214-403 เครื่องจักรกลในกระบวนการบรรจ ุ 3(2-3-5) 
13-211-201 การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการ
ติดตอสื่อสาร มีทักษะ 
การทํางานเปนทีม   
มีความสามารถในการ
บริหารจัดการการทํางาน
ไดอยางเหมาะสม  
มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเปนอยางดี 

13-212-306 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ทางเทคโนโลยีเครื่องจกัรกลเกษตร 

1(0-2-1) 

13-212-402 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 

6(0-40-0) 

13-212-307 การเตรียมความพรอมฝกงานทาง
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

1(0-2-1) 

13-212-308 การฝกงานทางเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 

3(0-40-0) 

13-212-401 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 1 

3(1-6-3) 

13-212-305 สัมมนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 

1(0-3-1) 

13-212-403 ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 3(0-6-3) 

14-212-404 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 2 

3(1-6-3) 
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ภาคผนวก ค 
เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558  
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หมวดวิชา/กลุมวิชา 
เกณฑข้ันต่ํา
ของ สกอ. 
(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 
(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
(หนวยกิต) 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 34 32 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555    

     1.1 กลุมความรูความรูทางหลักจริยธรรม  3  
     1.2 กลุมความรูมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  6  
     1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6  

     1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ  3  
     1.5 กลุมความรูดานศิลปวัฒนธรรม  3  
     1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขอนามัย  1  
     1.7 กลุมทักษะดานภาษาและการส่ือสาร  12  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
     1.1 กลุมวิชาภาษา   12 
     1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   6 
     1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   3 
     1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร   3 
     1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ   2 
     1.6 เลือกเสรีกลุมวิชาใดใดก็ไดในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

  6 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 72 95 95 
     2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24 27 
     2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  52 49 
     2.3 กลุมวิชาชีพเลือก  19 19 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 135 133 
สัดสวนจํานวนหนวยกิต ทฤษฎ ี: ปฏิบัติ รอยละ  37.01 : 62.98 35.05 : 64.94 
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ภาคผนวก ง 
เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
กับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
1. โครงสรางหลักสูตร  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   34 หนวยกิต 
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม            3 หนวยกิต 
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร        6 หนวยกิต 
     และสังคมศาสตร                            
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร         6 หนวยกิต 
     และคณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข 
     และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ   3 หนวยกิต 
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม      3 หนวยกิต 
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย    1 หนวยกิต 
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการส่ือสาร   12 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                         95 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                  24 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ                         52 หนวยกิต 
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก                          19 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                        6 หนวยกิต 
รวมหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135  หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   32 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษา                             12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร                      6 หนวยกิต 
    และสังคมศาสตร  
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     3 หนวยกิต 
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร                       3 หนวยกิต 
1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ   2 หนวยกิต 
1.6 กลุมเสรีวิชาใดใดก็ไดในหมวด             6 หนวยกิต 
     ศึกษาทั่วไป  
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                         95 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   27 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ                         49 หนวยกิต 
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก                          19 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                        6 หนวยกิต 
รวมหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  133  หนวยกิต 

2. รายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   34 หนวยกิต 
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม         3 หนวยกิต 
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   32 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษาจํานวนไมนอยกวา    12 หนวยกิต 
1.1.1 รายวิชาภาษาไทย จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
01-011-001  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
01-011-002  ทักษะการอานภาษาไทย 3(3-0-6) 
01-011-003  ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
01-011-004  ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 
01-011-005  การอานและการเขียนเชิงวิชาการ  
                 3(3-0-6) 
1.1.2 รายวิชาภาษาตางประเทศ 
        จํานวนไมนอยกวา                   9 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาภาษาอังกฤษไมนอยกวา  
6 หนวยกิต 
01-312-001  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
01-312-002  ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-004  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-005  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-006  ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
01-312-007  ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
01-312-008  เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ (ปรับพื้นฐาน) 
01-313-009  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
01-314-010  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
01-315-011  ภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
01-316-012  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
01-317-013  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
01-318-014  ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
01-021-002  มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ  
                 3(3-0-6) 
01-021-005  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
01-022-001  วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
01-022-002  สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย  
                 3(3-0-6) 
01-022-004  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
จํานวนไมนอย 6 หนวยกิต 
ใหศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 
และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปน้ี 
1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร 
01-021-001  คุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
01-021-002  มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ   
                  3(3-0-6) 
01-021-003  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
01-021-004  ปจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับมนุษย  
                  3(3-0-6) 
01-021-005  สารัตถะแหงความงาม 3(3-0-6) 
01-021-006  อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
01-021-007  ดนตรีเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
01-021-008  ศิลปะการเลนเงา 3(3-0-6) 
01-021-009  มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
01-021-010  วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร 
01-022-002  สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
01-022-003  สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
01-022-004  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน  
                 3(3-0-6) 
01-022-005  สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย  
                  3(3-0-6) 
01-022-006  ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
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01-022-007  กฎหมายและระบบของกฎหมาย  
                  3(3-0-6) 
01-022-008  อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
01-022-009  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
01-022-010  ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 
                 3(3-0-6) 
01-022-012  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
05-022-013  การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
05-022-014  การวางแผนการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 

