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 3.1.5  คำอธิบายรายวิชา  

3.1.5.1  รายวิชาท่ีเปนรหัสวชิาของหลักสูตร 

 - รายวิชาในหลักสูตร 

02027111 ปฏิบัติการงานฟารมพ้ืนฐาน                                                                 

(Basic Farm Workshop)  

1(0-3-2) 

           ปฏิบัติการการใชและรักษาเครื่องมือสำหรับงานเช่ือมโลหะ งานชางไม และงานชางกอสราง การอานและ

สรางช้ินงานตามแบบท่ีกำหนด 

          Using and maintenance for welding, carpenter tools and basic construction tools, blueprint 

reading and making assigned specimens. 
   

02027112 ปฏิบัติการงานเขียนแบบเบ้ืองตน 

(Laboratory of Basic Drawing) 

1(0-3-2) 

            ปฏิบัติการในการเลือก และการใชเครื่องมือและตัวอักษรท่ีใชในการเขียนแบบ รูปทรงเรขาคณิตประยุกต 

การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ  การกำหนดขนาดและรายการประกอบแบบ และเทคนิคการรางภาพ 

          Laboratory of selection and using of drawing instruments and lettering, applied geometry, 

orthographic drawing, pictorial representation, dimensions and notes and technical sketching. 
   

02027211 การสำรวจรังวัดทางการเกษตร                                                      

(Agricultural Surveying) 

2(1-3-4) 

           ทฤษฎีและหลักการปฏิบัติสำหรับการสำรวจรังวัดทางการเกษตร การวัดปริมาณตาง ๆ ในงานสำรวจ การ

รังวัดวงรอบและการคำนวณการระดับ การทำแผนท่ีฟารม 

 Theory and practice of agricultural surveying, measurement in surveying, survey of confines 

and leveling, farm mapping. 
   

02027212 การเขียนแบบเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 

(Agricultural Machinery Drawing) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02027112 

2(1-3-4) 

  การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการเขียนแบบและรางภาพเครื่องจักรกลเกษตร การสรางงานเขียนแบบ 2 

มิติและ 3 มิติ การสรางงานรวมภาพ 3 มิติหลายช้ินสวนและการนำเสนอ และการสรางงานเขียนแบบ 2 มิติจากงาน 

3 มิติ 

          Computer application for agricultural machinery drawing and sketching, creating two-

dimensional and three-dimensional drawings, Three-dimension model assembly and creating a 

presentation and creating two-dimensional drawing from three-dimensional model. 
   

02027213 วัสดุและกลศาสตรของวัสดุเบ้ืองตน 

(Materials and Elementary Mechanics of Materials) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01420119 

3(3-0-6) 

           วัสดุและลักษณะเฉพาะท่ีสำคัญของวัสดุท่ีใชในฟารม แรงและระบบของแรง โมเมนตของแรง สภาวะสมดลุ 

ความเคน ความเครียด และการเปลี่ยนแปรรูปราง  การบิด   แรงเฉือนและโมเมนตดัด การเช่ือมตอแบบหมุดเกลียว 

หมุดย้ำ และการเช่ือม คาน เพลา และเสาค้ำยัน  



 มคอ. 2 

          
- 25 - 

         Materials and essential characteristic of materials in farms,  force and force system, moment 

of force, equilibrium, stress, strain and deformation, torsion, shear and bending moment, screw, 

rivet and welding joint, beams, shifts and columns 
  

02027221 เคร่ืองยนตทางการเกษตร 

(Farm Engines) 

3(2-3-6) 

           สวนประกอบและหนาท่ีความสัมพันธของสวนตาง ๆ ของเครื่องยนต เครื่องยนตแกสโซลีน เครื่องยนตดีเซล 

การปฏิบัติงานและการใชงานเครือ่งยนตทางการเกษตร 

          Engine components and their functions, gasoline engine, diesel engine, practical operation 

and usage of farm engine.  
   

