สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
1(0-3)
027111** ปฏิบัติการงานฟารมเบื้องตน
(Basic Farm Workshop)
ปฏิบัติการการใชและรักษาเครื่องมือสําหรับงานเชื่อมโลหะ งานชางไม และงานชาง
กอสราง การอานและสรางชิ้นงานตามแบบที่กําหนด
Using and maintenance of welder, carpenter tools and basic construction
tools, blueprint reading and making assigned specimens.
027211** การสํารวจทางการเกษตร
2(1-3)
(Agricultural Surveying)
วิชาพื้นฐาน : 417112
ทฤษฎีและหลักการปฏิบัติสําหรับการสํารวจรังวัดทางการ เกษตร การวัดระยะทาง
การวางแนวสํารวจ การทําระดับ การสํารวจดวยกลองแทรนสิต และการคํานวณ
ปริมาตรงานดิน
Theory and practice of agricultural surveying, measurement of distance,
prolonging a line and erecting perpendicular to line, leveling, transit surveying,
volume of earthworks calculation.
027212 การเขียนแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร
3(2-3)
(Agricultural Machinery Drawing)
การเลือกและการใชเครื่องมือเขียนแบบ ตัวอักษรที่ใชในการเขียนแบบ การสรางรูป
เรขาคณิต ทฤษฎีการฉายแบบ การถายภาพฉายตั้งตรง การเขียนภาพประกอบ การเขียน
ภาพรูปตัด และระเบียบในการแสดงภาพ การกําหนดขนาดและรายการประกอบแบบ การ
เขียนภาพ นอต สกรู ลิ่ม หมุดย้ํา สปริง เฟอง และลูกเบี้ยว แบบสั่งงาน แบบทอ และ
แบบการเชื่อมเทคนิคการรางภาพ ภาพคลี่ ภาพสามมิติ และการเขียนแบบตามสัดสวนที่
เห็นดวยตา
Selection and use of instruments, lettering, applied geometry, theory of
projection drawing, auxiliary views, sections and conventions, dimensions and
notes, piping and welding drawing, technical sketching, developed surface and
intersection, pictorial representation and perspective drawing.

**วิชาปรับปรุง

027213** วัสดุและกลศาสตรของวัสดุเบื้องตน
3(2-3)
(Materials and Elementary Mechanics of Material)
วิชาพื้นฐาน : 417112 และ 420111
วัสดุและลักษณะเฉพาะที่สําคัญของวัสดุที่ใชในฟารม แรงและระบบของแรง
โมเมนตของแรง สภาวะสมดุล ความเคน ความเครียด และการเปลี่ยนแปรรูปราง การบิด
แรงเฉือนและโมเมนตดัด การเชื่อมตอแบบหมุดเกลียว หมุดย้ํา และการเชื่อม คาน เพลา
และเสาค้ํายัน
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.
027221 เครื่องยนตทางการเกษตร I
3(2-3)
(Farm Engines I)
วิชาพื้นฐาน : 420111
สวนประกอบและหนาที่ความสัมพันธของสวนตาง ๆ ของเครื่องยนต ชนิดของ
แทรกเตอร เครื่องมือทางการเกษตรที่ใชกับรถแทรกเตอร การปฏิบัติงานและการใชงาน
Engine components and their functions, type of tractors, agricultural
equipments worked with tractors, practical operation and usage of tractors and farm
equipments.
027231* หลักการใหน้ําพืชในระดับไรนา
3(2-2)
(Principle of Farmstead Irrigation)
วิชาพื้นฐาน : 417111 และ 420111
ความสําคัญของน้ําตอการเกษตร แหลงน้ําเพื่อการเกษตร วัฏจักรของน้ํา และ
ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืช และสภาพภูมิอากาศ ความตองการน้ํา ปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการจัดการน้ําและความตองการน้ํา การกําหนดการใหน้ํา การใหน้ําบนผิวดิน การใหน้ํา
ระบบทอ เครื่องสูบน้ําและการออกแบบระบบสูบน้ํา ประสิทธิภาพของการใหน้ํา การจัดการ
และการใชประโยชนจากน้ําฝน การตอบสนองผลผลิตตอปริมาณน้ํา วิธีการระบายน้ําและ
การออกแบบ 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.
*วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
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027261* ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเกษตร
3(2-3)
(Electric and Electronics for Agriculture)
วิชาพื้นฐาน : 420112
หลักการพื้นฐานทางไฟฟาและระบบไฟฟากําลัง การวิเคราะหวงจรไฟฟาเบื้องตน
การออกแบบและการควบคุมเครื่องมือไฟฟาในการเกษตร อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การ
วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน หลักการพื้นฐานทางดิ
จิทัล วงจรดิจิทัลและการออกแบบ การประยุกตใชเครื่องมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
การเกษตร
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.
027262* การวิเคราะหและคํานวณทางเมคคาทรอนิกสเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Mechatronics Analysis and Computation)
วิชาพื้นฐาน : 417112
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์
เปนคาคงตัว การแปลงลาปลาซและการแปลงลาปลาซผกผัน การแปลง ซี และการแปลงซี
ผกผั น ระบบสมการอนุพันธเ ชิงเสน การประยุกตใ ชแกปญหาในงานเมคคาทรอนิกส
เกษตร
First order linear differential equations, linear differential equations with
constant coefficients, laplace transforms and inverse, Z transforms and inverse,
system of linear differential equations, application for solving agricultural
mechatronics problems.
027321 หลักเครื่องทุนแรง I
3(2-3)
(Principles of Farm Machinery I)
วิชาพื้นฐาน : 027221
หลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องจักรกลในไรนาชนิดตาง ๆ เชน เครื่องไถ พรวน
และ สีฝด ระบบการควบคุมไฮดรอลิกและกําลังขับเคลื่อน ระบบถายทอดกําลัง การ
วิเคราะหแรงฉุดและแรงเฉือน
Basic principles of operation for farm machinery, plough, harrow and
cleaning machine, hydraulic controls, power drive and power transmission system,
traction and shear force analysis.
*วิชาเปดใหม
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027322