1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
02-032-003  คณิตศาสตรตนแบบ 3(3-0-6) 
02-032-001  เคมีทั่วไป 3(2-2-5) 
02-032-002  ฟสิกสทั่วไป 3(2-2-5) 
02-032-008  แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
02-031-001  คณิตศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 
02-031-002  สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
01-033-001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
                 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        
จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปน้ี 
1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร 
02-031-001  ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร  
                 3(3-0-6) 
02-031-002  มนุษยกับชีวมณฑล 3(3-0-6) 
02-031-003  มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี 3(3-0-6) 
02-031-004  มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
02-031-005  ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  
                 3(3-0-6) 
02-031-006  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ  
                 3(3-0-6) 
02-031-007  ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
02-031-008  ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
02-031-009  แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี 
01-032-001  สารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
02-032-002  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 3หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
01-040-001  ปจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรบัมนุษย  
                  3(3-0-6) 
01-040-002  วิธีการเรียนรู 3(3-0-6) 
01-040-005  เอเชียอาคเนยศึกษา 3(3-0-6) 
02-040-006  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
05-040-009  การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
 
 

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร                          
จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปน้ี 
02-040-001  คณิตศาสตรในชึวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
02-040-002  ความงามของคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
02-040-003  คณิตศาสตรสําหรับศิลปะศาสตร3(3-0-6) 
02-040-004  คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
02-040-005  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
02-040-006  สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
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1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม   3 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
01-021-007  วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต  
                 3(3-0-6) 
01-021-008  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน  
                 3(3-0-6) 
01-021-010  อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
01-021-011  ดนตรีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ     
จํานวนไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปน้ี 
01-050-001  สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 
01-050-002  ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
01-050-003  การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 
01-050-004  ผูนํานันทนาการ 2(1-2-3) 
01-050-005  กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
01-050-006  จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
01-050-007  พลศึกษา 1(0-2-1) 
01-050-008  ฟุตบอล 1(0-2-1) 
01-050-009  บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
01-050-010  ตะกรอ 1(0-2-1) 
01-050-011  ฟุตซอล 1(0-2-1) 
01-050-012  แบดมินตัน 1(0-2-1) 
01-050-013  วายนํ้า 1(0-2-1) 
01-050-014  วอลเลยบอล 1(0-2-1) 
01-050-015  เทนนิส 1(0-2-1) 
01-050-016  กอลฟ 1(0-2-1) 

1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
01-023-001  พลศึกษา 1(0-2-1) 
01-023-002  ฟุตบอล 1(0-2-1) 
01-023-003  บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
01-023-004  ตะกรอ 1(0-2-1) 
01-023-005  ฟุตซอล 1(0-2-1) 
01-023-006  แบดมินตัน 1(0-2-1) 
01-023-009  กีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 
01-023-010  แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
01-023-011  โยคะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
 

1.6 รายวิชาเลือกเสรีกลุมศึกษาทั่วไป  
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 
หนวยกิต โดยตองเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยกลุมวิชาสุขพลานามัยและ
นันทนาการเลือกศึกษาไดอีกไมเกิน 1 หนวยกิต 
 

1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการส่ือสาร 12 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
01-011-001  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
01-011-002  ทักษะการเขียน 3(3-0-6) 
01-011-003  ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 
01-312-001  ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
01-312-002  ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
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01-312-004  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-005  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-006  ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
01-312-007  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง  
                 3(3-0-6) 
01-313-001  ภาษาจีน 1  3(3-0-6) 
01-313-002  ภาษาจีน 2  3(3-0-6) 
01-314-001  ภาษามลายู 1  3(3-0-6) 
01-314-002  ภาษามลายู 2  3(3-0-6) 
01-315-001  ภาษาญ่ีปุน 1  3(3-0-6) 
01-315-002  ภาษาญ่ีปุน 2  3(3-0-6) 
01-316-001  ภาษาเกาหลี 1  3(3-0-6) 
01-316-002  ภาษาเกาหลี 2  3(3-0-6) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                       95  หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ              24  หนวยกิต 
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
02-211-101  คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
02-231-101  ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3-5) 
04-421-206  วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
13-211-101  เขียนแบบ 1  3(2-3-5) 
13-211-102  เขียนแบบ 2  3(2-3-5) 
13-211-103  การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3(1-6-4) 
13-211-201  การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
13-221-106  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-3-5) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                         95 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ               27 หนวยกิต 
13-210-101  คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
13-210-102  ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3-5) 
13-210-204  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
13-211-101  เขียนแบบวิศวกรรม 1  3(2-3-5) 
13-211-102  เขียนแบบวิศวกรรม 2  3(2-3-5) 
13-211-103  การฝกฝมือพื้นฐาน 3(1-6-4) 
13-211-104  ไฟฟาเบื้องตน 3(2-3-5) 
13-211-201  วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
13-214-102  เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร  
                  3(3-0-6) 