02027231 หลักการใหน้ำพืชในระดับไรนา 

(Principles of Farmstead Irrigation) 

3(2-3-6) 

  ความสำคญัของน้ำตอการเกษตร แหลงน้ำเพ่ือการเกษตร วัฏจักรของน้ำ และความสัมพันธระหวางดนิ น้ำ 

พืช และสภาพภมูิอากาศ ความตองการน้ำ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการน้ำและความตองการน้ำ การกำหนดการ

ใหน้ำ การใหน้ำบนผิวดิน การใหน้ำระบบทอ เครื่องสูบน้ำและการออกแบบระบบสูบน้ำ ประสิทธิภาพของการใหน้ำ 

การจัดการและการใชประโยชนจากน้ำฝน การตอบสนองผลผลติตอปริมาณน้ำ วิธีการระบายน้ำและการออกแบบ 

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการน้ำในไรนา                                                                                                                                                                                           

          Importance of water to agriculture, agricultural water sources, water cycle and relationships 

among soil, water, plant and climate,  water requirement, relevant factors to water management 

and water requirement, water schedule, surface irrigation, pipe irrigation, pump and pump system 

design, efficiency of irrigation, rain management and usage, yield responses to water quantity, water 

drainage and design, an application of computer in farm water management. 
   

02027261 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเกษตร 

(Electric and Electronics for Agriculture) 

3(2-3-6) 

   หลักการพื้นฐานทางไฟฟาและระบบไฟฟากำลัง การวิเคราะหวงจรไฟฟาเบื้องตน การออกแบบและการ

ควบคุมเครื ่องมือไฟฟาในการเกษตร อิเล ็กทรอนิกสเบื ้องตน การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื ้องตน 

อิเล็กทรอนิกสกำลังเบื้องตน หลักการพื้นฐานทางดิจิทัล วงจรดิจิทัลและการออกแบบ  การประยุกตใชเครื่องมือ

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในการเกษตร 

          Basic principle of electric and power electrical system, basic electrical circuit analysis,  

design and control of electrical equipments in agriculture,  electronics circuit analysis,  basic power  

electronics, basic principle of digital, digital circuit and design, applied electrical and electronics 

equipment in agriculture. 
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** รายวิชาปรับปรุง 

02027262** ระบบควบคุมทางการเกษตรเบ้ืองตน 

(Fundamental of Agricultural Control System) 

          3(2-3-6) 

           เซนเซอรและแทรนสดิวเซอร การวัดและการจดัระดับสัญญาณ วงจรสญัญาณเง่ือนไข อุปกรณตัวชักนำและ

การควบคุม อุปกรณควบคุมชนิดโปรแกรมได ฟงกช่ันและการโปรแกรมของอุปกรณควบคมุแบบโปรแกรมได และ

การประยุกตใชในงานเมคคาทรอนิกสเกษตร 

          Sensor and transducer, signal measurement and signal condition, signal conditioning circuit, 

actuator equipments and controlling, programmable controller functions and programming of 

programmable controller and ist application on agricultural mechatronics. 
  

02027321 หลักเคร่ืองทุนแรง I 

(Principles of Farm Machinery I) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02027221 

3(2-3-6) 

           หลักการ เครื่องตนกำลัง ระบบสงกำลัง ระบบไฟฟา ระบบเบรก และระบบไฮดรอลิกสของรถแทรกเตอรทาง

การเกษตร การปฏิบัติงานและการใชงานรถแทรกเตอรทางการเกษตร และระบบนิวเมติกสในงานเกษตร 

          Principle of power source, power transmission, electrics, break and hydraulic system of farm 

tractor, practical operation and usage of farm tractor and pneumatics system in agriculture.  
   

02027322 หลักเคร่ืองทุนแรง II 

(Principles of Farm Machinery II) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02027321 

3(2-3-6) 

           หลักการทำงาน การซอมแซม บำรุงรักษา และการประยุกตใชประโยชนของเครื่องจักรกลในไรนาสำหรับ

การเตรียมดิน การปลูกพืช การควบคุมวัชพืช การใสปุย และการฉีดพนสารทางการเกษตร 

          Principles operation, repair maintenance and utilize application of farm machinery for 

tillage, planting, weed control, fertilizing and agricultural spraying. 
   