027323

027324

027331

หลักเครื่องทุนแรง II
3(2-3)
(Principles of Farm Machinery II)
วิชาพื้นฐาน : 027321
ชนิดของโครงสราง ระบบการทํางาน และการสรางเครื่องทุนแรงในการเกษตร
ประสิทธิภาพของเครื่องเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องนวด การซอมแซม
และการบํารุงรักษา การออกแบบ และการนําเอาเครื่องจักรกลมาดัดแปลงใชใหเปน
ประโยชนในทางเกษตร
Type of structure, operation system and manufacturing of farm machinery,
efficiency of tillage implements, planter, harvester and thresher, repair and
maintenance of farm machinery, design and application of machinery in agriculture.
การวิเคราะหเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซล
3(2-3)
(Gasoline and Diesel Engines Diagnosis)
วิชาพื้นฐาน : 027221
การใชอุปกรณทดสอบในการหาขอมูล และรูสภาพของระบบตาง ๆ ของเครื่อง การ
ประเมินสภาพเครื่องยนต วิธีวัดกําลังมาของเครื่องยนตดวยวิธีตาง ๆ
Use of modern engine testing equipment in the evaluation of engine
components and accessories, evaluation of engine conditions, methods of
measuring horsepower of engines.
การสงกําลังทางการเกษตร
3(2-3)
(Agricultural Power Transmission)
วิชาพื้นฐาน : 027321
หลักการสงกําลัง วิธีวัดกําลังงานที่สงออกไป การนําเอากําลังงานมาใชในทาง
การเกษตร
Fundamentals of power transmission, measurement and utilization in
agriculture.
ชลศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
(Elementary Hydraulics)
วิชาพื้นฐาน : 417111 และ 420111
สมบัติของของเหลว ของเหลวอยูกับที่ สมการพลังงานสําหรับการเคลื่อนที่แบบอยู
ตัว ความหนืด โมเมนตัมและพลังงานของแรงในของเหลวเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ภายในทอ
ของของเหลวที่อัดตัวไมได การวัดคาตางๆ ของของเหลว การเคลื่อนที่ในทอเปด ปม คอน
น้ํา ใบพัด เครื่องเปา ระบบการควบคุมของเหลว
Properties of fluid statics, energy equation for the steady flow, viscosity,
momentum and dynamic forces in fluid flow, steady flow of incompressible fluid in
pipes, fluid measurement, flow in open channels, pumps, water hammers, blowers,
fans and fluid control system.
4

