สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
201111*

หลักการวิศวกรรมเกษตร
2(2-0)
(Principles of Agricultural Engineering)
ขอบขายของงานดานวิศวกรรมเกษตร การใชเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตพืชและสัตว การแปรรูป
ผลผลิตเกษตรและการเก็บรักษา พลังงานสะอาดจากผลิตผลเกษตร ปจจัยที่ทําใหโลกรอนและวิธีการแกไข มี
การศึกษานอกสถานที่
Scope of operations in agricultural engineering; agricultural mechanization for plant and
livestock production, agricultural product processing and preservation; cleaned energy from
agricultural products; factors affecting global warming and solutions. Field trip required.

201112*

ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร
1(0-3)
(Agricultural Engineering Practice)
ปฏิบัติการการใชเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตพืชและสัตว การแปรรูปผลผลิตเกษตรและการเก็บ
รักษา การใชเครื่องจักรกลเฉพาะอยางในงานวิศวกรรมเกษตร มีการศึกษานอกสถานที่
Practices on agricultural machinery for plant and livestock production, agricultural product
processing and preservation, machinery for special purposes in agricultural engineering. Field trip
required.

201211

3(2-3)
การเขียนแบบประยุกตสําหรับวิศวกรรมเกษตร
(Applied Drawing for Agricultural Engineering)
พื้นฐาน : 208111
การเขียนแบบงานเชื่อม ตัวยึดเปนเกลียว เกณฑความคลาดเคลื่อนของขนาด เกณฑความคลาด
เคลื่อนทางเรขาคณิต ความหยาบละเอียดของผิวงาน การเขียนแบบเฟอง ขอตอสงกําลังและลิ่ม แบบงาน
ระบบทอ การเขียนแบบสั่งงาน ซอฟตแวรพื้นฐานชวยการออกแบบ การเขียนแบบโดยใชโปรแกรมชวย
ออกแบบเพื่อประยุกตในงานวิศวกรรมเกษตร
Welding, screw threads drawings; dimensioning tolerancing, geometric tolerancing;
surface texture; gears, coupling and key drawings; pipe system drawing; working drawings; basic
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computer-aided design software, drawings with computer-aided design program applied for
agricultural engineering.
201212*

วิศวกรรมประยุกตเพื่อการเกษตร
3(3-0)
(Applied Engineering for Agriculture)
การประยุกตวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช สัตวและการประมง มีการศึกษานอก
สถานที่
Engineering application for increasing plant, animal and fishery production efficiency. Field
trip required.

201311

ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
4(4-0)
(Theory of Agricultural Machines)
พื้นฐาน : 208222
ชิ้นสวนของเครื่องจักรกล ขอตอเชื่อม การวิเคราะหการเคลื่อนไหวและการกระจัด การวิเคราะห
ความเร็วและความเรงของชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ กลไกและเครื่องจักรกลพื้นฐาน การวิเคราะหแรงสถิตและแรง
เฉื่อย ในเครื่องจักรกล ลอตุนกําลัง ดุลของมวลที่เคลื่อนที่แบบหมุนและแบบชักกลับไปกลับมา แรงสะเทือนที่
เกิดขึ้นในเครื่องจักรกล
Machine parts, linkages, analysis of motion and displacement, analysis of velocity and
acceleration of moving parts, basic mechanisms and machines, analysis of static and inertia forces
in machines, flywheel, balancing of rotating and reciprocating masses of machines, shaking forces
in machine.

201312

การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
4(4-0)
(Agricultural Machinery Design)
พื้นฐาน : 208261
หลักการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร สมบัติของวัสดุ การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
อยางงาย ความเคนชนิดตางๆ และทฤษฎีความเสียหาย ความเคนหนาแนนและความลาจากแรงกระทํา คาน
โคงและเพลา การตอชิ้นงานเขาดวยกันโดยสลักเกลียว การตอกหมุดย้ําและการเชื่อม การสงผานกําลังโดย
สายพานรูปตัววี โซแบบลูกกลิ้งและเกียรชนิดตางๆ ตลับลูกปน ขอตอสงกําลัง สปริง
Principles of agricultural machine parts design; properties of materials; design of simple
machine elements; different types of stress and theories of failure; stress concentrations and fatigue
loading; bending beam and shafts; joining parts together with bolted joints, riveted connections,
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welded joints; power transmission with v-belt drives, roller chain drives and different types of gear;
bearings; couplings; springs.
201313

เครื่องยนตเผาไหมภายในสําหรับระบบการเกษตร
3(2-3)
(Internal Combustion Engines for Agricultural Systems)
พื้นฐาน : 208241
กําลังที่ใชในการเกษตรกรรม พื้นฐานของเครื่องยนตเผาไหมภายใน เชื้อเพลิงและการเผาไหม ระบบ
การจุดระเบิด วัฏจักรอากาศและเชื้อเพลิงในอุดมคติ การอัดบรรจุอากาศและการไลไอเสีย การหลอลื่นและ
การหลอเย็น สมรรถนะและการทดสอบ การแกไขขอขัดของและการซอมบํารุงเครื่องยนตรถแทรกเตอร
Power used in agriculture, internal combustion engine fundamentals, fuels and
combustion, ignition system, ideal fuel air cycle, supercharging and scavenging, lubrication and
cooling, performance and testing, remedy and maintenance of tractor engine.