02027323 หลักเคร่ืองทุนแรง III 

(Principles of Farm Machinery III) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02027322 

3(2-3-6) 

  หลักการทำงาน การซอมแซมบำรุงรักษา  และการประยุกตใชประโยชนของเครื่องจักรกลในไรนาสำหรับ

การเก็บเก่ียว การนวด การกะเทาะ การสีฝด 

        Principles operation, repair maintenance and utilize application of agricultural machinery 

for harvesting, threshing, decorticating, milling and cleaning. 
   

02027324** การสงกำลังทางการเกษตร 

(Agricultural Power Transmission) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02027213 

3(2-3-6) 

  หลักการสงกำลัง วิธีวัดกำลังงานท่ีสงออกไป การนำเอากำลังงานมาใชในทางการเกษตร 

 Fundamentals of power transmission, measurement and utilization in agriculture. 
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02027333 ระบบการชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบน้ำหยด                                                                

(Sprinkler and Drip Irrigation System) 

3(2-3-6) 

              ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใหน้ำของพืช ความสัมพันธของน้ำในระบบดิน พืช และบรรยากาศ อัตราการใช

น้ำของพืช การออกแบบโดยคอมพิวเตอรและการวิเคราะหความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตรของระบบการใหน้ำ

ชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบน้ำหยด 

          Factors affecting water consumption of plant, relationship among water in soil, plant and 

air, determine rate of water consumption by plant, computerized design and economic analysis of 

sprinkler and drip irrigation system. 
 

02027361 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการเกษตร I  

(Computer Programming for Agriculture I) 

3(2-3-6) 

           โปรแกรมเครือขายและระบบเครือขายคอมพิวเตอร  การเขียนโปรแกรมและการประยุกตโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการวางแผนงานและจัดการทางดานการเกษตร  การจัดการสารสนเทศทางการเกษตร การเขียน

โปรแกรมและใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือแกไขปญหาทางการเกษตร 

          Network programs and computer network system, computer programming and application 

in agricultural planning and management, information management for agriculture, computer 

programming and implementing of computer software for solving agricultural problems. 
   

02027362 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการเกษตร II  

(Computer Programming for Agriculture II) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02027262 

2(1-3-4) 

              หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โครงสรางของโปรแกรมและผังงาน ข้ันตอนวิธี ชนิดของตัวแปรและ

ขอมูล  การเขียนโปรแกรม และวิเคราะหโครงสรางฐานขอมลูดวยภาษาระดับสูง  สถาปตยกรรมของไมโคร-

คอนโทรลเลอร   เรจสิเตอรขอมูลและเรจิสเตอรพิเศษ  หนวยความจำและโปรแกรมหนวยความจำ  ชองนำสัญญาณขา

เขาและขาออก ตัวจับเวลาและตวันับ ชุดคำสั่งและการโปรแกรมและการประยุกตไมโครคอนโทรลเลอรดวยภาษา

ระดับสูงในงานเมคคาทรอนิกสเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

           Principles of computer programming, program structure and algorithm flowchart, type of 

variable and data, computer programming and database structure analysis using high level 

language, microcontroller architecture, register and special register, data memory and program 

memory, input/output port, timer and counter circuit, microcontroller instruction set and 

microcontroller programming and applications using high level language in agricultural 

mechatronics. 
   

02027399 การฝกงานเฉพาะดานเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตรเบ้ืองตน 

(Basic Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechatronics)  

1(0-10-5) 

  การฝกงานเฉพาะดานเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตรเบ้ืองตน 

 Basic specific practicum in agricultural machinery and mechatronics. 
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02027423 การทดสอบและการประเมินผลสำหรับเคร่ืองจักรกลและอุปกรณการเกษตร 

(Testing and Evaluation of Agricultural Machinery and Equipment) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02027321 

3(2-3-6) 

           ความหมายของการทดสอบและประเมินผล  การวัดพื้นฐาน  ความสัมพันธของสรีระและเคร่ืองจักร การประเมิน

ดานเศรษฐศาสตร มาตรฐาน และกระบวนการทดสอบประเมินผลเคร่ืองจักรกลและอุปกรณในการเกษตร 

          Testing and evaluation meaning, basic of measurement, body and machine relation, economic 

assessment, standard and test procedures and evaluation of agricultural machinery and equipment. 
   