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ                    52  หนวยกิต 
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
13-211-104  กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
13-211-202  กลศาสตรวัสดุ 3(3-0-6) 
13-211-203  เทอรโมไดนามิกส 3(3-0-6) 
13-211-204  กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 
13-211-301  เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
13-211-302  วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน 
                  อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
13-212-101  เครื่องตนกําลังทางการเกษตร 3(2-3-5) 
13-212-201  จักรกลไฟฟาเบื้องตน 3(2-3-5) 
13-212-202  เครื่องจักรกลเกษตร 1  3(2-3-5) 
13-212-301  นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3(2-3-5) 
13-212-302  เครื่องจักรกลเกษตร 2  3(2-3-5) 
13-212-303  การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร  

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ                49 หนวยกิต 
13-210-103  กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
13-210-201  เทอรโมไดนามิกส 3(3-0-6) 
13-210-202  กลศาสตรวัสดุ 3(3-0-6) 
13-210-203  กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 
13-210-301  เครื่องจักรกลของไหล 3(2-3-5) 
13-210-302  ระบบขนถายวัสดุ 3(2-3-5) 
13-211-301  นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 3(2-3-5) 
13-211-302  เครื่องจักรกลไฟฟาและระบบควบคุม  
                 3(2-3-5) 
13-212-201  เครื่องตนกําลังทางการเกษตร 3(2-3-5) 
13-212-202  เครื่องจักรกลเกษตร 1  3(2-3-5) 
13-212-203  เครื่องจักรกลเกษตร 2  3(2-3-5) 
13-212-301  วิศวกรรมแทรกเตอรเพื่อการเกษตร  
                  3(2-3-5) 
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                 3(2-3-5) 
13-212-304  วิศวกรรมแทรกเตอรเพื่อการเกษตร  
                 3(2-3-5) 
13-212-305  สัมมนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
                 1(0-3-1) 
13-213-302  อุปกรณขนถายวัสดุและระบบการ 
                 ลําเลียงผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 
13-214-101  หลักการเกษตร 3(3-0-6) 
13-214-201  ปฐพีวิทยามูลฐาน 3(2-3-5) 
13-212-401  โครงงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 
                  เกษตร 1  3(1-6-3) 

13-212-302  การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร  
                  3(2-3-5) 
13-212-303  สัมมนาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
                 1(0-3-1) 
13-212-401  โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
                  3(1-6-3) 
13-214-101  หลักการเกษตร 3(3-0-6) 
13-214-201  ปฐพีวิทยา 3(2-3-5) 
 

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก                   19 หนวยกิต 
2.3.1 วิชาชีพเลือกประสบการณภาคสนาม 7 หนวย
กิต 
วิชาชีพเลือกประสบการณภาคสนามจะแบงออกเปน 2 
แนวทางดังน้ี 
2.3.1.1 การศึกษาสหกิจ 
13-212-306  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง 
                  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1(0-2-1) 
13-212-402  สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเครื่อง 
                 จักรกลเกษตร 6(0-40-0) 
2.3.1.2 การศึกษาเชิงปฏิบัติการ 
13-212-307  การเตรียมความพรอมฝกงานทาง 
                  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1(0-2-1) 
13-212-308  การฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่อง 
                  จักรกลเกษตร 3(0-40-0) 
13-212-403  ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ  
                  3(0-6-3) 
2.3.2 วิชาชีพเลือก                         12 หนวยกิต 
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
13-212-309  เครื่องทําความเย็นและหองเย็น 3(2-3-5) 
14-212-403  โครงงานเทคโนโลยีเครื่องจักร 
                  กลเกษตร 2  3(1-6-3) 
13-213-302  เทคโนโลยีการผลิตยาง 3(2-3-5) 
13-213-303  เครื่องมือกระบวนการแปรสภาพ 
                 พืชนํ้ามัน3(2-3-5) 
13-213-304  เทคโนโลยีการผลิตปาลมนํ้ามัน 3(2-3-5) 
13-214-301  เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร  
                 3(2-3-5) 
13-214-401  เทคโนโลยีเครื่องสีขาว 3(2-3-5) 