201314

3(3-0)
ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอลิก-นิวแมติก
(Hydraulic-Pneumatic Systems and Machines)
พื้นฐาน : 208242 หรือ 209211
กําลังของระบบไฮดรอลิก-นิวแมติก อุปกรณไฮดรอลิก-นิวแมติกที่ใชในระบบ เครื่องสูบไฮดรอลิกชนิด
ตางๆ เครื่องอัดลม ลิ้นควบคุมและอุปกรณควบคุมชนิดตางๆ ที่ใชในระบบทั้งสอง กระบอกไฮดรอลิกและ
กระบอกลม มอเตอรไฮดรอลิกและมอเตอรลม สัญลักษณและการออกแบบวงจรของระบบทั้งสอง การวิเคราะหและ
แกไขขอขัดของของระบบทั้งสอง
Power in hydraulic-pneumatic systems, hydraulic-pneumatic equipment used in the
systems, hydraulic pumps, air compressor, control valves and control accessories in hydraulicpneumatic systems, hydraulic-pneumatic actuators, hydraulic-pneumatic motors, symbols and
design of hydraulic-pneumatic circuits, hydraulic-pneumatic systems diagnosis and trouble
shooting.

201315** ทฤษฎีของระบบดิน-เครื่องจักรกล
3(2-3)
(Theory of Soil – Machine System)
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของดิน เนื้อดินและการกระจายขนาดของอนุภาคเม็ดดิน การจําแนก
ประเภทดิน โครงสรางของดิน น้ําในดิน พฤติกรรมเชิงกลของดิน สมบัติทางพลวัตของดิน อิทธิพลของ
อินทรียวัตถุในดินตอพฤติกรรมเชิงกลของดิน เครื่องมือไถเตรียมดิน เครื่องจักรกลที่ใชในการฉุดลาก ผลของ
การบดอัดของดินตอการเจริญเติบโตของพืช การวิบัติของดิน
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วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

3

Physical characteristics of soils, texture and particle size distribution, soil classes, soil
structures, soil water content, mechanical behavior of soil element, dynamic properties of soil,
effect of soil organic matter on mechanical behavior of soil element, tillage machinery, traction
machine, effect of soil compaction on plant growth, soil failure.
201321

การถายเทความรอนและมวลสาร
3(3-0)
(Heat and Mass Transfer)
พื้นฐาน : 208241
การนําความรอนในสภาวะสม่ําเสมอทิศทางเดียวและหลายทิศทาง การนําความรอนในสภาวะไม
สม่ําเสมอ การแผรังสีความรอน การพาความรอนแบบบังคับและแบบธรรมชาติ การถายเทความรอนขณะเกิด
การเดือดและขณะเกิดการควบแนน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การถายเทของมวลสารในขบวนการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร
Steady state heat conduction, one and multidimension, unsteady state heat conduction,
radiation, forced and natural convection heat transfer, boiling and condensation heat transfer, heat
exchanger, mass transfer in agricultural product processing.

201322

วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตร
3(2-3)
(Agricultural Process Engineering)
พื้นฐาน : 208241
ความสมดุลของมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร การควบคุมและบันทึกสภาพ
การแปรรูป การลดความชื้นและการทําแหง การแปรสภาพดวยความรอนและเก็บรักษาในหองเย็นผลิตภัณฑ
เกษตร
Mass and energy balance in agricultural product processing, control and record of the
processes, drying and dehydration, thermal processing and cold storage of agricultural products.

