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สรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

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

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 
 

2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
    ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
3. คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
    ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
4. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นชอบให้

น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

5. คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการด้าน
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

6. คณะกรรมการด้านวิชาการ เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

7. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

8. คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ในการประชุมครั้งที ่2/2564 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

9. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ในการประชุมครั้งที ่3/2564 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564  



ข 

ค าน า 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาขึ้นหลังจากที่คณะได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขา
เดียวกันนี้มากว่า 20 ปีท าให้สาขาวิชามีทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตรทีต่อบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของความเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร 

 
ในภาคการผลิตทางด้านการเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเข้าไปเกี่ยวข้องในทุก

กระบวนการ ตั้งแต่การจัดการดินและน้ า การเตรียมดิน การเพาะปลูก การอารักขาพืช การเก็บเกี่ยว 
และการแปรสภาพขั้นต้น ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้กระบวนการผลิตในภาคเกษตรกรรมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิพลยิ่งขึ้นจึงต้องมีการใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี และการจัดการอย่าง
เหมาะสม ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรจะสามารถตอบโจทย์นี้
ได ้
 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



ค 

หลักการและเหตุผล 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ภาคเกษตรมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้หลักของคนส่วนใหญ่และเป็นฐานในการสร้ างมูลค่าเ พ่ิมของ
ภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันการใช้ผลผลิตการเกษตรเป็นวัตถุดิบด้านอาหาร พลังงาน และวัสดุชีวภาพ
มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ไม่สามารถพัฒนาผลิตภาพการผลิตได้ทันต่อสภาพการแข่งขันใน
ตลาดโลก และยังไม่ได้ยกระดับการผลิตและแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเท่าที่ควร หลักสูตรวิศวกรรม
เกษตร เป็นหลักสูตรที่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือรองรับประชากรที่นับวันมีแต่จะเพ่ิมขึ้น จึงต้องผลิตอาหารและพลังงานให้
เพียงพอกับการเจริญเติบโตของประชากร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) จึงจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 แบบแผน ก แบบ ก 1 ซึ่งเป็นแผนการเรียนการสอนที่มีเฉพาะ
การท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีงานประจ าท าแล้วแต่ต้องการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการของตนเองให้สูงขึ้น ซึ่งด้วยท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่อยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ท าให้การเดินทางทั้งภายในและต่างประเทศสะดวกสบายทั้งทางอากาศและภาคพ้ืนดิน ส่วน
หลักสูตรแบบแผน ก แบบ ก 2 เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนโดยมุ่งให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพจึงมีทั้งวิชาเรียนที่เป็นวิชาเอกบังคับที่คัดเลือกมาเป็นวิชากลางที่จะเกิดประโยชน์
กับนักศึกษาทุกกลุ่มให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ และวิชาเอกเลือกที่จัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้
นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตนเอง โดยหลักสูตรได้เพ่ิมกลุ่มวิชาที่ทันสมัย
เข้ามา นั่นคือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเกษตรแม่นย าซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของสาขาวิชา 

ผลของการพัฒนาหลักสูตรนี้จะท าให้ภาคเกษตรของประเทศมีประสิทธิภาพดีขึ้นจากการมี
นักวิชาการที่สามารถน าเทคโนโลยีและการจัดการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
งานด้านวิศวกรรมเกษตรจะเกี่ยวข้องทั้งกับสังคมเมืองและสังคมชนบท จึงจะท าให้บัณฑิตซึ่งอาจจะ
มาจากสังคมเมืองและ/หรือสังคมชนบท มีโอกาสเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับสังคมชนบทเป็นการช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจสังคมอ่ืนนอกจากสังคมตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
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มคอ.2  1 

ส่วนที่ 1 
รายละเอียดของหลักสูตร 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
คณะ   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

ภาษาอังกฤษ  :     Master of Engineering Program in Agricultural Engineering 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :     วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :     Master of Engineering (Agricultural Engineering)   
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :     M.Eng (Agricultural Engineering) 

3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 36 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ                                              

หลักสูตรระดับปริญญาโท  2  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้                                           

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา                                 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น                

หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ 
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 6.2 ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 6.3  คณะกรรมการด้านวิชาการ เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร 
  มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
 6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภา

วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 6.6 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร  

ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 นักวิชาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
8.2 วิศวกรเกษตรประจ าโรงงาน 
8.3 วิศวกรเกษตรประจ าฟาร์ม 
8.4 วิศวกรโครงการ 
8.5 วิศวกรฝ่ายขายเพ่ือจัดซื้อเครื่องจักรกลเกษตร 
8.6 นักวิจัยในหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการเอกชน 
8.7 นักออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร 
8.8 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่เปิดสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างกลเกษตร 
เทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตร 

8.9 ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลเกษตร ออกแบบและติดตั้ง
ระบบชลประทาน เปิดฟาร์มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ไข่ สุกร หรือขายอุปกรณ์และเครื่องจักรกล
เกษตร 
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9.  ชื่อ  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ป ี

1 
 
 

รองศาสตราจารย ์ นางสุเนตร  
สืบค้า 

Doctor of 
Philosophy 

วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

Agricultural Process 
Engineering 
เครื่องจักรกลเกษตร 
 
 
เกษตรศึกษา-เกษตรกล
วิธาน 

Ehime University, Japan  
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ  
 

2546 
 
2536 
 
 
2534 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายโชติพงศ์  
กาญจนประโชต ิ

Doctor of 
Philosophy 

 
วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตร
บัณฑิต 

Bio-industrial 
Mechatronics 
Engineering  
วิศวกรรมเกษตร 
 
 
วิศวกรรมเกษตร 

National Chung Hsing University, 
Taiwan 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2554 
 
 
2546 
 
 
2544 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวทิพาพร 
ค าแดง 

วิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
 
วิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2555 
 
 
2549 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  10.1 อาคารเรียนรวมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  10.2 อาคารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การปฏิวัติ อุตสาหกรรมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 4 ครั้ ง โดย การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (Industrial Revolution 1.0) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1784  โดยใช้พลังงานจากน้ า 
(Hydro Power) แทนการใช้แรงงานคน หรือสัตว์ หรือพลังงานธรรมชาติ เป็นยุคที่เริ่มต้นของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งมีการใช้พลังงานไอน้ าจากถ่านหินในกลุ่มอุตสาหกรรมทอผ้า การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 2 (Industrial Revolution 2.0) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1870 เป็นการเปลี่ยนจากการ
ใช้เครื่องจักรไอน้ า มาใช้พลังงานไฟฟ้าส่งผลให้ผลิตสินค้าในปริมาณมากได้ และสินค้าราคาไม่แพง ท า
ให้เกิดกระแสบริโภคนิยมไปทั่วโลก การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ( Industrial Revolution 3.0) 
เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1969 เป็นยุคของการใช้อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีไอทีในการผลิต มีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ มีการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในการ
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ผลิต แทนที่แรงงานคน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง และการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 (Industrial Revolution 4.0) คือ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ใน
กระบวนการผลิตผ่านเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีอัตโนมัติ อาทิ ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) จะเข้ามาเป็นตัวกลางการสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องจักร และ
ระหว่างเครื่องจักรด้วยกันเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เทคโนโลยีที่กล่าวมามีบทบาท
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้ งนี้  โดยจะท าให้รูปแบบการผลิตทั้งในภาคเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง 