027332

การทดน้ําและการระบายน้ํา
3(2-3)
(Irrigation and Drainage)
วิชาพื้นฐาน : 027331
หลักทั่วไปของการทดน้ํา การวัดปริมาณน้ํา การสูบน้ํา การเก็บกักและการใชคลอง
สงน้ํา วิธีการระบายน้ํา ปริมาณน้ําที่พืชตองการ ลักษณะของเขื่อนแบบตางๆ เพื่อ
ประโยชนในการเกษตร
Principles of irrigation, water measurement, water pumping, storage of water
and utilization of irrigation channels, methods of drainage, quantity of water needed
by plants, various types of dam used in agriculture.
027333 ระบบการชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบน้ําหยด
3(2-3)
(Sprinkler and Drip Irrigation System)
วิชาพื้นฐาน : 036261
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหน้ําของพืช ความสัมพันธของน้ําในระบบดิน พืช และ
บรรยากาศ อัตราการใชน้ําของพืช การออกแบบโดยคอมพิวเตอรและการวิเคราะหความ
เหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตรของระบบการใหน้ําชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบน้ําหยด
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.
3(2-3)
027361* การโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการเกษตร I
(Computer Programming for agriculture I)
โปรแกรมเครือขายและระบบเครือขายคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมและการ
ประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวางแผนงานและจัดการทางดานการเกษตร การ
จัดการสารสนเทศทางการเกษตร การเขียนโปรแกรมและใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ
แกไขปญหาทางการเกษตร
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.

*วิชาเปดใหม
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027362* การโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการเกษตร II
2(1-3)
(Computer Programming for Agriculture II)
วิชาพื้นฐาน : 027361
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โครงสรางของโปรแกรมและผังงานขั้นตอน
วิธี ชนิดของตัวแปรและขอมูล การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การวิเคราะห
โครงสรางฐานขอมูล การออกแบบและการเขียนโปรแกรมฐานขอมูล ดวยโปรแกรมภาษา
ระดับสูง การจัดการฐานขอมูลและการประยุกตใชในดานการเกษตร
Principles of computer programming, program structure and algorithm
flowchart, type of data variable, high level language of computer programming,
database structure analysis, database design and programming using high level
language, database management and application in agriculture.
027399** การฝกงานเฉพาะดานเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตรเบื้องตน 1(0-10)
(Basic Specific Practicum in Agricultural Machinery and
Mechatronics)
การฝกงานเฉพาะดานเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตรเบื้องตน
Basic specific practicum in agricultural machinery and mechatronics.
027421 เครื่องยนตทางการเกษตร II
3(2-3)
(Farm Engines II)
วิชาพื้นฐาน : 027221
เครื่องยนต เทอรโมไดนามิกส ระบบการทํางานของเครื่องยนตจุดระเบิดภายใน
หลักการทํางานและการดูแลรักษาเครื่องยนตดีเซล ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง การชิงจุด
ระเบิด ระบบของการจุดระเบิดของเครื่องยนต ระบบการสงกําลัง
Engines and their thermodynamics, operation of internal combustion engines,
principles and maintenance of diesel engines, fuel injection system, engine knock,
engine combustion processes, transmission system.
027422 งานชางรถยนต
2(1-3)
(Automobile Mechanics)
วิชาพื้นฐาน : 027221
สาเหตุและการแกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ การปองกันการเสียหาย การ
บํารุงรักษา ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว ระบบหยุดรถ ระบบไฟฟาในรถยนต
Automotive trouble-shooting, care and maintenance, suspension system,
steering system, braking system, automotive electrical system.
*วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
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027423