201323** สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑเกษตร
3(2-3)
(Physical Properties of Agricultural Products)
พื้นฐาน : 208261
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ความรูพื้นฐานทางวิทยากระแส ความยืดหยุน ปญหาการสัมผัสสถิต
และพลวัต ความยืดหยุนแบบหนืด ความเสียดทาน ความแนนเนื้อ ความเสียหายของผลิตภัณฑเกษตร
เนื่องจากการกระทําเชิงกล สมบัติเชิงแสง เทคนิคแบบไมทําลาย
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Physical characteristics, fundamentals of rheology, elasticity, problems of statics and
dynamics contact, viscoelasticity, friction, firmness, damage of agricultural products due to
mechanical loadings, optical property, non-destructive technique.
201331** การวัดและเครื่องวัด
3(2-3)
(Measurement and Measuring Instrument)
พื้นฐาน : 205201 และ 205202
หลักการและองคประกอบของการวัด เครื่องวัดแบบอุปมานและแบบตัวเลข คุณลักษณะ ความแมน
ความเที่ยง และการสอบเทียบเครื่องวัด หลักการของตัวรับสัญญาณและตัวแปลงพลังงานสําหรับการวัด การ
ตอบสนองของระบบวัด การวัดอุณหภูมิ การกระจัด ความเครียด ทอรก การไหล ระดับ การสั่นสะเทือน และ
ความดัน ทฤษฎีการสุมสัญญาณและการวิเคราะหความถี่ของสัญญาณโดยใชผลการแปลงฟูเรียรแบบเร็ว
อุปกรณที่ใชในระบบวัด ตัวชี้บอก การบันทึกสัญญาณและเครื่องบันทึกสัญญาณ
Principles and components of measurement; analog and digital measuring instruments;
characteristics, accuracy, precision and calibration of measuring instruments; principles of sensors
and transducers; measuring system response; measurement of temperature, displacement, strain,
torque, flow, level, vibration and pressure; theory of random sampling of signals and frequency
analysis using Fast Fourier Transform; devices used in measuring systems; indicators; signals
recording and recording devices.
201341** การใชไฟฟาเพื่อการเกษตร
3(2-2)
(Agricultural Electrification)
พื้นฐาน : 205201
ศูนยกลางภาระทางไฟฟา การคํานวณระบบแจกจายไฟฟายอย การออกแบบการเดินสายไฟใน
ฟารม แสงสวางจากไฟฟาเครื่องจักรกลไฟฟาที่จําเปนในฟารม มอเตอรหมอแปลง เครื่องแปลงเฟส อุปกรณ
ปองกันกระแสเกิน พีชคณิตบูลีน การออกแบบวงจร ควบคุมทางไฟฟา พีแอลซี ไมโครคอนโทรลเลอร
Electrical load center; calculation of distribution system; farm electrical wiring design;
electric lighting; essential electrical machinery in farm; motor, transformer, phase converter,
overcurrent devices; Boolean algebra; electrical control circuit design, programmable
logic control, microcontroller.
201342

การเขียนโปรแกรมเฉพาะงานทางวิศวกรรมเกษตร
(Specific Programming in Agricultural Engineering)

3(3-0)

** วิชาปรับปรุง
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ทฤษฎีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมเฉพาะงานเพื่อใชในการออกแบบและวิจัย
เครื่องจักรกลเกษตร การผลิตพืช การใชสารเคมีในงานเกษตร การอบแหงและแชเย็นผลิตผลเกษตร
Theory of computer programming; programming of specific work; for the design and
research in agricultural machinery, crop production, agricultural chemical application, drying and
cooling of agricultural products.
201411

รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
3(2-3)
(Agricultural Tractors)
พื้นฐาน : 201313
ชนิดและโครงสรางมูลฐานของรถแทรกเตอร กลศาสตรของตัวรถแทรกเตอร การทรงตัว ระบบ
ถายทอดกําลัง ระบบตอติด ระบบไฮดรอลิก การยึดเกาะและเครื่องชวยยึดเกาะ ความปลอดภัยในการใช
รถแทรกเตอรชนิดตางๆ การทดสอบ การซอมบํารุงรักษาและการออกแบบ คาใชจายในการใชรถแทรกเตอร
Types and basic structures of tractor, mechanics of tractor chassis, stability, transmission,
hitching and hydraulic system, traction and traction aids, safety operation, tractor test, maintenance
and design, tractor operating cost.

201412

เครื่องจักรกลเกษตร
3(2-3)
(Agricultural Machinery)
พื้นฐาน : 201312
การใชงานและการปรับตั้งเครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องมืออารักขาพืช เครื่องใหปุยและ
เครื่องเก็บเกี่ยว ความปลอดภัยในการใชงาน การซอมบํารุงและคาใชจายสําหรับเครื่องจักรกลเกษตร
Operation and adjustment of land preparation, planting, crop protection, fertilizing and
harvesting equipment; safety for operation; maintenance and agricultural machinery cost.

201414

เครื่องพนฝอยและพนฝุนสารเคมี
3(3-0)
(Chemical Spraying and Dusting Equipment)
พื้นฐาน : 208242
ปญหาการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงและวัชพืชในประเทศไทย เครื่องพนและหัวพนสารเคมี
การออกแบบและเลือกใชระบบ การทดสอบสมรรถนะ การใชและปรับแตงเครื่องพนสารเคมีชนิดตางๆ
การลองลอยของสารเคมี ผลของความสั่นสะเทือนและเสียงของเครื่องพนสารเคมี การพนสารเคมีโดยใชเครื่องบิน
ความปลอดภัยในการใชสารเคมี
Problem of pesticide application in Thailand, sprayer and nozzle, design and selection of
spraying systems, performance testing, use and calibration of sprayer and duster, chemical drift,
effects of vibration and noise of spraying equipment, aerial application and safety precautions.
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201415** กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Machinery Manufacturing Process)
พื้นฐาน : 201312
กรรมวิธีการผลิต กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ โลหะเหล็กและการขึ้นรูปในสภาพรอน
และสภาพเย็น กระบวนการขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปดวยผงโลหะ กระบวนการหลอ การขึ้นรูปโลหะดวยเครื่องมือ
กล การเชื่อมติดโลหะ การสวมอัดชิ้นงาน การกําหนดคาความคลาดเคลื่อนและคาที่ยินยอมใหในการผลิต
พลาสติกและการขึ้นรูปพลาสติก
Manufacturing process ; product design and development process; ferrous metal; hot and
cold working process; metal forming processes; powder metal forming; forming process by
machining; casting process; joining process; fitting; tolerance and allowance ; plastic and plastic
forming.
201416