การท าการเกษตรกรรมสมัยใหม่ (Modern agriculture) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพทางด้านอาหารให้กับชุมชน สังคมตลอดจนถึงภูมิภาค ที่ท าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาในงานฟาร์ม เช่น เกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable agriculture) การท าฟาร์มปลอด
สารพิษ (Organic farming) การท าฟาร์มแบบเร่งรัด (Intensive farming) เกษตรแม่นย า 
(Precision farming) การท าฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming) และธุรกิจเกษตรครบวงจร 
(Agribusiness) เป็นต้น ซึ่งในโลกยุคปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุค IoT อย่างเต็มตัว เทคโนโลยีนี้จะเข้ามา
เปลี่ยนโฉมหน้าของระบบการท าการเกษตรอย่างถาวร ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง 
4G และ 5G จะท าให้เกิดนวัตกรรมและเครื่องมือที่เข้ามาช่วยงานในฟาร์มอย่างหลากหลาย และการ
เกิดขึ้นของ BiG Data จะน าไปสู่ระบบดิจิทัลส าหรับสนับสนุนการท าการเกษตร (Agriculture 
Decision support system; ADSs) ที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งนโยบายการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันโดยการน าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เพ่ิมศักยภาพในภาค
การเกษตร และเปลี่ยนเกษตรกรไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรเกษตรมืออาชีพ (Smart farmer) ซึ่งการ
เปลี่ยนโฉมการท าการเกษตรสมัยใหม่นี้ จะสามารถช่วยลดต้นทุน เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตซึ่งมีผลกับการแข่งขันทางการตลาดอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นแนวความคิดส าหรับการขับเคลื่อน
สู่การท าฟาร์ม 4.0 ด้วยนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ จึงมีความน่าสนใจและมีความต้องการส าหรับ
คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในอาชีพเกษตรกรรม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นนักปฏิบัติที่สะสมภูมิปัญญาความ
เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร ต่อยอดสู่เกษตรกรรมสมัยใหม่หรือเกษตรนวัตกรรม ด้วยการศึกษาและ
วิจัยตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่เกษตรกรและฟาร์ม โดยมีหน่วยวิจัยสมาร์ตฟาร์มและ
โซลูชั่นทางการเกษตร มีศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture 
Innovation Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานหลัก โดยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ระบบเกษตรแบบแม่นย า (Precision agriculture technology) และเทคโนโลยีการท าฟาร์ม
อัจฉริยะ (Smart farming technology) ตลอดจนระบบแอปพลิเคชันสนับสนุนการท าการเกษตร
สมัยใหม่ (Decision support system) โดยมุ่งเน้นพัฒนาและถ่ายทอดระบบการท าเกษตรสมัยใหม่
หรือเกษตรอัจฉริยะให้สอดคล้องตามบริบทของเกษตรกรรมไทย โดยมีต้นทุนต่ าและเหมาะสมกับ
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ชุมชน เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย
มีองค์ประกอบ 3 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

 1. น าเทคโนโลยีมาปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท าฟาร์ม ประกอบด้วย 
การปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การปรับปรุงพ้ืนที่/ดินเพ่ือการเกษตร การพัฒนาแหล่งพลังงาน
สะอาดส าหรับฟาร์ม การน าเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรมาใช้งาน การเก็บข้อมูลสภาพอากาศ โรค
และแมลงและการบริหารจัดการสุขภาพฟาร์มอย่างแม่ย า การพัฒนาเครือข่ายการรับส่งข้อมูลใน
ฟาร์มเกษตร 

 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในฟาร์มเกษตร ประกอบด้วย การน าเทคโนโลยี
การท าเกษตรแม่นย าและการท าฟาร์มอัจฉริยะมายกระดับการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตในฟาร์ม 
ตัวอย่างของเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิเช่น เครือข่าย IoT เซนเซอร์ทางการเกษตร ระบบควบคุม
อัตโนมัติ กระบวนการบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีอารักขาพืชแบบแม่นย า โดรนเพ่ือการเกษตร 
เครื่องให้ปุ๋ยอัตโนมัติ เครื่องมือทุ่นแรงในฟาร์ม น าระบบสนับสนุนการท าเกษตรในรูปแบบของแอป
พลิเคชัน ระบบบัญชีฟาร์มออนไลน์ การบริหารจัดการโลจิสติกส์โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและตลาด
กลางทางการเกษตรออนไลน์ เป็นต้น โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกน ามาใช้ทั้งหมดเชื่ อมโยงกัน
เป็นแพลตฟอร์มตลอดห่วงโซ่มูลค่า  

 3. ความมีส่วนร่วมของชุมชน/สังคม ประกอบด้วย การสร้างศูนย์เรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
เกษตรกรเป็น smart famer การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร การสร้างคุณภาพและ
จริยธรรมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบเพ่ือสนองนโยบาย sustainable development goals 
และสร้าง Eco system ทางด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่อย่างยั่งยืน โดยทุกกิจกรรมในโครงการจะ
ท าการออกแบบตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ ตลอดจนการติดตามเก็บข้อมูลในชุมชนต้นแบบในทุก
มิต ิ

 ดังนั้นแนวความคิดส าหรับการขับเคลื่อนสู่การท าฟาร์ม 4.0 ด้วยหลักสูตรนวัตกรรมเกษตร
สมัยใหม่ ภายใต้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักศึกษา
และผู้สนใจศึกษาหาความรู้ เพ่ือยกระดับตัวเองสู่ Smart farmer ด้วยการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ 
ส าหรับน ามาประยุกต์ใช้ในการท าการเกษตรและน ามาใช้งานในฟาร์ม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท าธุกกิจ
เกษตรให้ครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่า (Supply Chain & Value Chain) อาชีพ
เกษตรกรรมไทยถึงจะก้าวไปสู่เกษตรกรรม 4.0 อย่างแท้จริงและมีศักยภาพในการผลิตและการ
แข่งขันทางการตลาดกับประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนๆได้  เป็นการตอบสนองสายงานย่อยของ
ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเกษตร ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1. การอนุรักษ์ดินและพ้ืนที่ทางการเกษตร การให้น้ าและระบายน้ า (Land and Soil 
Conservation, Irrigation and Drainage) 
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2. วิศวกรรมเพ่ือการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ า (Animal Production and Aquaculture 
Engineering) 

3. วิศวกรรมเพ่ือการผลิตพืช (Plant Production Engineering) 
4. วิศวกรรมด้านแปรสภาพผลิตผลการเกษตร (Agricultural Processing Engineering) 
5. พลังงานและชีวมวล (Energy and Biomass Engineering) 
6. การจัดการและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการเกษตร ( Information 

Technology and Management for Agriculture) 
 
  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   สังคมในประเทศไทยมี 2 ระดับชั้นคือสังคมเมืองและสังคมชนบท แต่หากมองออกนอก
ประเทศก็จะมีสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนวัฒนธรรมนั้นหมายถึง บรรดา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และทุกสิ่งทุกอย่างที่คนในสังคมนั้นสร้างขึ้นมาเพ่ือด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกัน อาทิ วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ด้านภาษา ด้านอาหาร และวัฒนธรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เพราะใช้เฉพาะกันในชุมชน หมู่บ้านของแต่ละท้องถิ่น 
 1) หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร เป็นหลักสูตรที่สอนให้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการผลิตทางการเกษตร ท าให้ผู้เรียนซึ่งอาจจะมาจากสังคมเมืองและ/หรือสังคมชนบท มี
โอกาสเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับสังคมชนบทผ่านรายวิชาที่มีการสอนภาคปฏิบัติ และรายวิชาวิทยานิพนธ์
เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสังคมอ่ืนนอกจากสังคมตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
   2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรเชิงวิศวกรรม การ
ควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมจากภาคการผลิต การเพ่ิมโอกาสการแข่งขันทางการค้า และการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความมั่นคงให้กับ
ประชากร ชุมชน และธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามและยั่งยืน อัน
เป็นการช่วยพัฒนาประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีของสังคมไทย 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) เป็นหลักสูตรสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาขึ้น
หลังจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีสาขาเดียวกันนี้มากว่า 20 ปีท าให้สาขาวิชามีทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับผลิตบัณฑิตระดับที่
สูงขึ้นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปริมาณที่เพียงพอที่จะเปิดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร โดยได้เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 
2560 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 20 คน แต่เมื่อ
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งนโยบายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
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จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของ
หลักสูตร โดยใช้หลักการบูรณาการและการศึกษาข้ามศาสตร์เพ่ือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1) หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรที่จะพัฒนานี้ ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของความ

เป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร เนื่องจากการวิศวกรรมเกษตรเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
ทางการเกษตรในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดการดินและน้ า การเตรียมดิน การปลูก การอารักขาพืช 
การเก็บเกี่ยว และการแปรสภาพขั้นต้น ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้กระบวนการผลิตทางการ
เกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงต้องมีการใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี และการจัดการอย่างเหมาะสม 

2) สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะก้าวเขาสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นการบริหารหลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้กรอบ 
MOU ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ อาทิ นักศึกษาแลกเปลี่ยน ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (Visiting professor) หรือการท าวิจัยร่วมกันก็สามารถท าได้ นอกไปจากนี้การที่คณาจารย์มี
เครือข่ายในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเรียนจบมาจากต่างประเทศ หรือการมีประสบการณ์กับ
บุคลากรชาวต่างชาติจากเวทีต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ ก็จะมีส่วน
ช่วยท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้เป็นระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
วก 514 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วก 535 กระบวนการทางชีวภาพในงานวิศวกรรม 

 
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
- 
13.3 การบริหาร 

1) มีการประชุมหารือระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนในกลุ่มวิชา/
รายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะที่ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

2) ให้มีตัวแทนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน 
และนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดวิชาของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการวัดผล
และประเมินผล 

.
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา ความส าคัญ 
ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และ

ศาสตร์อื่นแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านวิศวกรรมเกษตร 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้  
1. สามารถประกอบอาชีพทางวิศวกรรมเกษตรและสาขาใกล้เคียง เป็นนักวิชาการและ

วิชาชีพที่มีความรู้และความสามารถ 
2. สามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมเกษตร ตลอดจน

เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับสถานภาพของมหาบัณฑิตทุกประการ 

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และ
ตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการเรียน
การสอน และบริการวิชาการ 
   1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
วิจัยต่ออาจารย์ 
   2. การบริการวิชาการแก่สังคม 

    
 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์
ท างานวิจัยในลักษณะทีม
วิจัยและเชี่ยวชาญเฉพาะ
เรื่อง 
2. จัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในรูป
สาขาวิชาด้วยการให้
อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษามีส่วนร่วมใน
โครงการ 

 
ตัวบ่งชี้ 
1. ร้อยละจ านวนงานวิจัยที่เป็น
เรื่องเดียวกันเมื่อเทียบกับ
จ านวนงานวิจัยทั้งหมด 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม
บริการวิชาการแก่สังคม 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมบริการวิชาการแก่สังคม 
 
หลักฐาน 
1. จ านวนโครงการวิจัยที่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ
ทั้งหมด 
2. รายงานผลการด าเนินการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ด้านหลักสูตร 
   1. คุณภาพของหลักสูตร  
   2. การจัดท า มคอ. 3 มคอ. 4 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 แบบ AUN-
QA หรือเกณฑเ์กณฑ์การประกัน
คุณภาพที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้ใน
ขณะนั้น 
   3. การจัดท า มคอ. 7 ตามเกณฑ์
เกณฑ์การประกันคุณภาพที่
มหาวิทยาลัยเลือกใช้ในขณะนั้น 

 
1. บริหารและจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑ์เกณฑ์
การประกันคุณภาพที่
มหาวิทยาลัยเลือกใช้ใน
ขณะนั้น 
2. สร้างระบบและกลไก
ติดตาม มคอ. 3 มคอ. 4 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 
3. สร้างระบบและกลไก
ติดตามตัวชี้วัดผ่านการ
ประชุมหลักสูตรฯ 

ตัวบ่งชี้ 
1. คะแนน SAR เพ่ิมขึ้นทุกปี 
2. ร้อยละรายวิชาที่ส่ง มคอ. 3 
มคอ. 4 มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
3. คะแนน SAR เพ่ิมขึ้นทุกปี 
หลักฐาน 
1. ระบบและกลไกการติดตาม
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
เลือกใช้ในขณะนั้น 
2. มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 
และ มคอ. 6 
3. มคอ. 7 

ด้านนักศึกษา 
   1. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
   2. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
1. มีระบบและกลไกในการ
คัดนักศึกษาแรกเข้าให้
เป็นไปตามแผน 
2. มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
1. ร้อยละจ านวนนักศึกษาแรก
เข้าท่ีเป็นไปตามแผน 
2. ร้อยละของผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ต่อจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 
หลักฐาน 
1. ระบบและกลไกในการคัด
นักศึกษาแรกเข้า 
2. ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระบบการประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตร 

 
หลักสูตรฯ จะประเมินเอง 
โดยจะมีการประเมินผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่มคือ 

1. ผู้ใช้บัณฑิต 
2. นักศึกษาปัจจุบัน 
3. ศิษย์เก่า 
4. อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับความพึงพอใจของผู้
ประเมินวิเคราะห์ผลโดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation, SD) 
แล้วแปลผลคะแนนระดับความ
พึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ตามเกณฑ์ของจอห์น ดับบลิว 
เบสท์  
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
  - 1.00 – 1.49 หมายถึงระดับ

ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
- 1.50 – 2.49 หมายถึงระดับ
ความพึงพอใจน้อย 
- 2.50 – 3.49 หมายถึงระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง 
- 3.50 – 4.49 หมายถึงระดับ
ความพึงพอใจมาก 
- 4.50 – 5.00 หมายถึงระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
เป้าหมายของหลักสูตรคือมีผล
ประเมินทกุด้านอยู่ในระดับ
ปานกลางหรือปานกลางขึ้นไป 
 
หลักฐาน 
รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ   

 การศึกษาในมหาลัยวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไมม่ีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

-  ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
-  ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
-  หรือให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาแม่โจ้  ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีประกาศใช้ในขณะนั้นและระเบียบอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องโดยอนุโลม 
2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ 
ได้ก าหนดไว้ เช่น คุณวุฒิไม่ตรงตามเกณฑ์เป็นต้น 

2) นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ถึง
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

3) นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะใช้ในการเรียน 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  1) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์หลักสูตรฯ และมีความประสงค์ต้องการศึกษา
จริง ต้องให้มีการเสนอเหตุผลหรือเสนอโครงการวิจัยหรือประสบการณ์การท างาน หรืออ่ืน ๆ ตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  2) นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  และ
การทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ต้องได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพ่ือลงทะเบียน
เรียนและสอบผ่านในรายวิชาตามเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา 
  3) อาจารย์สนับสนุนทุนวิจัย และ/หรือนักศึกษาแสวงหาทุนการศึกษาด้วยตนเอง 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 
 1.  แผน ก แบบ ก 1 

 
2.  แผน ก แบบ ก 2 

 
  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 

5 
- 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- 5 5 5 5 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 

5 
- 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- 5 5 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 

แหล่งทุนสนับสนุน 
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบประมาณแผ่นดิน 3,580,000 3,726,400 3,230,128 3,363,423 3,502,535 

2. งบประมาณเงินรายได้ 220,000 242,000 266,200 292,820 322,102 

 
 2.6.1 งบประมาณแผ่นดิน (หน่วย/บาท) 
 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 
- อัตราเดิม 
- อัตราใหม่ 
2. งบด าเนินงาน 
- ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
3. งบลงทุน 
- ครุภัณฑ ์
- สิ่งก่อสร้าง 
4. งบอุดหนุน 
- อุดหนุนโครงการวิจัย 
(ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

 
3,480,000 

- 
- 
 
 
- 
 
 
 

100,000 

 
3,626,400

- 
- 
 
 
- 
 
 
 

100,000 

 
3,130,128 

- 
- 
 
 
- 
 
 
 

100,000 

 
3,263,423 

- 
- 
 
 
- 
 
 
 

100,000 

 
3,402,535 

- 
- 

 
 
- 
 
 
 

100,000 
 

รวม 3,580,000 3,726,400 3,230,128 3,363,423 3,502,535 
 

2.6.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท) 

หมวดรายรับ 
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
- ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 220,000 242,000 266,200 292,820 322,102 

รวม 220,000 242,000 266,200 292,820 322,102 
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2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี 
 หลักสูตรมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 35,000 บาท 

 
2.7 วิธีการจัดการศึกษา 
แบบชั้นเรียนและแบบทางไกลผ่านสื่อและระบบออนไลน์ 

 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

การเทียบโอนหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

3.1.1.1 แผน ก แบบ ก 1 
เป็นแผนการศึกษาที่ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แต่อาจ

ต้องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิตตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีสาขาวิชาจัดขึ้น 

3.1.1.2 แผน ก แบบ ก 2 
เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างนักวิจัยให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และ