02027425 การจัดการเคร่ืองจักรกลและทรัพยากรเกษตร                                                        

(Agricultural Machinery and Resources Management) 

3(3-0-6) 

           การจัดการระบบงานฟารม ไดแก การจัดการเคร่ืองจักรกลเกษตร พลังงาน ดิน น้ำ ปุย และศัตรูพืช  เพื่อเพิ่ม

มูลคาผลผลิตทางการเกษตร และการอนุรักษพลังงาน  ดิน น้ำ และทรัพยากรเกษตรอื่นๆ 

 Agricultural system management such as management in machinery, energy, soil, water, 

fertilizer and pests for increasing value of agricultural products and  conserving energy, soil ,water and 

other agricultural resources. 
   

02027441** เทคโนโลยีการผลิตเกษตรในระบบควบคุมสภาพแวดลอม                                                    

(Agricultural Production Technology in Environmental Control System) 

3(2-3-6) 

           หลักการ ชนิด และการเลือกใชอุปกรณโรงเรือนเพาะปลูกพชืและโรงเรือนปศุสัตวของการผลิตเกษตรในระบบ
ควบคุมสภาพแวดลอม ความสัมพันธระหวาง พืช สัตว และสภาพแวดลอม เทคโนโลยีการควบคุมสภาวะแวดลอมภายใน
โรงเรือน ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติสำหรับโรงเรือน การออกแบบ การวางแผนและเทคนิคการกอสรางโรงเรือน การ
ประกอบและติดต้ังอุปกรณตรวจวัด อุปกรณควบคุมสภาพแวดลอม ระบบน้ำ ระบบแสง การตรวจสอบ การวิเคราะห 
และการประเมินผลและการทำงานของโรงเรือน 

           Principles, types and selections of equipment for plants and livestock houses of agricultural 

production in the environmental control system. Relationship between plants, animals and 

environment, environmental control technology in greenhouse, automatic control system for 

greenhouse, design, planning and construction techniques of greenhouse, assembly and installation 

of measuring equipment, environmental control, water system,  lighting system, monitoring, analysis 

and evaluation of greenhouse  performance. 
   

02027442** การออกแบบและวางผังสำหรับฟารมสมัยใหม 

(Planning and Layout for Modern Farm) 

3(2-3-6) 

           หลักการการออกแบบและวางผังฟารมสมัยใหม องคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของกับการวางผังส่ิงปลูกสรางใน

ฟารม ระบบสาธารณูปโภค พลังงานหมุนเวียนในฟารม แหลงน้ำ ระบบชลประทาน ระบบระบายน้ำ การจัดการของเสีย

ในฟารม มาตรฐานฟารม ระเบียบและกฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวางผังฟารมและการจัดการ การจัดทำ

โครงการ/กรณีศึกษา การประมาณราคา และการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

           Principles of modern farms planning and layout, components and factors related to layout of 

farm buildings, utilities, farm renewable energy, sources of water, irrigation systems, drainage systems, 

farm waste management, farm standards, regulations and laws, information technology for farm 

planning and management, creating a project / case study, price estimation and feasibility study of 

project. 

 
 

** รายวิชาปรับปรุง 
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** รายวิชาปรับปรุง 

02027443 การวางผังอาคารเกษตร                                                       

(Agricultural Building Planning) 

3(2-3-6) 

 หลักการวางผังและจัดการเขตพื้นที่การเกษตร ประมาณราคาและความเปนไปไดเบื้องตนของโครงการ

การเกษตร องคประกอบพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการวางผังอาคารเกษตร ระบบสาธารณูปโภค มาตรฐาน ระเบียบ 

ขอบังคับและกฎหมาย 

 Principles of planning and zoning management of farmstead, agricultural project’s feasibility 

study and cost estimate, basic elements related to agricultural building  planning, infrastructure, 

standards, regulation and legislation. 
   

02027451** เกษตรกลหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร 

(Post-harvest Mechanization and Agricultural Production Storage)   

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02027221 

3(2-3-6) 

  ธรรมชาติของผลิตผลเกษตร เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวในกระบวนการทำแหง การขัดสี การทำความ

สะอาด การคัดแยก หลักการเทอรโมไดนามิกสพ้ืนฐานและการถายโอนความรอน ทฤษฎีการลดความช้ืน วิธีการลด

ความช้ืนและลดอุณหภูมิ การเก็บรักษา การบรรจุหีบหอ และการขนถาย 

        Natural of agricultural products, agricultural machinery for postharvest in operations of drying, 

milling, cleaning, sorting, basic principles of thermodynamics and heat transfer theory and methods 

of drying, cooling, storage, packing and handling. 
   