3(3-0)
วิศวกรรมเครื่องจักรกลสัตวน้ํา
(Fishery Machinery Engineering)
การวิเคราะหและออกแบบเครื่องมือสําหรับเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตวน้ํา เครื่องจักรในการขุดบอเพาะ
เลี้ยงสัตวน้ํา ระบบการใหน้ําและการถายเทน้ําทิ้งของบอเลี้ยง เครื่องใหออกซิเจนในน้ํา การคัดแยกขนาดและ
การทําความสะอาดสัตวน้ํา การขนถายสัตวน้ํา เครื่องผสมและปอนอาหารสัตวน้ํา เครื่องกําจัดของเสีย
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ํา เครื่องจับสัตวน้ําและการบรรจุ
Analysis and design of machines for raising and processing aquatic animals, pond digging
machines, supply and drainage systems in the pond, aerators, sizing and cleaning of aquatic
animals, handling of aquatic animals, mixing and feeding machines, waste treatment machines,
equipment for water quality examining, fishery catching machines and packaging.

201417

ระบบไฮดรอลิกและการควบคุม
3(3-0)
(Hydraulic System and Control)
พื้นฐาน : 208242
กําลังของของไหลในระบบไฮดรอลิก สวนประกอบของระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกและไฮดรอลิก
มอเตอร ลิ้นควบคุม การขับเคลื่อนชนิดไฮโดรสแตติก น้ํามันไฮดรอลิก สัญลักษณของอุปกรณและวงจรไฮดรอลิก

** วิชาปรับปรุง
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การออกแบบระบบไฮดรอลิก ระบบไฮดรอลิกของรถแทรกเตอร การวิเคราะหและแกไขปญหาระบบไฮดรอลิก
ฟงกชันถายโอนและบล็อกไดอะแกรม การวิเคราะหการตอบสนองที่แปรเปลี่ยนตามเวลาและความถี่ การ
วิเคราะหเสถียรภาพของระบบปอนกลับเชิงเสน
Fluid power in hydraulic system; components of hydraulic system; pumps, cylinders and
hydraulic motors, control valves, hydrostatic drives, hydraulic fluids, hydraulic symbols and circuits;
design of hydraulic system; hydraulic systems of tractors; analysis and trouble shooting of
hydraulic systems: transfer function and block diagram; analysis of time and frequency response;
analysis of stability of linear feedback system.
201418

การจัดการตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0)
(Power and Agricultural Machinery Management)
สภาวะการใชเครื่องจักรกลเกษตรในประเทศไทย ความสัมพันธระหวางผลผลิตและระดับของการใช
เครื่องจักรกลเกษตร สมรรถนะของตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร การคํานวณเวลาและตารางการทํางาน
ระบบการหมุนเวียนการใชเครื่องจักรกลเกษตร การวางแผนปองกันเครื่องจักรกลเกษตร การวิเคราะหคาใชจาย
คาเสื่อมราคา จุดคุมทุนและระยะคืนทุน
Agricultural mechanization in Thailand, relationship of agricultural production and level of
mechanization, performance and capacity of prime movers and agricultural machines, time and
working schedules, system rotation of using agricultural machines, planning agricultural machinery
protection, cost analysis, depreciation, break even point and pay back period.

201421

เครื่องมือแปรรูปผลิตผลเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Process Equipment)
พื้นฐาน : 208261
การวิเคราะหและออกแบบเครื่องมือสําหรับกระบวนการแปรรูปผลิตผล เครื่องมือการลดขนาด การ
คัดแยกขนาดและการทําความสะอาด เทคนิคและการใชอุปกรณการถายเทความรอน การกลั่นและการสกัด
และการบรรจุ
Analysis and design of agricultural product processing equipment, size reduction,
separation and cleaning machines, techniques and use of heat exchanger, distillation, extraction,
packaging.
การออกแบบเครื่องมือลําเลียงผลิตผลเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Product Handling Equipment Design)
พื้นฐาน : 208261
หลักการและเทคนิคการลําเลียงผลิตผลเกษตร หลักการและการออกแบบเครื่องมือลําเลียงประเภทโซ
รางแขวน สายพาน เกลียวขนถาย กะพอและรางเขยา

201422
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Principles and techniques of agricultural products handling; principles and design of
chain; trolley; belt, screw, bucket and vibrating conveyors.
201423

การแปรสภาพดวยความรอนและการแชแข็งอาหาร
3(2-3)
(Thermal Processing and Food Freezing)
พื้นฐาน : 201321
หลักเบื้องตนสําหรับการแปรรูป หลักการใชความรอนในกระบวนการแปรรูป เครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน วิธีการประเมินการแปรสภาพดวยความรอน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวภาพของผลิตภัณฑ
โดยกระบวนการใชความรอน อุปกรณการทําความเย็น การลดอุณหภูมิกอนการแชเย็น การทําใหอาหารอยู
ในสภาพแชแข็ง การคํานวณเวลาการแชแข็ง การละลายอาหารแชแข็ง
Principles of food processing, principles of thermal processing, heat exchanger, evaluation
of thermal processing, chemical and biological changes of products in thermal processing,
refrigerator, precooling, freezing, calculation of freezing time, thawing.