ทักษะในการวิจัย โดยมีหน่วยกิตการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
  3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 
  วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต 

 วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต   (5) หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
  3.1.2.2   แผน ก แบบ ก 2 
   วิชาเอกบังคับ    11 หน่วยกิต 
    วิชาเอกเลือก    13 หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 

 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกิตจากรายวิชาเสริมพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาที่จ าเป็นต้อง

เรียน เพื่อปรับพื้นฐานเพ่ิมเติม ซึ่งข้ึนอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 3.1.3  รายช่ือวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
 3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 
     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 1) รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (5) หน่วยกิต 
 20401501 ระเบียบวิธีวิจัย (3) (2-2-5) 
 20401501 Research Methodology 
 20401591 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) 
 20401591 Seminar 1 
 20401592 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) 
 20401592 Seminar 2 
 

    2) วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต  
 20401691 วิทยานิพนธ์ 1 6 (0-18-0) 
 20401691 Thesis 1  
 20401692 วิทยานิพนธ์ 2 6 (0-18-0) 
 20401692 Thesis 2   
 20401693 วิทยานิพนธ์ 3 12 (0-36-0) 
 20401693 Thesis 3  
 20401694 วิทยานิพนธ์ 4 12 (0-36-0) 
 20401694 Thesis 4   
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  3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

   1) วิชาเอกบังคับ   11 หน่วยกิต 
 20401511 เครื่องมือวัดและการวัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-3-5) 
 20401511 Instrumentation and Measurement for Science 
  and Technology 
 20401512 การจ าลองระบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3 (2-3-5) 
 20401512 Systems Simulation for Science and Technology 
 20401501 ระเบียบวิธีวิจัย 3 (2-2-5) 
 20401501 Research Methodology 
 20401591 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
 20401591 Seminar 1 
 20401592 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 
 20401592 Seminar 2 
 

     2) วิชาเอกเลือก   13 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิตโดยเลือกจาก 5 กลุ่มวิชา
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจจะเลือกจากกลุ่มวิชาเดียวกันหรือเลือกข้ามกลุ่มวิชาก็ได้ 
 กลุ่มเครื่องจักรกลเกษตร    
 20401521 การออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกลเชิงแนวคิด 3 (2-3-5) 

 20401521 Conceptual Design of Innovation Machinery 
 20401522 การออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล  3 (3-0-6) 
 20401522 Machine Design and Analysis 

 20401523 เออร์โกโนมิกส์และความปลอดภัย 3 (3-0-6) 
 20401523  Ergonomics And Safety Engineering  
 20401524 การทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลเกษตร   3 (2-3-5) 
 20401524 Testing and Evaluation of Agricultural Machinery 

 20401525 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  3 (3-0-6) 
 20401525 Life Cycle Assessment of Products 
 20401526 การประเมินผลกระทบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) 

ส าหรับการเกษตร 
 20401526 Energy and Environmental Impact Evaluation for 
  Agriculture 
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  กลุ่มวิศวกรรมด้านการแปรสภาพผลิตผลการเกษตร 
 20401513 การจัดการฟาร์มและอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
 20401513 Farm and Agro-industry Management  
 20401514 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
 20401514 Optimization in Science and Technology 
 20401531 การแปรสภาพผลิตผลเกษตรขั้นต้น 3 (2-3-5) 
 20401531  Primary Agricultural Produces Processing 
  20401532 การแปรสภาพผลผลิตเกษตรขั้นสูง 3 (2-3-5) 
 20401532 Advanced Agricultural Products Processing  
 20401533 การอบแห้งผลิตผลเกษตรและอาหาร 3 (2-3-5) 
 20401533 Drying of Agricultural Produces and Foods 
 20401534 โลจิสติกส์และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ  3 (3-0-6) 
   ผลผลิตทางการเกษตร 
 20401534 Logistics and Traceability Systems of Agricultural  
  Products 
 20401535 กระบวนการทางชีวภาพในงานวิศวกรรม  3 (3-0-6) 
 20401535 Bioprocess for Engineering 
 

กลุ่มวิศวกรรมดินและน้ า 
 20401541 ระบบชลประทานแบบใช้แรงดัน 3 (2-3-5) 
 20401541 Pressured Irrigation Systems 
 20401542 การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน 3 (3-0-6) 
 20401542 Design of Surface Irrigation 
 20401543 การพัฒนาพ้ืนที่ไร่นาชลประทาน  3 (3-0-6) 
 20401543 Irrigated Farmland Development 
  

กลุ่มการจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
 20401551 ระบบควบคุมอัตโนมัติและการควบคุมระยะไกล 3 (3-0-6) 
 20401551 Automatic Control System and Remote Sensing 
 20401552 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับเกษตรแม่นย าและ 3 (3-0-6) 
  ฟาร์มอัจฉริยะ 
 20401552 Design and Development of Precision Farming and 
  Smart Farming System  
 20401553 ระบบควบคุมสภาวะในโรงเรือนเพาะปลูก 3 (3-0-6) 
 20401553 Greenhouse Environment Control System 
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 กลุ่มพลังงานและชีวมวล 
 20401561 เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร 3 (2-3-5) 
 20401561 Energy Technology for Agriculture 
 20401562 การน าความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่และการเพ่ิม 3 (2-3-5) 
  ประสิทธิภาพทางด้านพลังงาน 
 20401562  Waste Heat Recovery and Energy Efficiency 
  Improvement 
 20401563 การออกแบบระบบพลังงานในการเกษตร 3 (2-3-5) 
 20401563 Energy System Design for Agriculture 
 20401564 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน 3 (3-0-6) 
 20401564 Thermal Energy Analysis 
  

กลุ่มทั่วไป 
 20401681 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1 3 (3-0-6) 
 20401681 Selected Topics in Agricultural  Engineering 1 
 20401682 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 2 3 (3-0-6) 
 20401682 Selected Topics in Agricultural Engineering 2 
 20401683 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 1 1 (1-0-2) 
 20401683 Special Problem in Agriculutural Engineering 1 
 20401684 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 2 1 (1-0-2) 
 20401684 Special Problem in Agriculutural Engineering 2 
 

   3) วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 20401695 วิทยานิพนธ์ 5 6 (0-18-0) 
 20401695 Thesis 5  
 20401696 วิทยานิพนธ์ 6 6 (0-18-0) 
 20401696 Thesis 6 
 
หมายเหตุ : รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจ านวนหน่วยกิตข้ันต่ าของหลักสูตรได้แก่ 
  - รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

  - รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าที่ไม่ได้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือกตาม 
    ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  - วิชาเสริมพ้ืนฐาน  ส าหรับนักศึกษาท่ีจ าเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
    เพ่ือปรับพื้นฐานเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

20401 หมายถึง รหัสรายวิชาของหลักสูตร 
 
เลขตัวแรกของรหัสวิชา (หลักร้อย) เลข 5, 6, 7, 8 แสดงถึงระดับรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาดังนี ้
 5 และ 6 เป็นระดับรายวิชาในระดับประกาศนียบัตร และปริญญาโท 
 7 และ 8 เป็นระดับรายวิชาในระดับปริญญาเอก 
เลขตัวแรกของรหัสวิชา (หลักสิบ) แสดงถึงกลุ่มวิชาในหลักสูตรดังนี้ 
 รหัส 0 กลุ่มระเบียบวิธีวิจัย 
 รหัส 1 เอกบังคับ 

รหัส 2 เอกเลือกกลุ่มเครื่องจักรกลเกษตร 
รหัส 3 เอกเลือกกลุ่มวิศวกรรมด้านแปรสภาพผลิตผลการเกษตร 
รหัส 4 เอกเลือกกลุ่มวิศวกรรมดินและน้ า 
รหัส 5 เอกเลือกกลุ่มการจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
รหัส 6 เอกเลือกกลุ่มพลังงานและชีวมวล 
รหัส 8 กลุ่มท่ัวไปซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อเฉพาะทาง และหัวข้อพิเศษ  
รหัส 9 กลุ่มวิทยานิพนธ์และสัมมนา  
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3.1.4  แผนการศึกษา 
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 

  ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

20401691 วิทยานิพนธ์ 1 6 0 18 0 
20401501 ระเบียบวิธีวิจัย (3) (2) (2) (5) 
20401591 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 
 รวม 6 0 18 0 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

20401692 วิทยานิพนธ์ 2 6 0 18 0 
 รวม 6 0 18 0 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

20401592 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 
20401693 วิทยานิพนธ์ 3 12 0 36 0 
 รวม 12 0 36 0 
   

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

20401694 วิทยานิพนธ์ 4 12 0 36 0 
 รวม 12 0 36 0 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีการประเมินผล 
 เป็น ระบบ S และ U 
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
20401511 เครื่องมือวัดและการ

วัดทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3 2 3 5 

20401512 การจ าลองระบบทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3 2 3 5 

20401501 ระเบียบวิธีวิจัย 3 2 2 5 
20401591 สัมมนา 1 1 0 2 1 
 รวม 10 6 10 16 
   

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

20401xxx วิชาเอกเลือก 3 3 0 6 
20401xxx วิชาเอกเลือก 3 - - - 
20401xxx วิชาเอกเลือก 3 3 0 6 
20401xxx วิชาเอกเลือก 3 - - - 
 รวม 12 - - - 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

20401592 สัมมนา 2 1 0 2 1 
20401xxx วิชาเอกเลือก 1 - - - 
20401695 วิทยานิพนธ์ 5 6 0 18 0 
 รวม 8    
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

20401696 วิทยานิพนธ์ 6 6 0 18 0 
 รวม 6 0 18 0 

 

* ตัวเลขในวงเล็บ เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีการประเมินผลเป็นระบบ  
S และ U 
 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 3.1.5.1 รายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตส าหรับแผน ก แบบ ก 1 
20401501 ระเบียบวิธีวิจัย 3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมายและขอบเขตของการวิจัย กระบวนการการวิจัยซึ่งประกอบด้วย การก าหนด

ปัญหา การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การน าหลักสถิติและระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การ
แปลความหมายข้อมูล การน าเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย  
รวมไปถึงจรรยาบรรณในงานวิจัย 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 
20401501 Research Methodology  3 (2-2-5) 

Prerequisite : None 
 Definition and scope of research methodology; defining problems; literature 
review; research methodologies; the use of principles of statistic and computer 
system for data analysis; statistical data analysis by software program; data 
interpretation; research presentation; research proposal and report writing including 
code of ethics for research. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self study 5 hours/week) 
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20401591 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้เป็นวิชาแรกในหมวดวิชาสัมมนาที่นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตต้องลงเรียนตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ของวิชานี้เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการอ่าน ท าความเข้าใจและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ โดยการจัดให้มีการเสนอผลงานซึ่งอาจจะได้จากการอ่าน วิเคราะห์บทความ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือเป็นผลงานวิจัยของตนเองภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้ฟัง
ในกลุ่ม และมีกรรมการประเมินผล 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชัว่โมง /สัปดาห์) 
 
20401591 Seminar 1 1 (0-2-1) 

Prerequisite : None 
This is the first in the series of required courses which must be taken 

consecutively by master students. The purpose of the course is to develop the 
students' ability in reading, understanding and presenting the technical papers, the 
student must be assigned to have a presentation of research papers or his/her 
research under the supervision of advisor to an audience and committee in a 
seminar. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 
20401592 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : 20401591 สัมมนา 1 

วัตถุประสงค์ของวิชานี้เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการคิดและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบแล้วเรียบเรียงเขียนเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีการน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้ฟังในกลุ่มและมีกรรมการประเมินผล 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชัว่โมง /สัปดาห์) 
 
20401592 Seminar 2 1 (0-2-1) 

Prerequisite : 20401591 Seminar 1 
The purpose of the course is to develop the students’ ability in thinking and 

analyzing data systematically and writing thesis proposal, the student must be 
assigned to have a presentation of thesis proposal under the supervision of advisor 
to an audience and committee in a seminar 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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3.1.5.2 วิทยานิพนธ์ 
20401691 วิทยานิพนธ์ 1 6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ก าหนดกรอบแนวคิด ออกแบบการ
ทดลอง และวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
เลือกหัวข้อวิจัย 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 
20401691 Thesis 1 6 (0-18-0) 

Prerequisite : None 
 Literature review related to thesis. Concept framework design. Design of 
experiment and thesis planning. Conceptual discussion with thesis advisor for topic 
selection. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
20401692 วิทยานิพนธ์ 2 6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับก่อน : 20401691 วิทยานิพนธ์ 1 
 การท าวิทยานิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมผล
การทดลองและวิเคราะห์ผล การเสนอประเด็นปัญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่
ปรึกษา และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าวิทยานิพนธ์  รวมถึงการเสนอขออนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 
20401692 Thesis 2 6 (0-18-0) 

Prerequisite : 20401691 Thesis 1 
 Research conduction with creativity involving theories and principle. Data 
collection and analysis. Research problem presentation and discussion with thesis 
advisor. Solution to problems related to thesis methodology and results. Submission 
of thesis problem. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
20401693 วิทยานิพนธ์ 3 12 (0-36-0) 

วิชาบังคับก่อน : 20401692 วิทยานิพนธ์ 2 
 การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล การพัฒนาแนวคิดอย่างอิสระ การประมวลองค์
ความรู้จากวิทยานิพนธ์เพ่ือการเรียบเรียงบทความวิจัย 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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20401693 Thesis 3 12 (0-36-0) 
Prerequisite : 20401692 Thesis 2 

 Research conduction with creativity involving theories and principle. Data 
collection and analysis. Research problem presentation and discussion with thesis 
advisor. Solution to problems related to thesis methodology and results. 

(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
20401694 วิทยานิพนธ์ 4 12 (0-36-0) 
 วิชาบังคับก่อน : 20401693 วิทยานิพนธ์ 3 
 การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์องค์
ความรู้เพ่ือแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ท าการวิจัย ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพ่ือการ
เขียนอธิบายอย่างชัดเจน และกระชับในเล่มวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานการพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 
20401694 Thesis 4 12 (0-36-0) 

Prerequisite : 20401693 Thesis 3 
 Development of independent concept design and ability to express opinion, 
systhesis knowledge leading to the essences of research. Compilation and transfer of 
knowledge into a clear and concised academic writing in thesis. Thesis defense and 
formatting following standards of Maejo University. 

(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
20401695 วิทยานิพนธ์ 5 6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การเสนอโครงร่างงานวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร การด าเนินการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงความรู้
ความสามารถ ภายใต้การดูแลแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 
20401695 Thesis 5 6 (0-18-0) 

Prerequisite : None 
Presentation of the research proposal in agricultural engineering, conducting 

research which illustrates ability, writing up of the thesis and research paper, under 
the supervision of advisors. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
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20401696 วิทยานิพนธ์ 6 6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับก่อน : 20401695 วิทยานิพนธ์ 5 

การวิจัยในระดับปริญญาโท การเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์และผลงานเพ่ือตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 
20401696 Thesis 6 6 (0-18-0) 

Prerequisite : 20401695 Thesis 5 
Research at the master’s degree level, writing up of the thesis and research 

paper for publication, and the thesis defended. 
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 

 
 3.1.5.3 วิชาเอกบังคับ ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 
20401501 ระเบียบวิธีวิจัย 3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมายและขอบเขตของการวิจัย กระบวนการการวิจัยซึ่งประกอบด้วย การก าหนด

ปัญหา การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การน าหลักสถิติและระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การ
แปลความหมายข้อมูล การน าเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย  
รวมไปถึงจรรยาบรรณในงานวิจัย 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 
20401501 Research Methodology  3 (2-2-5) 

Prerequisite : None 
 Definition and scope of research methodology; defining problems; literature 
review; research methodologies; the use of principles of statistic and computer 
system for data analysis; statistical data analysis by software program; data 
interpretation; research presentation; research proposal and report writing including 
code of ethics for research. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self study 5 hours/week) 
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20401591 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้เป็นวิชาแรกในหมวดวิชาสัมมนาที่นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตต้องลงเรียนตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ของวิชานี้เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการอ่าน ท าความเข้าใจและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ โดยการจัดให้มีการเสนอผลงานซึ่งอาจจะได้จากการอ่าน วิเคราะห์บทความ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือเป็นผลงานวิจัยของตนเองภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้ฟัง
ในกลุ่ม และมีกรรมการประเมินผล 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชัว่โมง /สัปดาห์) 
 