02027452 เทคโนโลยีการลดความชื้นและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร 

(Drying and Storage Technology for Agricultural Commodities) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02027451 

3(3-0-6) 

  หลักการเทอรโมไดนามิกสพื้นฐานและการถายโอนความรอน สมบัติอากาศชื้น สมบัติทางกายภาพและ

ชีวเคมีของผลิตผลเกษตร การสูญเสียและการควบคมุคุณภาพผลิตผลเกษตร ทฤษฎีการลดความชื้น การเก็บรักษา 

วิธีการลดความช้ืนและเก็บรักษา การทดสอบสมรรถนะเครื่องลดความช้ืนและการเก็บรักษา 

 Basic principles of thermodynamics and heat transfer, properties of moist air physical and 

biochemical properties of agricultural commodities, losses and quality controls, theory and 

methods of drying and storage, performance testing of agricultural crop dryer and storage. 
 

02027453 การทดสอบวัสดุเกษตรโดยไมทำลาย 

(Non-Destructive Testing of Agricultural Material) 

3(2-2-5) 

  หลักการทดสอบลักษณะของวัสดุเกษตรแบบไมทำลายโดยใชเทคนิคคลอโรฟลล ฟลูออเรสเซนต และ เอ็น

ไออาร และวิธีเฉพาะแบบอ่ืน ๆ การเปรียบเทียบและประยุกตใชวิธีการตรวจสอบโดยไมทำลายในการเกษตร 

        Principal of non-destructive testing for agricultural material using chlorophyll fluorescence 

technique, NIRs and others specific testing techniques. Comparative and application in agriculture. 
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02027455 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหารและผลิตผลเกษตร 

(Agricultural and Food Products Processing Operations) 

3(3-0-6) 

  หลักการและเทคโนโลยีการผลิตผลิตผลเกษตร กระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหารและการจัดการ 

ลักษณะเฉพาะและสมบัติของผลิตภัณฑอาหารประเภทตาง ๆ และเทคนิคการเก็บรักษา   เครื ่องมือที ่ใชใน

กระบวนการผลิตอาหาร 

        Principal and technology of agricultural product. Food products processing operations and 

management. Characteristics and properties of food products and storage techniques. Equipment 

used in food processing. 
   

02027461 เมคคาทรอนิกสเกษตร I  

(Agricultural Mechatronics I) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02027262 

3(2-3-6) 

  สถาปตยกรรมของระบบสมองกลฝงตัว  อุปกรณและเครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว หลักการ

พ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว การประยุกตระบบสมองกลฝงตัวในงานเมคคาทรอนิกสเกษตร 

        Embedded system architecture, instruments and tools for development of embedded 

system,  fundamental principles for development of embedded system,  application of embedded 

system on agricultural mechatronics. 
   

02027462 เมคคาทรอนิกสเกษตร II  

(Agricultural Mechatronics II) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02027461 

          3(2-3-6) 

  หลักการพัฒนาระบบสมองกลฝงตัวขั้นสูง การติดตอสื่อสารและการประยุกตระหวางระบบสมองกลฝงตัว

กับอุปกรณท่ีเก่ียวของกับเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 

        Advanced principle for development of embedded system, communication and application 

between embedded system with equipments related to agricultural machinery and mechatronics. 
  