201424

การทําแหงและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
3(2-3)
(Drying and Storage of Agricultural Products)
พื้นฐาน : 201322
ทฤษฎีการทําแหง ระบบการตาก หลักการเคลื่อนที่ของอากาศ การอบผลิตภัณฑเกษตรดวยลมรอน
การหาความชื้น ความสัมพันธระหวางความชื้นกับอุณหภูมิ ปริมาณความชื้นสมดุล การออกแบบเครื่องทําแหง
วิธีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร ไซโล
Theory of drying, sun drying, principles of air flow, drying of agricultural products by
heated air, moisture content determination, relationship of moisture and temperature, equilibrium
moisture content, design of dryers, storage of agricultural products and silos.

201425

วิศวกรรมการออกแบบระบบทางความรอน
3(3-0)
(Thermal System Design Engineering)
พื้นฐาน : 201321
การออกแบบระบบทางความรอนที่เหมาะสมและที่ใหประโยชนสูงสุด การสรางสมการทางความรอน
จากขอมูลดิบ การสรางสมการแสดงสมรรถนะของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนจากแนวคิดพื้นฐาน การจําลอง
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ระบบทางความรอน การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของระบบทางความรอน การวิเคราะหปญหาทาง
ความรอนที่ไดประโยชนสูงสุด
Thermal engineering design for appropriate systems and optimum systems, development
of thermal equations from raw data, development of performance equations for heat exchangers
from fundamental concepts, simulation of thermal systems, financial feasibility analysis of thermal
systems, analysis of thermal problems for optimum solutions.
201426** การกําจัดของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร
3(3-0)
(Waste Treatment for Agricultural Processing Plant)
ปญหาและแหลงที่มาของของเสียและมลพิษ ชลศาสตรที่เกี่ยวของกับน้ําเสีย การวิเคราะหของเสีย
จากการเกษตร วิธีการบําบัดของเสีย กาซชีวภาพจากของเสีย ขยะมูลฝอย และเศษวัสดุเกษตรจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและวิธีการกําจัด กฎหมายที่เกี่ยวของดานการกําจัด การจัดการของเสีย
Problems and sources of wastes and pollution, hydraulics related to waste water, analysis
of agricultural wastes, methods of waste treatment, biogas from wastes, garbage and agricultural
waste residues from factory and methods of treatment, related laws to treatment, management of
wastes.
201427

เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม
3(2-3)
(Postharvest Machinery for Fruits and Vegetables)
การดําเนินงานในเรือนบรรจุ หลักการคัดเลือก เครื่องคัดเลือก เครื่องคัดขนาด เครื่องลดอุณหภูมิ
เครื่องเคลือบไข เครื่องทําใหแหง เครื่องบมผลไม เครื่องปดฉลาก เครื่องบรรจุ การออกแบบเรือนบรรจุ
การตรวจสอบคุณภาพโดยเทคนิคการไมทําใหผลิตผลเสียหาย เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวชนิดพิเศษสําหรับผัก
และผลไม
Packing house operations; sorting principles; machines for sorting, sizing, precooling,
waxing, drying, ripening, labelling, packaging; packing house design; quality check by
nondestructive techniques, special postharvest machinery for fruits and vegetables.

201428

วิศวกรรมโรงสีขาว
(Rice Mill Engineering)
พื้นฐาน : 201322

**วิชาปรับปรุง
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การออกแบบระบบสีขาว การออกแบบอุปกรณที่ใชในโรงสีขาว การทําความสะอาดและการสีขาวเปลือก
การแยกแกลบออกจากขาวสาร การขัดขาวและขัดมันขาวสาร การคัดขนาดขาวสาร การบรรจุถุง อุปกรณทดสอบ
คุณภาพขาวสาร
Design of rice mill systems; design of rice mill machinery; cleaning and hulling of paddy,
separation of rice husks, whitening and polishing of rice, grading of milled rice; packaging; rice
quality testing equipment.
201429

การทําความเย็นและระบบหองเย็น
3(3-0)
(Refrigeration and Cold Storage System)
พื้นฐาน : 201321
หลักการทําความเย็น ระบบทําความเย็นแบบอัดแกส แบบดูดซึมและแบบพิเศษ น้ํายาของระบบทํา
ความเย็น เครื่องอัดแกสทําความเย็น เครื่องระเหย เครื่องควบแนน ระบบการควบคุม ทอน้ํายาและอุปกรณ
การคํานวณภาระหองเย็น ไซโครเมตริกและการถายเทอากาศ การกระจายลมในหองเย็นและการออกแบบ
ระบบทอ ระบบปรับอากาศ การถนอมผลิตภัณฑเกษตรและอาหารดวยหองเย็น การทําความเย็นอุณหภูมิต่ํา
และเทคนิคไครโอจีนิกส
Principles of refrigeration; compression gas, absorption and special type; refrigeration
systems; refrigerant, compressor, evaporator, condensor, controlling system, piping and
equipment; load calculation of cold storage; psychrometric and ventilation, circulation of air in cold
storage and duct system design; air conditioning systems; preservation of agricultural products and
food with cold storage, low temperature refrigeration system and cryogenic technique.