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก                   19 หนวยกิต 
2.3.1 วิชาชีพเลือกประสบการณภาคสนาม 7หนวยกิต 
วิชาชีพเลือกประสบการณภาคสนามจะแบงออกเปน 2 
แนวทางดังน้ี 
2.3.1.1 สหกิจศึกษา 
13-212-304  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง 
                 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1(0-2-1) 
13-212-402  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกล 
                 เกษตร 6(0-40-0) 
2.3.1.2 การฝกประสบการณวิชาชีพ 
13-212-305  หัวขอพิเศษในสถานประกอบการ  
                 3(0-6-3) 
13-212-403  การเตรียมความพรอมฝกประสบการณ 
                  วิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
                 1(0-2-1) 
13-212-404 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรม      
                 เครื่องจักรกลเกษตร 3(0-40-0) 
2.3.2 วิชาชีพเลือก                12 หนวยกิต 
13-211-302  ระบบทําความเย็นอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
13-211-401  เคมีอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
13-212-306  เครื่องกําเนิดไอนํ้างานอุตสาหกรรม  
                  3(2-3-5) 
13-212-307  การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 
                  3(3-0-6) 
13-212-405  เทคโนโลยีพลังงานความรอนและ 
                  แสงอาทิตย 3(2-3-5) 
13-212-406  ระบบควบคุมอัตโนมัติทางกล 3(3-0-6) 
13-213-301  เครื่องจักรกลในกระบวนการบรรจุ  
                  3(2-3-5) 
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13-214-402  เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 
                 3(2-3-5) 
13-214-403  เครื่องจักรกลในกระบวนการบรรจุ  
                  3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-213-302  การส่ันสะเทือนเชิงกล 3(3-0-6) 
13-213-303  เทคโนโลยีการผลิตยาง 3(3-0-6) 
13-213-401  เครื่องมือและกระบวนการแปรสภาพ 
                  ผลผลิตทางการเกษตร 3(2-3-5) 
13-213-402  สมบัติทางกายภาพและเคมีผลิตผลเกษตร 
                 3(2-3-5) 
13-213-403  เทคโนโลยีการผลิตนํ้ามันปาลม 3(2-3-5) 
13-213-404  ชีวมวลและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 
                 3(2-3-5) 
13-213-405  เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 
                 3(2-3-5) 
13-213-406  เทคโนโลยีการอบแหงในอุตสาหกรรม 
                  เกษตร 3(3-0-6) 
13-214-401  เทคโนโลยีเครื่องสีขาว 3(2-3-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 6 หนวยกิต 
เลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
โดยเปนรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนโดยไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาสาขา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หนวยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 
หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาและ/หรือหัวหนาสาขาเปนลายลักษณ
อักษร 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
กับหลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
ช่ือหลักสูตร: เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ช่ือหลักสูตร: วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู ความชํานาญ ทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติในงานดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ที่
มีคุณธรรมและจริยธรรม  

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความชํานาญ ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ตอบสนองความ
ตองการของฟารมอัจฉริยะและภาคอุตสาหกรรม 
พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ
วินัย ความซ่ือสัตยสุจริต ความขยัน 
หม่ันเพียร ความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบตอหนาทีแ่ละสังคม ตลอดจน ธํารงรักษาไว
ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
อันดงีามของไทย 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรเพียงพอแกการนําไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคมโดยรวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมไดอยาง
เปนระบบและมี 
แบบแผนที่ถูกตองดวยตนเอง 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะทางดาน 
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทางดานเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร สามารถคิดวิเคราะห ริเริ่ม 
สรางสรรค และบูรณาการองคความรูที่ไดไปใช 
แกปญหาดานวิชาชีพ 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรไดอยางถูกตอง เพียง
พอที่จะนําไปประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
ในวิชาชีพดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรไดอยาง
เหมาะสม 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร 
มีทักษะการทํางานเปนทีม  มีความสามารถในการ
บริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม มีทัศนคติที่ดี
ในการทํางานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

วัตถุประสงค 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี 
 1. ความรูดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
การจัดการผลผลิตทางการเกษตร และการ
ประยุกตใชพลังงานทดแทน สามารถกอใหเกิดประ
โยชนแกสังคมและอุตสาหกรรมเกษตรโดยรวมได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ทักษะการใช การออกแบบ คิดวิเคราะห 
และสรางสรรคนวัตกรรมทางดานเครื่องจักรกล
เกษตร และบูรณาการองคความรูที่ไดไปใชแกปญหา
ในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
 3. ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดตอส่ือสาร การทํางานเปนทีม และมีเจตคติที่ดีตอ
องคกรในการประกอบอาชีพ 
 4. คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย 
ความซ่ือสัตยสุจริต ความขยันหม่ันเพียร ความ
สํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอ
หนาที่และสังคม ตลอดจนธํารงรักษาไวซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 
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ภาคผนวก  ฉ 
เปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรเดิม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

นายภาณุมาศ  สุยบางดํา 
3 8001 01001 34 4 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
2549 
วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการ
เก็บเก่ียวและแปรสภาพ), 
2540 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นายภาณุมาศ  สุยบางดํา 
3 800101001 34 4 

อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
2556 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
2549 
วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บ
เก่ียวและแปรสภาพ), 2540 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นายธนะวิทย  ทองวิเชียร 
3 9504 00061 60 7 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
2551 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
2547 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 

นายธนะวิทย  ทองวิเชียร 
3 9504 00061 60 7 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
2551 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
2547 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

นายสถาพร  ขุนเพชร 
3 9009 00120 95 7 

อาจารย ค.อ.ม. (เคร่ืองกล), 2543 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
2537 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นายสุหดี  นิเซ็ง 
1 9405 00009 78 3 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
2557 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
2551 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

นายกฤษณพงค  สังขวาสี 
3 9099 00222 33 1 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. (ปฐพีวิทยา), 2534 
วท.บ. (ปฐพีวิทยา), 2528 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