02027463 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางเมคคาทรอนิกสเกษตร  

(Automatic Control System for Agricultural Mechatronics)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02027262  

3(3-0-6) 

           ระบบควบคุมอัตโนมัติ  ฟงกช่ันถายโอน พฤติกรรมของระบบพลวัตเชิงเสน  ผลตอบสนองของระบบพลวัต

เชิงเสน การวิเคราะหระบบควบคุมอัตโนมัติ ผลตอบสนองทางความถี่และการชดเชย การควบคุมแบบ    ดิจิทัล

พ้ืนฐานและการควบคุมแบบใหม การควบคุมอัตโนมัติในงานเมคคาทรอนิกสเกษตร 
 

           Automatic control system, transfer function, linearization dynamic system behavior, 

response of linear dynamic system, automatic control system analysis, frequency response and 

compensation, basic of digital control system and modern control, automatic control system for 

agricultural mechatronics. 
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02027491 เทคนิควิจัยทางเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 

(Research Techniques  in Agricultural Machinery and Mechatronics)  

1(0-3-2) 

 หลักและระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร การกำหนดปญหา การวาง

รูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติ

และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัย การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลการวิจัย 

 Principles and methods in agricultural machinery and mechatronics research, identification 

of research problems, formulation of research objects and hypotheses, collection of data, data 

analysis and interpretation, application of statistics and statistics software for research, report 

writing and presentation. 
  

02027496 เร่ืองเฉพาะทางเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 

(Selected Topics in Agricultural Machinery and Mechatronics)    

1-3 

  เรื่องเฉพาะทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตรในระดับปรญิญาตรี หัวขอเรื่องเปลีย่นไปในแตละ

ภาคการศึกษา 

 Selected topics in agricultural machinery and mechatronics at the bachelor’s degree level, 
topics are subject to change each semester. 

  

02027497 สัมมนา 

(Seminar) 

1 

 การนำเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตรในระดับปรญิญาตร ี

Presentation and discussion on interesting topics in agricultural machinery and 
mechatronics at the bachelor’s degree level. 

  

02027498 ปญหาพิเศษ                                                                            

 (Special Problems) 

3     

 การศึกษาคนควาทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตรในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน 

Special problems in agricultural machinery and mechatronics at the bachelor’s degree level 
and compile into a written report. 

   

02027499 การฝกงานเฉพาะดานเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร                                   

(Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechatronics)   

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  02027399 

1(0-10-5) 

  การฝกงานเฉพาะดานทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร  

 Specific practicum in agricultural machinery and mechatronics. 
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* รายวิชาเปดใหม 

 

- วิชาบริการ 

02027201* 

 

นวัตกรรมเกษตรเพ่ือฟารมสมัยใหม 

(Agricultural Innovation for Modern Farm) 

3(3-0-6) 

           แนวคิดและความหมายของนวัตกรรม ความสำคัญ องคประกอบ แนวทางการพัฒนา การสรางนวัตกรรม 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประชากร สังคม สิ่งแวดลอมและความตองการอาหาร ฟารมสมัยใหม นวัตกรรม

เกษตรและแนวโนมการพัฒนา นวัตกรรมเกษตรเพื่อการผลิตพืชและสัตว เครื่องจักรกลเกษตรและนวัตกรรมเพ่ือ

การผลิตพืชและสัตว เมคคาทรอนิกสสำหรับฟารมสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับฟารมสมัยใหม อากาศยาน

ไรคนขับและการประยุกตทางการเกษตร การจัดการนวัตกรรมเกษตรสำหรับฟารมสมัยใหม 

          Concept and meaning of innovation, importance, elements, approaches of development, 

Innovation creation, trend of population, society, environment and food demand, modern farm, 

innovation and development agricultural innovation trend for plant and animal production, 

agricultural machinery and innovations for plant and animal production, mechatronics for modern 

farm, Information technology for modern farms, unmanned aircraft and agricultural applications, 

agricultural innovation management for modern farms 
 

3.1.5.2  รายวิชาท่ีเปนรหัสวชิานอกหลักสูตร 
01403111 เคมีท่ัวไป 

(General Chemistry) 

3(3-0-6) 

           อะตอมและโครงสรางอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี และปริมาณสารสัมพันธ แกส 

ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี อิเล็กโทรไลตและการแตกตัวเปน

ไอออน กรดและเบส สมดลุของไอออน เคมีไฟฟา 

          Atoms and atomic structures, periodic system, chemical bonds, chemical reactions and 

stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions, thermodynamics, chemical kinetics, chemical 

equilibria, electrolytes and their ionization, acids and bases, ionic equilibria, electrochemistry. 
   