027424

027431

027432

3(2-3)
การทดสอบและการประเมินผลสําหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ
การเกษตร
(Testing and Evaluation of Agricultural Machinery and Equipment)
วิชาพื้นฐาน : 027321 และ 027322
การวิเคราะหปญหาและการวางแผนการทดลอง การวัดพื้นฐานและอนุพัทธ การ
รวบรวมขอมูลโดยใชอุปกรณดิจิตอล หนวยปฐมภูมิในการตรวจวัด การทดสอบปรับแตง
อุปกรณเครื่องมือวัด การดําเนินการทดสอบประเมินผล มาตรฐานเครื่องจักรกลและอุปกรณ
การเกษตร
Analysis of problem and planning of the experiment, basic and derived
measurements, digital data acquisition, primary sensing elements, calibration of test
equipment, test procedures and evaluation, standard of agricultural machinery and
equipment.
โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยงสัตว
3(2-3)
(Animal Housing and Equipment)
โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยงสัตวชนิดตาง ๆ การวางแผนและการออกแบบโรงเรือน
เลี้ยงสัตว การกําหนดตําแหนงระบบการกําจัดของเสียจากสัตว การกําหนดเสนทางการ
ขนสงในฟารมปศุสัตว การประเมินราคาตนทุนของสิ่งกอสรางโรงเรือนสําหรับเลี้ยงสัตว มี
การศึกษานอกสถานที่
Animal housing and equipment livestock farm planning and construction,
location and layout, waste treatment system, road and transportation, cost estimation
of animal housing construction, field trips.
การวางผังระบบทดน้ํา
3(2-3)
(Irrigation Systems Planning)
วิชาพื้นฐาน : 027331
การวางผังใหน้ําแกพืช การใชระบบพนฝอย ความสัมพันธของระดับพื้นที่กับการให
น้ํา การเลือกใชเครื่องสูบน้ํา
Planning to use sprinkler, other systems for irrigation, relationship between
land level and water supply, selection of water pump.
การระบายน้ําทางการเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Drainage)
วิชาพื้นฐาน : 027331
ทฤษฎีและวิธีการระบายน้ําจากพื้นที่เพาะปลูก ลักษณะของปญหาการระบายน้ําบน
ผิวดิน ใตดิน การเลือกใชคูคลองระบายน้ํา ทอระบายน้ําใตผิวดิน และบอระบายน้ํา
Principles and methods of agricultural drainage, characteristics of surface and
subsurface drainage, selection of open drains, tile drain and wells.
7

027433** เครื่องสูบและระบบทอ
3(2-2)
(Pump and Piping Systems)
วิชาพื้นฐาน : 027221
การจําแนกและลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบ ระบบทอและการสูญเสียแรงดัน การ
คํานวณขนาดกําลังขับ การเลือกใชเครื่องสูบในไรนา การบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของ
Types and characteristics of pumps, piping system and head loss, power
source of pump, pump application and selection for farm, pump maintenance and
trouble shooting.
027442** โครงสรางอาคารเกษตร
3(2-3)
(Agricultural Structure)
วิชาพื้นฐาน : 027213
โครงสรางอาคารทั่วไป คํานวณวัสดุที่ใชในการทําโครงสรางไมและคอนกรีต การ
เขียนแบบโครงสรางอาคารเกษตร
Building Structural elements and structural materials, simple design of
timber and concrete, structural drawing applied to agricultural building.
027443** การวางผังอาคารเกษตร
3(2-3)
(Agricultural Building Planning)
วิชาพื้นฐาน : 027213
หลักการออกแบบอาคารขั้นพื้นฐาน การออกแบบอาคารและโรงเรือนตางๆ การวาง
ผังอาคาร และการประมาณราคา
Basic principles of design and planning of farm building and farm site
including cost estimate.
027444** การออกแบบอาคารไรนา
3(2-3)
(Farm Building Design)
วิชาพื้นฐาน : 027213
การออกแบบอาคารไรนาและอาคารตางๆในงานเกษตร การควบคุมระบบความชื้น
แสงสวาง น้ํา และปุยในเรือนปลูกพืช
Design of various types of farm buildings, control of moisture, lighting, water
supply and fertilizer application in greenhouse.