นายกฤษณพงค  สังขวาสี 
3 9099 00222 33 1 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. (ปฐพีวิทยา), 2534 
วท.บ. (ปฐพีวิทยา), 2528 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

นายพิชิต  แกวแจง 
3 900101149 36 7 

อาจารย วท.ม. (พัฒนาการเกษตร),
2548 
วท.บ. (สงเสริมเกษตรและ
สหกรณ), 2531 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

นางอาริษา  โสภาจารย 
1 9399 00021 97 5 

อาจารย   ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี), 2556 
  วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2552 
  วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการ), 

2551 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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ภาคผนวก ช 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอน 

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับที่ 1 นายภาณุมาศ สุยบางดํา 
 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2556  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2549  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียว  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

        และแปรสภาพ), 2540  
 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 
ประสบการณการสอน 
 สาขาวิชาเกษตรกลวิธาร พ.ศ. 2545 - พ.ศ.2549 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน 
 1) กลศาสตรวัสด ุ     2) เทอรโมไดนามิกส 
 3) สัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  4) ปญหาพิเศษในสถานประกอบการ 
 5) การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร   6) ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 
 7) โครงงานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   8) เขียนแบบ 1 
 
ผลงานทางวิชาการ/วิจัย 
สุหดี นิเซ็ง และภาณุมาศ สุยบางดํา. 2559. เตาอบแหงพริกชี้ฟาโดยใชพลังงานไฟฟารวมกับพลังงานแสงอาทิตย. 

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ  ครั้งที่  9 . คณะครุศาสตรอัตสาหกรรม, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 24 พฤศจิกายน 2559, 50-54. 

ภาณุมาศ สุยบางดํา และพฤทธิกร สมิตไมตรี. 2559. การปรับปรุงสมรรถนะมอเตอรอัลตราโซนิกเชิงเสนดวยการ
เปล่ียนเงื่อนไขขอบ. การประชุมเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย (ME-NETT 2016). 
โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอรท, สงขลา, 5-8 กรกฎาคม 2559, หนา 593 - 599.  

Sopajarn, A. and Suybangdum, P. 2016. Oil Palm Frond as an Alternative Material to Reinforce the 
Fiber Brick. Applied Mechanics and Materials 851: 852 - 857. 

Smithmaitrie, P., Suybangdum, P., Laoratanakul, P. and Muensit, N. 2012. Design and performance 
testing of an ultrasonic linear motor with dual piezoelectric actuators. IEEE Transaction 
on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. 59: 1033-1042. 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

153 
 

ลําดับที่ 2 นายธนะวิทย ทองวิเชียร 
 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2551  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 ปริญญาตรี ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2547  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุร ี

 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 
ประสบการณการสอน 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร พ.ศ.2551 - ปจจุบัน 
 1) เขียนแบบ 1     2) เขียนแบบ 2 
 3) เครื่องตนกําลังทางการเกษตร   4) กลศาสตรวิศวกรรม 
 5) ไฮดรอลิกสนิวแมติกส    6) กลศาสตรของแข็ง  
 
ผลงานทางวิชาการ/วิจัย 
ธนะวิทย ทองวิเชียร ภาณุมาศ สุยบางดํา และสุหดี นิเซ็ง. การออกแบบและพัฒนาหมอตมไอนํ้าสําหรับน่ึงกอนเชื้อ

เห็ด. การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9. คณะครุศาสตรอัตสาหกรรม, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 24 พฤศจิกายน 2559, 153-158. 

ประชิต พรหมสุวรรณ ธนะวิทย ทองวิเชียร และภาวนา พรหมสาลี. การสรางและประเมินคุณภาพชุดฝกปฏิบัติ
รถจักรยานยนตควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส. คณะครุศาสตรอัตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 24 พฤศจิกายน 2559, 177-181. 

ภาวนา พรหมสาลี ประชิต พรหมสุวรรณ และธนะวิทย ทองวิเชียร. การประยุกตใชโปรแกรม คอมพิวเตอรชวยสอน 
กรณีศึกษา เรื่องวงจรไฟฟาหนารถยนต. การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9. 
คณะครุศาสตรอัตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 24 
พฤศจิกายน 2559, 117-122. 

ธนะวิทย ทองวิเชียร และกฤษณพงค สังขวาสี. 2558. เตาอบพลังงานความรอนจากแกลบ. การประชุมวิชาการครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 26 
พฤศจิกายน 2558, หนา 89 - 94.  

ธนะวิทย ทองวิเชียร และสมมาตร ขําเกล้ียง. 2557. การประยุกตใชโปรแกรม FluidSIM สําหรับการสอนวิชานิว
เมติกสและไฮดรอลิกสตามรูปแบบการเรียนรูแบบซิเดีย. การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 6 พฤศจิกายน 2557, 
หนา 76 - 81. 

ธนะวิทย ทองวิเชียร พิชิต แกวแจง และเฉลิม แกวจันทร. 2556. เครื่องหั่นสมแขก. การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้ง
ที่ 5 ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาทองถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ประเทศไทย, 18 
กรกฎาคม 2556, หนา 223 - 227. 