01403112 เคมีท่ัวไปภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in General Chemistry) 

1(0-3-2) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403111 หรือพรอมกัน 

          ปฏิบัติการสำหรับวิชาเคมท่ัีวไป           

          Laboratory work for General Chemistry. 
  

01417111 แคลคูลัส I 

(Calculus I) 

3(3-0-6) 

           ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต คาเชิงอนุพันธและการประยุกต ปริพันธและ

การประยุกต 

          Limits and continuity, derivatives and applications, differentials and applications, integration 

and applications. 
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01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in Abridged Physics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01420119 หรือพรอมกัน 

1(0-3-2) 

           ปฏิบัติการสำหรับวิชาฟสกิสอยางสังเขป 

          Laboratory for Abridged Physics. 
  

01420119 ฟสิกสอยางสังเขป 

(Abridged Physics) 

3(3-0-6) 

           กลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น เสียง ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส แมเหล็ก คลื่น แมเหล็กไฟฟา แสง ฟสิกสยุค

ใหมเบ้ืองตน 

          Mechanics, thermodynamics, wave, sound, static electricity, current, magnetic, 

electromagnetic wave, light, introduction to modern physics. 
   

01422111 หลักสถิติ  

(Principles of Statistics) 

3(3-0-6) 

           แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติ ตัววัดตำแหนงที่ ตัววัดคากลาง ตัววัดการกระจาย ตัวแปรสุมและการแจก

แจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวสซอง การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอยาง 

สถิติอนุมานสำหรับประชากรเดียวและสองประชากร การวิเคราะหขอมูลความถี่ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงาย 

           Concept of statistics, measures of relative standing, measures of center, measures of 

dispersion, random variables and their probability distributions, binomial distribution, Poisson 

distribution, normal distribution, sampling distribution, statistical inference for one and two 

populations, analysis of frequency data, one-way analysis of variance, simple linear regression 

analysis. 
  

01424111 หลักชีววิทยา 

(Principles of Biology) 

(3-0-6) 

           ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เซลล และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร และวิวัฒนาการ ความหลากหลายของชนิด

สิ่งมีชีวิตโครงสรางและหนาท่ีของสัตวและพืช นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

           Biomolecules of organisms, cell and metabolism, genetics and evolution, species diversity, 

structure and function of animals and plants, ecology and behavior. 
  

02028321 ปุย 

(Fertilizers and Manures)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02036261 

3(3-0-6) 

           ชนิดของปุยอินทรียและปุยอนินทรีย สมบัติท่ีสำคัญของปุยเคมี การใชปุยเคมี สมบัติท่ีสำคัญของปุยอินทรีย 

การผลิตและการใชปุยอินทรีย การแนะนำการใชปุยใหเหมาะกับพืชและดิน หลักการใชปุย มีการศึกษานอกสถานท่ี 

          Kinds and important properties of organic and inorganic fertilizers, organic fertilizer 

preparation, principle of fertilizer application, suitable uses of fertilizers for some economic crops 

under different soil types. Field trip required. 
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02036211 การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

(Agricultural Extension and Technology Transfer) 

3(3-0-6) 

           แนวคิดและหลักการดำเนินงานสงเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู การติดตอสื่อสารเพื่อการถายทอด

เทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผล การสงเสริมแบบยั่งยืน การสงเสริมเปรียบเทียบ สารสนเทศและเทคโนโลยี

ทางการเกษตร กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของกลุมเปาหมาย วิธีการใชสื่อในการถายทอดเทคโนโลยีทางการ

เกษตร 

          Concept, meaning, philosophy and principles of agricultural extension, learning and 

communication processes for the transfer of technology. Program planning and evaluation for 

sustainable agricultural extension, comparative extension work, agricultural information and 

technology. Innovation and adoption process for target audience. Media communication for 

technology transfer. 
  

02036221 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสัตว 

(Animal Science and Technology)  

3(3-0-6) 

           ความสำคัญของการผลิตสัตว ความสัมพันธกับการเกษตรสาขาอื่น ๆ หลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

ผลิตสัตว การจัดการฟารมและสภาพแวดลอม ผลผลิตขั้นปฐมและผลิตภัณฑจากสัตว การตลาด ปศุสัตว แนวโนม

การผลิตสัตวในอนาคต 

          Importance of animal production, relationship to other agricultural production sectors, 

science and technology in animal production, farm management and the environment, primary 

products and animal products, livestock marketing, future trend of animal production. 
  