20401591 Seminar 1 1 (0-2-1) 

Prerequisite : None 
This is the first in the series of required courses which must be taken 

consecutively by master students. The purpose of the course is to develop the 
students' ability in reading, understanding and presenting the technical papers, the 
student must be assigned to have a presentation of research papers or his/her 
research under the supervision of advisor to an audience and committee in a 
seminar. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 
20401592 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : 20401591 สัมมนา 1 

วัตถุประสงค์ของวิชานี้เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการคิดและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบแล้วเรียบเรียงเขียนเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีการน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้ฟังในกลุ่มและมีกรรมการประเมินผล 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชัว่โมง /สัปดาห์) 
 
20401592 Seminar 2 1 (0-2-1) 

Prerequisite : 20401591 Seminar 1 
The purpose of the course is to develop the students’ ability in thinking and 

analyzing data systematically and writing thesis proposal, the student must be 
assigned to have a presentation of thesis proposal under the supervision of advisor 
to an audience and committee in a seminar 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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20401511 เครื่องมือวัดและการวัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวางแผนการทดลอง การวัดเชิงวิศวกรรม ระบบติดตามข้อมูลเชิงตัวเลข การแสดงผลและ
การบันทึกผล การวิเคราะห์และการแปลผล การเชื่อมต่อข้อมูลและระบบควบคุมกับคอมพิวเตอร์ 
การน าเข้าของข้อมูล การวิเคราะห์เพ่ือแบ่งกลุ่มหรือหาความสัมพันธ์ของข้อมูล 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

20401511 Instrumentation and Measurement for Science and Technology 3 (2-3-5) 
Prerequisite : None 

 Planing experiment; engineering measurements digital data acquisition; 
indicating and recording; analysis and interpretation; interfacing microcomputers for 
data acquisition & control;  data input; data analysis for categories or correlateion  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 

20401512 การจ าลองระบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิธีเชิงตัวเลขของระบบสมการแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การจ าลองสภาวะ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมขั้นสูงส าหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทางวิศวกรรมเกษตร  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

20401512 Systems Simulation for Science and Technology 3 (2-3-5) 
Prerequisite : None 

 Numerical methods for linear and nonlinear systems; systemsimulation using 
advanced engineering software packages problem sovging in agricultural engineering 
studies. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 

 3.1.5.4 วิชาเอกเลือก 
กลุ่มเครื่องจักรกลเกษตร 

20401521 การออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกลเชิงแนวคิด 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กรอบแนวคิดในการออกแบบเครื่องจักรกลการออกแบบความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนต่าง ๆ การ

ออกแบบชิ้นส่วน ค่าพิกัดความเผื่อที่ยอมรับไดก้ารเลือกใช้วัสดุ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงการออกแบบที่มีวงจรชิวิตของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ปัญหาและ
สาเหตุของความเสียหาย ขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิต การ
ประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรมเกษตร 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
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20401521 Conceptual Design of Innovation Machinery 3 (2-3-5) 
Prerequisite : None 

 Conceptual framework for machinery design. Determination of component  
specifications, components design, tolerance, material selection. Computer Aided 
Design. Product design considering to life cycle of product. Problem and cause 
analysis of failaure. Proper procedures in manufacturing processes from design 
through production. Case study and term project. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 
20401522 การออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล  3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การออกแบบเครื่องจักรกลตามฟังก์ชัน การออกแบบรูปร่าง การออกแบบโครงสร้าง การ

ออกแบบต้นก าลัง การออกแบบกลไกและระบบส่งก าลัง การออกแบบระบบไฟฟ้า การวิเคราะห์
ความแข็งแรง การวิเคราะห์พลศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงพลังงาน การจดสิทธิบัตรและนวันตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 
20401522 Machine Design and Analysis 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

Machine design with functional design, shape design, structural design, power 
design, mechanisms and power train design, electrical System design, measurement 
and control design, stress analysis, dynamic analysis, electrical analysis. Innovation 
patent and registration process. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 
20401523 เออร์โกโนมิกส์และความปลอดภัย  3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ประเด็นต่าง ๆ ในการออกแบบเครื่องจักรกลและผลต่อการใช้งานของคน วิธีการออกแบบให้

เหมาะสมกับความสามารถของคนและข้อจ ากัดของคนงาน เช่น ระบบคนเครื่องจักร แผงแสดง ระบบ
ควบคุม บริเวณปฏิบัติงาน ระบบจัดการ และการเคลื่อนย้ายโดยคน เครื่องมือและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน เป็นต้น โครงงานการออกแบบโดยใช้หลักเออร์โกโนมิกส์ ความปลอดภัย  

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
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20401523 Ergonomics And Safety Engineering  3 (3-0-6) 
Prerequisite : None 
Introduction to ergonomics; human body as a working system; bones, joints, 

muscles, metabolism, nervous system; working environment; temperature, humidity, 
noise, visual perception, vibration; equipment design; seating display, control, other 
effects; ages, shift work; motivation; fatigue.   

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 
20401524 การทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลเกษตร   3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

มาตรฐานและวิธีการทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรชนิดต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน มอก. 
มาตราฐาน ASABE มาตราฐาน RNAM มาตรฐาน ANTAM เป็นต้น ข้อก าหนดรายละเอียดของ
เครื่องมือ การทดสอบในห้องปฏิบัติการ เงื่อนไขการทดสอบ การทดสอบสมรรถนะ การทดสอบ
ภาคสนามจริง เกณฑ์การประเมินผล และการรายงานผลการทดสอบ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
20401524 Testing and Evaluation of Agricultural Machinery 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 
 Test codes and procedures for farm machinery, e.g., TIS, ASABE, RNAM, 
ANTAM etc., specifications of implement, laboratory test, test conditions, 
performance test, practical field test, criteria for evaluation and test report 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 
20401525 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นของการประเมินวัฏจักรชีวิต การจัดท าข้อมูลบัญชีรายการ การประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต การแปลผลและการประเมินผลการปรับปรุง การ
ประยุกต์ใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตกับงานทางวิศวกรรม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
20401525 Life Cycle Assessment of Products 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

Introduction to Life Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Inventory (LCI), Life 
Cycle Impact Assessment (LCIA), Interpretation and LCA applications for engineering. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
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20401526 การประเมินผลกระทบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
ส าหรับการเกษตร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นของการประเมินวัฏจักรชีวิต การวิเคราะห์ผลกระทบทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพรินท์  

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 
20401526 Energy and Environmental Impact Evaluation 3 (3-0-6) 
for Agriculture 
 Prerequisite : None 

Introduction to Life Cycle Assessment (LAC), Energy and environmental 
impact analysis, Carbon and water footprint evaluation. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 
กลุ่มวิศวกรรมด้านการแปรสภาพผลิตผลการเกษตร 

20401531 การแปรสภาพผลิตผลเกษตรขั้นต้น 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ชีววิทยาของผัก ผลไม้ เมล็ดธัญพืชพืชน้ ามัน และพืชเคี้ยวมัน การเก็บรักษาผลิตผลเกษตร

หลังการเก็บเก่ียว การแปรสภาพขั้นต้นซึ่งประกอบด้วยการท าความสะอาด การคัดแยก การคัดขนาด 
การปอกเปลือก การตัดหั่น การลดขนาด การลวก และการผสม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
20401531 Primary Agricultural Produces Processing 3 (2-3-5) 

Prerequisite : None 
Biology of vegetables, fruits, cereal grain, oilseed and nuts.  Postharvest 

storage of agriculture produces. Minimally processing techniques including cleaning, 
sorting, sizing, peeling, cutting, size reduction, blanching and mixing. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 
20401532 การแปรสภาพผลผลิตเกษตรขั้นสูง 3 (2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์และการจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ต่อการวิเคราะห์