พิชิต แกวแจง และธนะวิทย ทองวิเชียร. 2556. การพัฒนาเครื่องปรับขนาดเสนกระจูดเพื่องานหัตถกรรมแบบปราณีต. 
การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 5 ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาทองถิ่น. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา, ประเทศไทย, 18 กรกฎาคม 2556, หนา 228 - 235. 
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ทรงนคร การนา อรุณ สุขแกว และ ธนะวิทย ทองวิเชียร. 2555. การศึกษาและออกแบบเครื่องคลุกเคลาผงปรุงรส
หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ. การประชุมวิชาการแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ครั้งที่ 9. นครปฐม, ประเทศไทย, 6 – 7 ธันวาคม 2555, หนา 81 - 88. 

Thongwichean, T., Chaikittirattara. A. and Plakorukul, C. 2012. Finite Element Analysis for 
Thermoforming Process of Starch/ Biodegradable Polyester Blend. Asian International 
Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering 
(AIJSTPME) 5(2): 33 - 37. 
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ลําดับที่ 3 นายสุหดี นิเซ็ง 
 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2557  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2551  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 
ประสบการณการสอน 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร พ.ศ.2557 - ปจจุบัน 
 1) เครื่องจักรกลของไหล    2) วิศวกรรมความปลอดภัย 
 3) การบริหารงานอุตสาหกรรม   4) อุปกรณขนถายและลําเลียงผลิตภัณฑ 
 5) วัสดุอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ/วิจัย 
สุหดี นิเซ็ง และภาณุมาศ สุยบางดํา. 2559. เตาอบแหงพริกชี้ฟาโดยใชพลังงานไฟฟารวมกับพลังงานแสงอาทิตย. 

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ  ครั้งที่  9 . คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 24 พฤศจิกายน 2559, 50-54. 

ธนะวิทย ทองวิเชียร ภาณุมาศ สุยบางดํา และสุหดี นิเซ็ง. การออกแบบและพัฒนาหมอตมไอนํ้าสําหรับน่ึงกอนเชื้อ
เห็ด. การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 24 พฤศจิกายน 2559, 153-158. 

Niseng, S., Somnuk, K. and Prateepchaikul, G. 2014. Optimization of base-catalyzed transesterification in 
biodiesel production from refined palm oil via circulation process through static mixer 
reactor. Advanced Materials Research 931-932: 1038 - 1042. 

Somnuk, K., Niseng, S. and Prateepchaikul, G. 2014. Optimization of high free fatty acid reduction 
in mixed crude palm oils using circulation process through static mixer reactor and 
pilot-scale of two-step process. Energy Conversion and Management 80: 374 - 381. 
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ลําดับที่ 4 นายกฤษณพงค สังขวาสี 
 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. (ปฐพีวิทยา), 2534   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ปริญญาตรี วท.บ. (ปฐพีวิทยา), 2528   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 
ประสบการณการสอน 
 สาขาวิชาเกษตรกลวิธาร พ.ศ. 2545 - พ.ศ.2550 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร พ.ศ.2551 - ปจจุบัน 
 1) ปฐพีวิทยา    2) หลักการเกษตร 
 3) ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ  4) การบริหารงานอุตสาหกรรม 
 5) การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร  6) เทคโนโลยีการผลิตปาลมนํ้ามัน    
 
ผลงานทางวิชาการ/วิจัย 
ธนะวิทย ทองวิเชียร และกฤษณพงค สังขวาสี. 2558. เตาอบพลังงานความรอนจากแกลบ. การประชุมวิชาการครุ

ศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 26 
พฤศจิกายน 2558, หนา 89 - 94.  
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ลําดับที่ 5 นางอาริษา โสภาจารย 
 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี), 2556   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2552   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการ), 2551  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 
ประสบการณการสอน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร พ.ศ.2556 - ปจจุบัน 
 1) เทอรโมไดนามิกส   2) เทคโนโลยีการผลิตปาลมนํ้ามัน 
 3) เคมีทั่วไป    4) โครงงานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
 5) คณิตศาสตรทั่วไป 
  
ผลงานทางวิชาการ/วิจัย 
ทะนงศักดิ์ ประสิทธ์ิ ณัฐพล สรอยสุวรรณ อาริษา โสภาจารย และกฤช สมนึก. 2559. การศึกษาความเปนไปไดของ

การใชคล่ืนเสียงอัลตราโซนิกชวยในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาลมนํ้ามันดวยปฏิกิริยาเอ
สเทอริฟเคชันแบบกะ, ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30 (ME-
NETT 2016). โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอรท, สงขลา, 5-8 กรกฎาคม 2559, หนา 1240 - 1245. 

Sopajarn, A. and Suybangdum, P. 2016. Oil Palm Frond as an Alternative Material to Reinforce the 
Fiber Brick. Applied Mechanics and Materials 851: 852 - 857. 

Sopajarn, A. and Sangwichien, C. 2015. Optimization of Enzymatic Saccharification of Alkali 
Pretreated Typha angustifolia for Glucose Production. International Journal of Chemical 
Engineering and Applications 6(4): 232 - 236. 