201431** พัดลม เครื่องสูบและระบบการจาย
3(2-3)
(Fans, Pumps and Distribution Systems)
พื้นฐาน : 208242
การจําแนกประเภทและลักษณะเฉพาะของพัดลม กฎของพัดลม การคํานวณกําลังขับ การกําหนด
ขนาดพัดลม ระบบการกระจายและการติดตั้ง การจําแนกประเภทและลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบ กฎสัม
พรรคภาพ การคํานวณเฮดลอสและการคํานวณกําลัง เสนโคงเฮดของระบบ การตอเครื่องสูบแบบอนุกรม
และขนาน การเกิดโพรงอากาศ ปรากฏการณน้ํากระแทก การปรับแกสมรรถนะเครื่องสูบสําหรับของเหลว
หนืด การออกแบบบอสูบ การติดตั้งและบํารุงรักษาระบบสูบ การประยุกตเครื่องสูบในงานวิศวกรรมเกษตร
Classification and characteristics of fan, fan laws, calculation of power, fan size
determination, distribution system and installation, pump classification and characteristics, affinity
laws, head loss and power calculation, system head curves, series and parallel operations,

** วิชาปรับปรุง
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cavitation, water hammer, pump performance correction for viscous liquids, sump design,
installation and maintenance of pumping system, pump application in agricultural engineering.
201432

น้ําเสียจากการเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Waste Water)
พื้นฐาน : 208242 หรือ 209211
ลักษณะเฉพาะของน้ําเสียจากการเกษตร แหลงที่มาของสิ่งมีพิษ ขีดจํากัด ความเปนพิษของน้ําเสียที่
ยอมรับ เทคนิคในการตรวจวัดน้ําเสีย การบําบัดน้ําเสียขั้นแรกและขั้นที่สอง การควบคุมภาวะความเปนพิษ
ของแหลงน้ํา
Characteristics of agricultural waste water, source of toxicity, limitation, acceptable level of
toxicity, waste water inspection techniques, primary and secondary waste water treatment, control
of toxicity in water resources.

201433

การยศาสตรทางวิศวกรรมเกษตร
3(3-0)
(Ergonomics in Agricultural Engineering)
แบบจําลองและการวิจัยหลักการทํางานของมนุษยรว มกับเครื่องจักรกลและสิ่งแวดลอม การวัดขนาด
และการเคลื่อนไหวของรางกาย การบังคับดวยมือและเทา การยกและการหิ้ว การวางผังพื้นที่ในการทํางาน
การรับรูการเห็น เสียง กลิ่น รส และความรูสึก ภาระและกระบวนการทางกายภาพ ภาระและกระบวนการ
ทางจิตใจ การลดอันตรายในการประกอบการเกษตรกรรม การประยุกตหลักการทางการยศาสตรในการออกแบบ
เครื่องจักรกลเกษตรและกระบวนการในภูมิอากาศเขตรอน
Model and research of the principles of human working with machine and environment;
body measurement and motions; hand and foot operated controls, lifting and carrying, workspace
layout; perception of sight, sound, scent, taste, and feeling, physical load and processes, mental
load and processes, reduction of hazards in agriculture, application of ergonomics principles in the
design of agricultural machinery and processes in tropical climates.

201434

วิศวกรรมการจัดการดินและน้ํา
3(3-0)
(Soil and Water Management Engineering)
น้ําฟา การซึมและการระเหยของน้ํา การคายน้ํา ความสัมพันธระหวางดิน น้ําและพืช การพัฒนา
แหลงน้ํา หลักการชลประทานและการระบายน้ํา การควบคุมการพังทลายของดิน การอนุรักษดินและน้ํา
Precipitation, infiltration, evaporation and transpiration; relationship of soil, water and crop;
water resources development; principle of irrigation and drainage; control of soil erosion, soil and
water conservation.
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201435* การจัดการงานทางดานวิศวกรรมเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Engineering Management)
หลักมูลการจัดการ แผนงานและการควบคุมกระบวนการการผลิต ระบบการผลิตแบบตอเนื่องและไม
ตอเนื่องในงานวิศวกรรมเกษตร การจัดการทรัพยากรมนุษย ความปลอดภัย ระบบมาตรฐาน คุณภาพและ
สิ่งแวดลอมในงานวิศวกรรมเกษตร
Fundamental of management. Production planning and process controlling. Continuous
and noncontinuous systems in agricultural engineering. Human resource, safety, standard system
of quality and environmental management in agricultural engineering.
201441

วิศวกรรมระบบการเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Systems Engineering)
วิธีการและการใชเทคนิคของวิศวกรรมระบบกับปญหาทางวิศวกรรมเกษตร การวางแผนจัดการโครงการ
สําหรับงานวิศวกรรมเกษตร โดยวิธีเทคนิคในการตรวจและประเมินผลโครงการ และการวิเคราะหเสนทางวิกฤต
การกําหนดเวลาและการควบคุมโครงการ การวิเคราะหโครงขายงานและการจัดการ การเรงโครงการ การวางแผน
โครงการแบบรวม ระบบการจัดการทางเกษตรโดยวิธีโปรแกรมเชิงเสนตรง
Methods and use of system engineering techniques for solving agricultural engineering
problems, project management and planning in agricultural engineering by program evaluation and
review technique and critical path method, time and project control, analysis of network and
management, project acceleration, aggregate planning, agricultural system management by linear
programming.