**วิชาปรับปรุง
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027447** การจัดการอาคารในไรนา
2(2-0)
(Farm Building Management)
วิชาพื้นฐาน : 027441
การวางแผนงาน และการกําหนดประเภทอาคาร การกําหนดพื้นที่ใชสอย การคิด
ตนทุนอาคารทางธุรกิจ การกําหนดงบประมาณการกอสราง การวางผัง การจัดรูปแบบ
แปลน ขั้นตอนการกอสรางระบบอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารไรนา การ
บํารุงรักษาอาคาร
Studies of project policies and objectives, building design which corresponds
to its requirement and purpose of use, space specification, project cost estimation,
land location and building layout, architect and bidder providing, construction
obstacles, building convenience system, care and maintenance of farm building.
027451 เกษตรกลหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3)
(Post-Harvest Mechanization)
วิชาพื้นฐาน : 027221
หลักการในการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตรที่ใชกับผลิตผลเกษตรหลังการเก็บ
เกี่ยว วิธีการทํางานและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร ที่ใชสําหรับขนถาย การทํา
แหง การสี การทําความสะอาด การคัดขนาด การเก็บรักษา การแชเย็นและการบรรจุหีบ
หอ วิธีการพิจารณาและการทดสอบการใชเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวแตละ
ประเภทใหเหมาะสมกับผลผลิตแตละชนิด มีการศึกษานอกสถานที่
Principles of agricultural machinery for post-harvest, operation and
maintenance of equipment for handling, drying, milling, cleaning, grading, storage,
refrigeration and packaging, suitable post-harvest equipment testing for each
product, field trip.
027452 เทคโนโลยีการลดความชื้นและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
3(3-0)
(Drying and Storage Technology for Agricultural
Commodities)
วิชาพื้นฐาน : 027451
หลักการเทอรโมไดนามิกสพื้นฐานและการถายโอนความรอน สมบัติอากาศชื้น
สมบัติทางกายภาพและชีวเคมีของผลิตผลเกษตร การสูญเสียและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตผลเกษตร ทฤษฎีการลดความชื้น การเก็บรักษา วิธีการลดความชื้นและเก็บรักษา การ
ทดสอบสมรรถนะเครื่องลดความชื้น และการเก็บรักษา
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.
**วิชาปรับปรุง
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027461* เมคคาทรอนิกสเกษตร I
3(2-3)
(Agricultural Mechatronics I)
วิชาพื้นฐาน : 027261
อุปกรณรับรูและแทรนสดิวเซอร การวัดและการจัดระดับสัญญาณ วงจรสัญญาณ
เงื่อนไข อุปกรณตัวชักนําและการควบคุม อุปกรณควบคุมชนิดโปรแกรมได ฟงกชั่นและ
การโปรแกรมของอุปกรณควบคุมแบบโปรแกรมได และการประยุกต
Sensor and transducer, signal measurement and signal condition, signal
conditioning circuit, actuator equipments and controlling, programmable controller
and application.
027462* เมคคาทรอนิกสเกษตร II
3(2-3)
(Agricultural Mechatronics II)
วิชาพื้นฐาน : 027461
สถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร เรจิสเตอรขอมูลและเรจิสเตอรพิเศษ
หนวยความจําและโปรแกรมหนวยความจํา ชองนําสัญญาณขาเขาและขาออก ตัวจับเวลา
และตัวนับ ชุดคําสั่งและการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรดวยภาษาระดับสูง และการ
ประยุกต
Microcontroller architecture, register and special register, data memory and
program memory, input/output port, timer and counter circuit, microcontroller
instruction set and microcontroller programming using high level language and
application.
027463* ระบบควบคุมอัตโนมัติทางเมคคาทรอนิกสเกษตร
3(3-0)
(Automatic Control System for Agricultural Mechatronics)
วิชาพื้นฐาน : 027262
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ฟงกชั่นถายโอน พฤติกรรมของระบบพลวัตเชิงเสน
ผลตอบสนองของระบบพลวัตเชิงเสน การวิเคราะหระบบควบคุมอัตโนมัติ ผลตอบสนอง
ทางความถี่และการชดเชย การควบคุมแบบดิจิทัลพื้นฐานและการควบคุมแบบใหม การ
ควบคุมอัตโนมัติในงาน เมคคาทรอนิกสเกษตร
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.
*วิชาเปดใหม
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1(0-3)
027491** เทคนิควิจัยพื้นฐานทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร
(Research Techniques in Agricultural Machinery and
Mechatronics)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร
การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การรวบรวม
ขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับงานวิจัย
การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
Principles and methods in agricultural machinery and mechatronics research,
identification of research problems, formulation of research objects and hypotheses,
collection of data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation,
application of statistics for research, report writing and presentation.
1-3
027496** เรื่องเฉพาะทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร
(Selected Topics in Agricultural Machinery and Mechatronics)
เรื่องเฉพาะทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตรในระดับปริญญาตรี หัวขอ
เรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in agricultural machinery and mechatronics at the bachelor’s
degree level, topics are subject to change each semester.
1
027497 สัมมนา
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส
เกษตรในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in agricultural machinery
and mechatronics at the bachelor’s degree level.
3
027498** ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตรในระดับปริญญาตรี
และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Special problems in agricultural machinery and mechatronics at the
bachelor’s degree level and compile into a written report.
027499** การฝกงานเฉพาะดานเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร
1(0-10)
(Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechatronics)
วิชาพื้นฐาน : 027399
การฝกงานเฉพาะดานทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร
Specific practicum in agricultural machinery and mechatronics.
**วิชาปรับปรุง
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