Ruangmee, A. and Sangwichien, C. 2014. Enhanced Alkali Pretreatment of Narrow Leaves Cattail 
by Response Surface Methodology. Advanced Materials Research 875-877: 1637 - 1641.  
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ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 

สมรรถนะวิชาชีพ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
อาชีพ ผูออกแบบและใชงานเครื่องจักรกลเกษตร 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหต ุ(รายวิชา) 

1. การออกแบบและ 
พัฒนาเก่ียวกับนวัต-
กรรมและเทคโนโลยี 
เครื่องจักรกลเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู (Knowledge) 
1.1 หลักการเขียนแบบทาง  
วิศวกรรม 
1.2 หลักการออกแบบเครื่องจักรกล 
ทางการเกษตร 
1.3 การทํางานของเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร 

  
ทดสอบความรูเก่ียวกับการ
ออกแบบและพัฒนาเก่ียวกับ
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
  
  

  
1. รายการประเมิน 
2. ใบงานในแตละทักษะ 
3. ขอสอบแบบปรนัยและ
อัตนัย 
4. สอบปากเปลา 

  
คะแนนผาน 60 % 
  
  
  
  

  
1. เขียนแบบวิศวกรรม 1 
2. เขียนแบบวิศวกรรม 2 
3. เครื่องตนกําลังทาง 
การเกษตร 
4. นิวแมติกสและ 
ไฮดรอลิกส 
5. หลักการเกษตร 
6. เครื่องจักรกลเกษตร 1 
7. เครื่องจักรกลเกษตร 2 
8. โครงงานวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 
9. ฝกฝมือพื้นฐาน 
10. การออกแบบ
เครื่องจักรกลเกษตร 
  
  

ทักษะ (skill) 
1.1 เขียนแบบชิ้นงานหรือเครื่อง 
จักรกลทางการเกษตรไดอยางถูกตอง 
1.2 ออกแบบระบบและวงจร 
ควบคุมเครื่องจักรกลเกษตรไดอยาง
ถูกตอง 
1.3 สามารถออกแบบและสราง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตรได 

  
1.1 แบบชิ้นงานหรือ
เครื่องจักรกลเกษตรที่ได
ออกแบบ 
1.2 ระบบและวงจรควบคุม
เครื่องจักรกลเกษตรใหสามารถ
ทํางานไดตามที่ออกแบบไว 
1.3 นวัตกรรมและเครื่องจักรกล
ที่ออกแบบและสราง 
 

 
1. รายการประเมิน 
2. ขอสอบแบบปรนัยและ
อัตนัย 
3. ใบงานในแตละทักษะ 
4. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
5. สอบปากเปลา 

 
คะแนนผาน 60 % 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหต ุ(รายวิชา) 

คุณลักษณะ 
(Characteristics/Traits) 
1.1 รับผิดชอบและตรงตอเวลา 
1.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
1.3 มีความละเอียดรอบคอบ 
1.4 การปฏิบัติงานมีการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพตลอดเวลา 
1.5 มีความรูความสามารถในการ
ประยุกตใชงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1.6 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  
1. การเขาชั้นเรียน การสงงานที่
ไดรับมอบหมาย 
2. ชิ้นงานที่ออกแบบ 
3. การประยุกตใชงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ประเมินจากความพึงพอใจ
จากสถานประกอบการ 

  
1. แบบฟอรมการเขาเรียน 
2. ผลงานที่ได 
3. ผลการปฏิบัติงาน 
4. แบบประเมิน สังเกต
พฤติกรรมทักษะการใช
งาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. แบบประเมินความพึง
พอใจจากสถาน
ประกอบการ 

  
คะแนนผาน 80 % 

  

2. การใชงาน การ
ซอมบํารุงรักษา และ
การจัดการเครื่องจักร 
กลเกษตรที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 
 

ความรู (Knowledge) 
2.1 รูหลักการใชงานเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรไดอยางถูกตอง 
2.2 รูวิธีการตรวจซอมบํารุง
เครื่องจักรกลทางการเกษตร  
2.3 การเลือกใชอุปกรณขนถายวัสดุที ่
เหมาะสม 
2.4 รูหลักการเก็บรักษาผลผลิต
ทางการเกษตร  
  

  
1. ทดสอบความรูเก่ียวกับการใช
และซอมบํารุงเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร 
2. ทดสอบการเลือกใชอุปกรณ
ขนถายวัสด ุ
3. ทดสอบการเลือกใช
เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิต
ทางการเกษตร 
  

 
1. รายการประเมิน 
2. ใบงานในแตละทักษะ 
3. ขอสอบแบบปรนัยและ
อัตนัย 
4. สอบปากเปลา 
  
  
  

  
คะแนนผาน 60 % 
  
  
  
  
  
  