201442

การออกแบบโครงสรางอาคารเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Building Structure Design)
พื้นฐาน : 208261
หลักการของฟารมเสตดสําหรับการวางแผนอาคารเกษตร การวิเคราะหขั้นพื้นฐานของโครงสราง
โครงสรางไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสําหรับสัตว อาคารเรือนเพาะชํา อาคารประมง
Principles of farmstead for planning of agricultural buildings, basic analysis of structures;
wood, steel, reinforced concrete structures; animal buildings, greenhouse buildings, fishery
buildings.

* วิชาเปดใหม
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
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201443

การประยุกตพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
3(3-0)
(Renewable Energy for Agriculture)
พื้นฐาน : 420112
การใชประโยชนพลังงานแสงอาทิตย ลม น้ํา ไม แกสชีวภาพและวัสดุเหลือจากการเกษตร การคํานวณ
ความเขมของพลังงานแสงอาทิตย แผงรับแสงอาทิตย บอน้ํารอนแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตย การผลิตถานและ
เตาประเภทตางๆ เครื่องมือวัดแสงอาทิตยและพลังงานลม เทอรไบนขนาดเล็ก บอหมักแกสชีวภาพ
Application of solar, wind, water energy, wood, biogas and agricultural wastes; calculation
of solar intensity, solar collector, solar pond, solar cell; charcoal production and furnaces;
measuring instrument for solar and wind energy; small turbines and biogas reactor.

เครื่องจักรกลปศุสัตว
3(3-0)
(Livestocks Machinery)
พืชอาหารสัตว หลักการตัดและการสับ การออกแบบเครื่องสับ วัสดุอาหารสัตว สมบัติกายภาพ
ของวัสดุอาหารสัตว การบดและการออกแบบเครื่องบด การผสมและการออกแบบเครื่องผสม การอัดเม็ดและ
เครื่องอัดเม็ด สมบัติทางกายภาพของอาหารอัดเม็ดและการทดสอบ อาหารผสมเสร็จ การลดความเปนฝุน
ของอาหาร เครื่องใหอาหารอัตโนมัติ เครื่องใหน้ําดื่ม ศูนยผลิตอาหารสัตวและเครื่องจักรกล เครื่องจักรกล
สําหรับการแปรรูปสมุนไพรสําหรับปศุสัตว เครื่องรีดนม โรงรีดนม เครื่องมือที่มีอยูในศูนยรวมนม
Forage, principles of cutting and chopping, design of chopping machines, feed materials,
physical properties of feed materials, grinding and design of grinding machines, mixing and design
of mixing machines, pelleting and pelleting machines, physical properties of feed pellet and testing,
total mixed ration, dust reduction for feed, automatic feeding machines, drinking water equipment,
feed production center and machines, medicinal plants processing machines for livestocks, milking
machine, milking parlour, machines in milk collection center.
201445** วิศวกรรมสิ่งแวดลอมการเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Environmental Engineering)
สัตวและสิ่งแวดลอม ความชื้นและผลที่มีตอสัตว การถายเทความรอนและไอน้ําผานอาคารและวัสดุ
การระบายอากาศ ระบบการทําฟารมแบบผสมผสาน ของเสียจากมูลสัตวและการจัดการ ไขหวัดนก กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมเกษตร มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมสําหรับอาคารเกษตร
Animal and environments, humidity and its effect on animal, heat and vapor transmission
through buildings and materials, ventilation, integrated farming systems, animal waste and
201444

** วิชาปรับปรุง
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
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management, avian flue influenza, laws related to agricultural environments, standard regulations of
environment for agricultural buildings.
201446

คอมพิวเตอรประยุกตสําหรับวิศวกรเกษตร
3(2-3)
(Computer Application for Agricultural Engineer)
การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการทํางานวิจัยและการทํารายงานโปรแกรมการคํานวณเพื่อ
งานดานวิศวกรรมเกษตร
Application of softwares in research and report making, computational softwares for
agricultural engineering work.

201447

ไซโล
3(3-0)
(Silos)
พื้นฐาน : 208261
หลักการไซโล ระบบลําเลียงสําหรับไซโลอุตสาหกรรม พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุกระทําตอไซโล
การเก็บรักษาเมล็ดธัญพืชใหปลอดภัย การอบแหงเมล็ดธัญพืช การเลือกที่ตั้งสําหรับการสรางไซโล
Principles of silos, handling systems of industrial silo, mechanical behavior of material
exerted in silo, safe grain storage, drying of grain, site selection for silo construction.