เชิงปริมาณในอาหารและระบบการแปรรูปทางชีวภาพ คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของอาหาร
และระบบทางชีวภาพ การหมัก การสกัด กระบวนการทางความร้อน การอัดผ่านเกลียวและการแยก  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
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20401532 Advanced Agricultural Products Processing 3 (2-3-5) 
Prerequisite : None 
Engineering techniques and mathematical models for quantitative analysis of 

food and bioprocessing systems. Physical/chemical characteristics of foods and 
biological systems, fermentation, extraction, thermal processes, extrusion and 
separation processes.  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week 
 
20401533 การอบแห้งผลิตผลเกษตรและอาหาร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการเทคโนโลยีการอบแห้งแบบใหม่รวมไปถึงการอบแห้งแบบผสมผสาน การออกแบบ
ระบบอบแห้งโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานเรื่องความชื้นสมดุลและจลนพลศาสตร์การอบแห้งคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ภายหลังการอบแห้ง เช่น คุณภาพด้านสี ลักษณะโครงสร้าง ความสามารถในการดูดน้ ากลับ
และการคืนตัว ปริมาณสารหอมระเหย คุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนพลังงานที่ใช้ในการอบแห้ง 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
20401533 Drying of Agricultural Produces and Foods  3 (2-3-5) 

Prerequisite : None 
Novel drying technologies including hybrid drying, design of a drying system 

using information of equilibrium moisture content and drying kinetics. Qualities of 
dried products, i.e., color perception, microstructural morphology, rehydration ratio 
and resilience, volatile oil content, nutritional qualities and energy consumption in 
drying. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 
20401534 โลจิสติกส์และระบบการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตเกษตร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักวิศวกรรมโลจิสติกส์ในระบบเกษตร การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการเส้นทางและ
พาหนะขนส่ง ระบบติดตามสินค้าทางการเกษตร ระบบการผลิตแบบบูรณาการ หลักการและ
องค์ประกอบของระบบการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตเกษตรส าหรับการออกแบบและพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบตรวจ
ประเมินการผลิตสินค้าเกษตร (GAP) เนื้อหาในรายวิชาประกอบด้วย เทคโนโลยีการตรวจวัด และการ
บันทึกข้อมูล เทคโนโลยีการระบุตัวตนและสถานที่ตั้งโดยใช้คลื่นวิทยุ (RFID) เทคโนโลยีบารโค้ด และ
เทคโนโลยีเครือข่ายการส่งถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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20401534 Logistics and Traceability Systems of Agricultural Products 3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
 The principles and elements of the application of agricultural traceability 
system and tracking system. Designing and developing of the management 
information and communication system as well as the Good Agricultural Practice 
(GAP) Assessment System.  The sensors technology, the data storages technology, 
the Identification and locations technology, the radio frequency identification 
technology (RFID), the barcode technology, and the wireless network technology. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 
20401535 กระบวนการทางชีวภาพในงานวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษากระบวนการเตรียมก่อนการหมักทางชีวภาพ กระบวนการฆ่าเชื้อและความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลิตทางชีวภาพ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางชีวภาพ การใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประเมินผลของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตทางชีวภาพ การเก็บเกี่ยว
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพกับการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
เกษตร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
20401535 Bioprocess for Engineering 3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
 Study of the upstream operations in biological fermentation, sterilization and 
safety in bioprocessing, bioprocessing production, mathematical models for 
microbiological evaluation, the downstream operations for bioprocessing production, 
and the application for agricultural industry. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
20401513 การจัดการฟาร์มและอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ขอบข่ายงานด้านวิศวกรรมเกษตร การออกแบบและวางแผนทางธุรกิจเกษตร การจัดการใน
ฟาร์ม การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร และโครงการทางธุรกิจด้านวิศวกรรมเกษตรซึ่งต้องใช้
ความรู้เรื่องการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์  ต้นทุนและค่าใช่จ่าย การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และ
ระยะเวลาคืนทุน ตลอดจนผลตอบแทนการลงทุน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
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20401513 Farm and Agro-industry Management 3 (3-0-6) 
Prerequisite : None 
Scope of agricultural engineering. Design and plaing in agricultural business; 

Farm management, Agro-industry factory management. Business projects in 
agricultural engineering which relyied on the knowledges of economics analysis, cost 
and expense, break-even point and payback period analysis as well as investment 
returns. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 
20401514 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบจ าลองการหาสภาวะที่
เหมาะสม วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับการหาสภาวะที่เหมาะสม การออกแบบการทดลองโดยวิธี
แฟคทอเรียลเต็มรูป และแฟคทอเรียลบางส่วน (Box-Behnken design, Central Composite 
Design and Plackett-Burman design) โครงข่ายประสาทเทียม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
หาสภาวะที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
20401514 Optimization in Science and Technology 3 (3-0-6) 
Prerequisite : None 
 Principles of experimental design, Analysis of variance, Optimization models 
and mathematical methods in optimization. Design of experiment in full and 
fractional factorial, e.g, Box-Behnken design, central composite design (CCD), Plackett-
Burman design, Artificial neural network, Computer program for optimization and 
application in engineering and agro-industry. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 

กลุ่มวิศวกรรมดินและน้ า 
20401541 ระบบชลประทานแบบใช้แรงดัน 3 (2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การออกแบบการชลประทานแบบฉีดฝอย (Springer irrigation) และแบบหยด (Drip- 
irrigation) ประเภทของการชลประทานแบบฉีดฝอย องค์ประกอบ เงื่อนไขการใช้งาน และข้อดี -
ข้อเสียของการชลประทานแบบฉีดฝอย การชลประทานแบบหยด ประเภทของการชลประทานแบบ
หยด องค์ประกอบ เงื่อนไขการใช้งาน และข้อดี-ข้อเสียของการชลประทานแบบหยด และชลศาสตร์
ในการออกแบบ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
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20401541 Pressured Irrigation Systems  3 (2-3-5) 

Prerequisite : None 
 Principle of pressured irrigation system. Basic information design. Hydraulic of 
irrigation, calculation designs of springer and drip irrigation system. Management and 
procedure in pressured irrigation systems 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
20401542 การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การออกแบบระบบการชลประทานแบบร่องคู แบบไหลท่วมเป็นผืน และแบบขังเป็นอ่าง การ
ให้น้ าทางผิวดิน การปรับพ้ืนที่ ลักษณะระบบชลประทานในแปลงนา การหาขนาดระบบส่งน้ าใน
แปลงเพาะปลูก ระบบระบายน้ าในแปลงเพาะปลูก 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 
20401542 Design of Surface Irrigation  3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
 Surface irrigation. Furrow irrigation design. Border irrigation design. Basin 
irrigation design. Area preparation. Characteristics of irrigation system in farmland. 
Determination of water supply in farmland.  Drainage system in farmland.  

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 
20401543 การพัฒนาพ้ืนที่ไร่นาชลประทาน  3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ปัจจัยส าคัญในงานพัฒนาพ้ืนที่ไร่นาชลประทานเชิงวิศวกรรม การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มี

ผลต่อผลผลิต แนวทางในการปรับปรุงพ้ืนที่ไร่นาชลประทาน การก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการ
ออกแบบระบบส่งน้ า ระบบระบายน้ าและระบบทางในไร่นา ระบบสูบน้ าส าหรับไร่นาการจัดรูปแปลง
และการปรับระดับพ้ืนที่ การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของการพัฒนาไร่นาชลประทาน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 
20401543 Irrigated Farmland Development 3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
 Factors in irrigation field development on engineering basis. Factor analysis on 
yield. Development in irrigated farmland. Criterion in water supply system. Drainage 
and pathway in farmland. Pumping unit in farmland. Land shaping and level 
adjustment. Study and analysis problem of irrigated farmland development. 
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(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
กลุ่มการจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 

20401551 ระบบควบคุมอัตโนมัติและการควบคุมระยะไกล 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและการท างานของเครื่องมือวัดส าหรับใช้ในการออกแบบและการก าหนดค่าของ

ระบบอัตโนมัติ ด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฮดรอลิก ระบบนิวเมติก ระบบแมกเนติก ฯลฯ 
การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ เช่น Microprocessor หรือ Microcontroller หลักการปรับค่า
สัญญาณน าเข้า (Input) และสัญญาณส่งออก (Output) และหลักการการสอบเทียบค่า ระบบ
ติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีเครือข่ายการส่งถ่ายข้อมูลแบบไร้สายภายในฟาร์ม ระบบควบคุม
ระยะไกล และการควบคุมเครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ  