  
1. วิศวกรรมแทรกเตอร
เพื่อการเกษตร 
2. ระบบขนถายวัสดุ 
3. เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ทางการเกษตร 
4. เครื่องตนกําลังทาง 
การเกษตร 
5. หลักการเกษตร 
6. เครื่องจักรกลเกษตร 1 
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ทักษะ (skill) 
2.1 สามารถใชงานเครื่องจักรกล
เกษตรไดอยางถูกตอง 
2.2 สามารถตรวจซอมบํารุง
เครื่องจักรกลทางการเกษตรได 
2.3 สามารถใชอุปกรณขนถายที่ 
เหมาะสมไดอยางถูกตอง  
2.4 สามารถประยุกตใชหลักการเก็บ
รักษาผลิตผลทางการเกษตรไดอยาง
เหมาะสม 

  
2.1 ทดสอบปฏิบัติการใชงาน
เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
2.2 ทดสอบปฏิบัติการใช
อุปกรณขนถายวัสดุ  
2.3 ทดสอบปฏิบัติการเลือกใช 
เครื่องจักรกลเกษตรในงานที่
เหมาะสมกับการเกษตร 

  
1. รายการประเมิน 
2. ขอสอบแบบปรนัยและ
อัตนัย 
3. ใบงานในแตละทักษะ 
4. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
5. สอบปากเปลา 
6. ขอสอบกลางภาค 
7. ขอสอบปลายภาค 

  
คะแนนผาน 60 % 
 

7. เครื่องจักรกลเกษตร 2 
8. เครื่องจักรกลของไหล 
9. การจัดการ
เครื่องจักรกลการเกษตร 
10. เทคโนโลยีเครื่องสีขาว 
11. เครื่องจักรกลใน
กระบวนการบรรจุ 
12. ระบบทําความเย็น
อุตสาหกรรม 
 

คุณลักษณะ 
(Characteristics/Traits) 
2.1 รับผิดชอบและตรงตอเวลา 
2.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
2.3 มีความละเอียดรอบคอบในการ 
ปฏิบัติงาน 
2.4 มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพตลอด 
เวลา 
2.5 มีความรูความสามารถในการ
ประยุกตใชงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.6 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  
1. การเขาชั้นเรียน การสงงานที่
ไดรับมอบหมาย 
2. ทักษะการปฏิบัติงาน และผล
ของการปฏิบัติงาน 
3. ประเมินคุณลักษณะพื้นฐานที่ 
เก่ียวของกับวิชาชีพ 
4. การประยุกตใชงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ประเมินจากความพึงพอใจ
จากสถานประกอบการ 
 
 

  
1. แบบฟอรมการเขาเรียน 
2. ผลการปฏิบัติงาน 
3. แบบประเมินสมรรถนะ 
วิชาชีพ 
4. สังเกตพฤติกรรมทักษะ
การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. แบบประเมินความพึง
พอใจจากสถาน
ประกอบการ 
  
  

  
คะแนนผาน 80 % 
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3. การประยุกตระบบ
ควบคุมอัตโนมัติใน
ฟารมอัจฉริยะ 
  
  

ความรู (Knowledge) 
3.1 รูหลักการทํางานของระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 
3.2 ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติได 
 

  
ทดสอบความรูเก่ียวกับหลักการ
ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ 
  
  

  
1. รายการประเมิน 
2. ใบงานในแตละทักษะ 
3. ขอสอบแบบปรนัยและ
อัตนัย 
4. สอบปากเปลา 
  

  
คะแนนผาน 60 % 
  
  
  
  

  
1. ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
2. เครื่องจักรกลไฟฟาและ
ระบบควบคุม 
3. นิวแมติกสและไฮดรอ
ลิกส 
4. ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ทางกล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทักษะ (skill) 
3.1 สามารถออกแบบระบบควบคุม
อัตโนมัติที่เหมาะสมกับฟารมอัจฉริยะ
ได 
3.2 นําระบบควบคุมอัตโนมัติไป
ประยุกตใชงานกับฟารมอัจฉริยะ 
  
  

1. ทดสอบการออกแบบระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 
2. ทดสอบการนําระบบควบคุม
อัตโนมัติไปประยุกตใชงานกับ
ฟารมอัจฉริยะ 

1. รายการประเมิน 
2. ขอสอบแบบปรนัยและ
อัตนัย 
3. ใบงานในแตละทักษะ 
4. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
5. สอบปากเปลา 
  
  

  
คะแนนผาน 60 % 
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คุณลักษณะ 
(Characteristics/Traits) 
3.1 รับผิดชอบและตรงตอเวลา 
3.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
3.3 มีความละเอียดรอบคอบในการ 
ปฏิบัติงาน 
3.4 มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพตลอด 
เวลา 
3.5 มีความรูความสามารถในการ
ประยุกตใชงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3.6 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  
1. การเขาชั้นเรียน การสงงานที่
ไดรับมอบหมาย 
2. ทักษะการปฏิบัติงาน และผล
ของการปฏิบัติงาน 
3. ประเมินคุณลักษณะพื้นฐานที่ 
เก่ียวของกับวิชาชีพ 
4. การประยุกตใชงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  
1. แบบฟอรมการเขาเรียน 
2. ผลการปฏิบัติงาน 
3. แบบประเมินสมรรถนะ 
วิชาชีพ 
4. สังเกตพฤติกรรมทักษะ
การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  
  

  
คะแนนผาน 80 % 
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ภาคผนวก ญ 
เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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