201448

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร
3(3-0)
(Numerical Methods for Engineers)
พื้นฐาน : 417267
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของการออกแบบการวางสายเคเบิล ผลเฉลยเชิงตัวเลขของการออกแบบวงจร
ไฟฟา การประมาณคาจากการทดสอบแรงดึงในสปริง การหาความยาวผิวคลื่นโดยใชการรวมเชิงตัวเลข
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของการออกแบบคานแข็ง
Numerical solution for cable design, numerical solution for electrical circuit design,
approximation from spring tension test, determination of a length of corrugated surface using
numerical integration, and numerical solution for rigid beam design.

201449* พีแอลซีในงานวิศวกรรมเกษตร
(PLC for Agricultural Engineering)
พื้นฐาน : 201331

* วิชาเปดใหม
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
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โครงสรางพื้นฐานของพีแอลซี อุปกรณอินพุตและเอาตพุต วงจรตรรกะและพีชคณิตบูลีน อุปกรณ
ที่ใชสําหรับการโปรแกรม คําสั่งพื้นฐานของพีแอลซี ชุดรายการคําสั่งและการโปรแกรมแลดเดอรไดอะแกรม
การประยุกตพีแอลซีกับระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกในงานวิศวกรรมเกษตร การประยุกตพีแอลซีรวมกับ
จอสัมผัส
Basic structures of PLC; input and output devices; logic circuit and Boolean algebra;
programming devices; basic instructions of PLC ; instruction list and ladder diagram
programming; PLC applications to hydraulic and pneumatic systems for agricultural
engineering; PLC applications with a touch screen.
201451

การออกแบบเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว
3(3-0)
(Design of Harvesting Machinery)
พื้นฐาน : 201312
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของผลิตผลเกษตรชนิดตางๆ หลักการตัดตนพืชและชนิดของใบมีดตัด
หลักการของเครื่องโนมตนพืชและดึงตนพืช การลําเลียงตนพืช การนวด ระบบการทําความสะอาดเมล็ดพืช
เครื่องมือเก็บเกี่ยวพืชเฉพาะอยาง
Physical characteristics of agricultural products, principles of cutting of agricultural
materials and types of cutter, principles of reels and pullers, conveying of plant stem, threshing,
seed cleaning systems, specific harvesting equipment.

201452

ระบบควบคุมชนิดปอนกลับสําหรับวิศวกรรมเกษตร
3(3-0)
(Feed Back Control System for Agricultural Engineering)
พื้นฐาน : 417267
การแปลงลาปลาสและการแกสมการเชิงอนุพันธ ฟงกชันการถายโอนและแผนภาพบล็อก ระบบการ
ควบคุมแบบวงเปด ระบบการควบคุมแบบวงปด ผลตอบสนองชั่วครูของระบบ การแทนและการวิเคราะหดวย
ปริภูมิสเตท ผลตอบสนองเชิงความถี่ของระบบ แผนภาพโบด แผนภาพไนควิสท เกณฑกําหนดเสถียรภาพ
แบบรูท-เฮอรวิทช เทคนิคการปรับระบบใหมีเสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ ระบบไฮดรอลิกและเซอรโว
กระบวนการควบคุม ระบบควบคุมแบบตางๆ ในงานวิศวกรรมเกษตร
Laplace transform and differential equation solving, transfer function and block diagram,
open loop control system, closed loop control system, transient response of systems, state space
representation and analysis, frequency response of systems, Bode diagram, Nyquist diagram,
Routh-Hurwitz stability criterion, stabilizing technique and system performance, hydraulic system
and servo, process control, different types of control system in agricultural engineering.

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
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201453** การฝกงานออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
2(1-3)
(Design Practice of Agricultural Machinery)
พื้นฐาน : 201312
ระบบสงกําลังเครื่องจักรกลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สายพานรูปตัววี สายพานแบน โซ ตลับ
ลูกปนเม็ด เฟอง การวิเคราะหการออกแบบระบบสงกําลังของเครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม การฝกงาน
ออกแบบระบบสงกําลัง และเขียนแบบชิ้นสวนถายทอดกําลังของเครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม
Transmission system in agricultural machinery and agricultural industry, V-belt drives, flat
belt drives, chain drives, rolling bearings, gears. Analysis of designing of transmission system of
power tiller, design practice and drawing of transmission system of power tiller.
201495

การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
1(0-3)
(Agricultural Engineering Project Preparation)
ความตองการแกปญหาทางวิศวกรรมเกษตร การตรวจเอกสาร การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน
แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย
Needs for solving agricultural engineering problems, literature review, preparation of
project proposal, researchers’ ethics.

201496

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
1-3
(Selected Topics in Agricultural Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in agricultural engineering at the bachelor’s degree level. Topics are
subject to change each semester.

201497** สัมมนา
(Seminar)

1

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมเกษตรในระดับปริญญาตรี และจรรยาบรรณ
ของวิศวกร
Presentation and discussion on current interesting topics in agricultural engineering at the
bachelor’s degree level, and ethics of engineer.
201498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in agricultural engineering at the bachelor’s degree level and compiled
into a report.

** วิชาปรับปรุง
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
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201499

โครงงานวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Project)
พื้นฐาน : 201495
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมเกษตร
Project of practical interest in various fields of agricultural engineering.

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
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