02036231 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชไร 

(Crop Science and Technology) 

2(2-0-4) 

           ความสำคัญของพืชไรตอระบบนิเวศของโลก การจำแนกและตั้งชื่อพืช ถิ่นกำเนิด สรีรวิทยา การผลิต พันธุ

และการปรับปรุงพันธุ หลักการเพาะปลูกและนิเวศวิทยาการผลิต ระบบการปลูกและการจัดการ วิทยาการและ

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืชเศรษฐกิจ 

          Significances of field crop to global ecosystem, classification and center of origin, production 

physiology, crop improvement, cultural practices and production ecology, cropping system and 

management, seed science and technology of economic crops. 
 

02036261 วิทยาศาสตรทางดิน 

(Soil Science) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403111 

3(2-3-6) 

           การกำเนิด การสำรวจ และจำแนกดิน สมบัติทางฟสิกส เคมี และจุลชีววิทยาของดิน ธาตุอาหารพืช การใช

ปุย และการจัดการอินทรียวัตถุในดิน การเสื่อมโทรมของดิน การอนุรักษดินและน้ำ ขอสนเทศทางดิน สำหรับการ

ประยุกตใชเพ่ือการเกษตร และสิ่งแวดลอม 

          Genesis, survey and classification, physical, chemical and microbiological properties of soil; 

plant nutrients; fertilizer utilization and soil organic matter management; soil degradation; soil and 

water conservation; soil information for agricultural and environmental uses. 
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02036271 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชสวน 

(Horticultural Science and Technology) 

2(2-0-4) 

           ความสำคัญของพืชสวนตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิต การ

ขยายพันธุ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การตลาด และการขนสง ไมผล ไมดอก ไมประดับ พืชผัก 

เครื่องเทศ สมุนไพร และพืชสวนอ่ืนๆ 

          Socio-economic and environmental significance of horticulture; science and technology of 

production, propagation, harvesting, storage, processing; marketing and transport of fruit, flower, 

ornamental, vegetable, spices, herb, and other horticultural crops. 
  

02036299 การฝกงานเบ้ืองตน 

(General Practicum) 

2(0-10-5) 

           การฝกปฏิบัติงานท่ัวไปทางการเกษตรดานพืชไร พืชสวน พืชอาหารสัตว การจัดการศัตรูพืช ดินและปุย การ

เลี้ยงสัตว และเกษตรกลวิธาน 

          Farm practices in agronomy, horticulture, forage crops, pest management, soil and fertilizer, 

animal husbandry and farm machinery. 
 

02036371 การจัดการศัตรูพืชทางการเกษตรเบ้ืองตน 

(Fundamental Agricultural Pest Management)  

3(2-2-5) 

           ความสำคัญและชนิดของแมลง โรคพืช และวัชพืชที่เปนศัตรูพืชทางการเกษตร เทคนิคการสำรวจ และการ

ตัดสินใจในการจัดการศัตรูพืชแบบตาง ๆ วิธีควบคุมเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากแมลง โรคพืช และวัชพืชที่เปน

ศัตรูพืชทางการเกษตร ปจจัยสำคัญตอการใชเครื่องมือในการปองกันและกำจัดศัตรูพืช 

          Importance and type of insects, plant diseases and weed as agricultural pest. Pest survey 

technique and decision-making of pest management. Control method for dereasing damage caused 

by pest. Important factors for application of pest control instrument. 
 

02036390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(1-0-2) 

           หลักการ แนวคิด กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรูพ้ืนฐานและ

เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ 

การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงาน การ

เขียนรายงาน 

          Principles, concepts, processes and step of cooperative education. Related rules and 

regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic knowledge and techniques in 

working. Communication and human relations. Personality development. Quality management 

system in workplace. Project presentation technique. Report writing. 
 

02036490 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 

6 

           การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจน 

การจัดทำรายงานและการนำเสนอ 

          On the job training as a temporary employee according to the assigned project including 

report writing and presentation. 
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