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 
20401551 Automaic Control System and Remote Sensing 3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
The Fundamention of instruments for designing and developing of the 

automatic control system with several technology such as the electronics device, the 
Hydrolic device, the pneumatic deviceand the mangnetic device. Microprocessor or 
Microcontroller. Input and Output signal and the calibration analysis. Communication 
and network technology, the wireless data transmission within farm. Remote sensing 
technology and automated control of agricultural machinery 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 
20401552 การออกแบบและพัฒนาระบบการเกษตรแม่นย าและระบบฟาร์มอัจฉริยะ 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและองค์ประกอบของระบบฟาร์มอัจฉริยะ รวมไปถึงสร้างทักษะการออกแบบ 

วางแผน และการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับสร้างนวัตกรรมการสนับสนุนระบบการท าการเกษตรแบบแม่นย าและต่อ
ยอดไปถึงระบบฟาร์มอัจฉริยะ เนื้อหาในรายวิชาประกอบด้วย ระบบระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GNSS 
และ GPS) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ้ืนฐานการออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลทาง
การเกษตร (IoT sensor)  ระบบการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning system) 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และระบบฐานข้อมูล  

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
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20401552 Design and Development of Precision farming                                 3 (3-0-
6) 
and Smart Farming system   
Prerequisite : None 

 Principles and elements of the smart farm as well as the skills to designing 
and management. By applying knowledge of engineering and technology for the 
innovation supported system for precision agriculture and further to the smart farm. 
The Global Navigation Satellite System the Global Positioning System (GNSS and GPS) 
and the geographic information systems (GIS). The  fundamental  of designing, the 
agricultural sensors (IoT sensoers), machine learning system, Artificial Intelligence and 
Databese system.  

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 
20401553 ระบบควบคุมสภาวะในโรงเรือนเพาะปลูก 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการออกแบบและการจัดการองค์ประกอบของโครงสร้างโรงเรือนทางการเกษตร 

ตลอดจนระบบควบคุมสภาพปัจจัยทางการเพาะปลูกในโรงเรือนเช่น การเปิดปิดวาล์ว การควบคุม
ความร้อน แสงสว่างและการให้น้ า รวมถึงการควบคุมการท างานของปั้มน้ าและพัดลมเป็นต้น โดย
มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ ด้านอุปกรณ์และการตรวจวัด หลักการเพาะปลูกพืช หลักการเลี้ยง
สัตว์ในโรงเรือน พื้นฐานวิศวกรรม และระบบการควบคุมอัตโนมัติ เพ่ือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
โรงเรือนทางการเกษตรให้มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ซึ่งส่งผลถึงการเพ่ิม
คุณภาพและปริมาณของผลผลิตทางการเกษตรส าหรับการแข่งขันทางธุรกิจ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 
20401553 Greenhouse Environment Control System 3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
Design and management principles of agricultural greenhouses. The 

greenhouse control such as the functions of on-off valve for thermal, lighting and 
Irrigation controlling including the control of water pump and fan etc.  The 
integration of knowledge, the sensor technology, principles of crop and livestock 
including the basic engineering and automatic control system. The greenhouse 
environment control is critical in achieving the best and most efficient growing that 
effect to increasing the quality and quantity of agricultural products for business 
competitiveness. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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กลุ่มพลังงานและชีวมวล 
20401561 เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศักยภาพและปริมาณของชีวมวลและเศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงการใช้ประโยชน์จากของ
เสียรวมถึงของเหลือทิ้งในฟาร์มและโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทางพลังงานเพ่ือการประยุกต์
แหล่งพลังงานที่มีส าหรับในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
การสันดาป ไพโรไลซิส ก๊าซซิฟิเคชั่น การผลิตถ่าน ก๊าซชีวภาพ การประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์
การเกษตร การผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
20401561 Energy Technology for Agriculture 3 (2-3-5) 

Prerequisite : None 
Potential and quantity of Biomass and agricultural residues including 

application of farm and industrial waste, energy technology application for 
agricultural and industrial such as wind energy, solar energy, combustion, pyrolysis , 
gasification, charcoal production,  biogas, application for agriculture engine, 
agricultural small power producer 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 
20401562 การน าความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่และการเพ่ิมประสิทธิภาพทาง 3 (2-3-5) 

ด้านพลังงาน   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทฤษฎีและการค านวณ

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนการออกแบบระบบพลังงานกลับมาใช้ใหม่และการจ าลองระบบพลังงาน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการออกแบบและค านวณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ระบบ ในงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงฟาร์ม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
20401562 Waste Heat Recovery and Energy Efficiency Improvement 3 (2-3-5) 

Prerequisite : None 
Waste heat Recovery by heat Exchanger, calculation theory on heat 

exchanger, waste heat recovery design system, energy system simulation, design and 
calculation of energy efficiency in the field of agricultural engineering in industrial and 
farm 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
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20401563 การออกแบบระบบพลังงานในการเกษตร 3 (2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การออกแบบระบบที่ท างานได้ หรือระบบที่เหมาะสม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การสร้าง  

สมการส าหรับระบบพลังงานด้วยข้อมูลจากการทดลอง การสร้างชุดสมการของระบบ พลังงานทาง
ทฤษฎี การสร้างสมการและจ าลองของระบบพลังงาน  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
20401563 Energy System Design for Agriculture 3 (2-3-5)  

Prerequisite : None 
Designing a workable system or an optimum system. Engineering economics. 

Equation fitting for characterisation of power equipment using experimental data. 
Modelling of energy equipment based upon physical laws. Energy system modelling 
and simulation.  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 
20401564 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิค แนวคิดและการวิเคราะห์ด้วยอะเวลอะบิลิตี 

ประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติทางด้านอะเวลอะบิลิตี การประยุกต์การ
วิเคราะห์โดยใช้อะเวลอะบิลิตีกับกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิคส์ และวัฏจักรทางวิศวกรรม และ
ระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วม การส ารวจและจัดการพลังงานในระบบพลังงานความร้อนแบบ
ต่างๆ โดยเน้น หม้อไอน้ า เตาเผา การออกแบบเพ่ือน าพลังงานกลับมาใช้และการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ความร้อน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
20401564 Thermal Energy Analysis 3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
First and Second law of thermodynamics, availability concept and analysis. 

Second law efficiencies. Availability property relations. Applications of availability 
analysis to thermodynamic processes and engineering cycles and co-generation 
systems. Energy audit and management in various thermal energy systems with 
emphasis on boiler, furnaces, steam equipment, design for maximum energy 
recovery. Trading off energy against capital. Thermo-economic analysis 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
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กลุ่มทั่วไป 
20401681 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรในระดับปริญญาโทหัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค

การศึกษา 
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์) 

 
20401681 Selected Topics in Agricultural Engineering 1 3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
Selected topics in agricultural engineering at the master’s degree level, topics 

are subjected to change in each semester. 
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 
20401682 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 2 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรในระดับปริญญาโทหัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค

การศึกษา 
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์) 

 
20401682 Selected Topics in Agricultural Engineering 2 3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
Selected topics in agricultural engineering at the master’s degree level, topics 

are subjected to change in each semester. 
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 
20401683 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 1 1 (1-0-2) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การทดลองและ/หรือการค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจทางวิศวกรรมเกษตร โดยมีการวางแผนงาน

ทดลอง และ/หรือแผนการด าเนินการการเก็บและบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
เขียนรายงานผลการทดลองและ/หรือการศึกษาค้นคว้านั้น 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 
  



มคอ.2  43 

20401683 Special Problem in Agricultural Engineering 1 1 (1-0-2) 
Prerequisite : None 
Experimentation and/or studying in agricultural engineering topics of interest. 

Experimental design and/or work planning, collecting and recording data. Data 
analysis and results summarizing and report writing 

(Lecture 1 hour, Practice 0 hour, Self Study 2 hours/week) 
 
20401684 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 2 1 (1-0-2) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การทดลองและ/หรือการค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจทางวิศวกรรมเกษตร โดยมีการวางแผนงาน

ทดลอง และ/หรือแผนการด าเนินการการเก็บและบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
เขียนรายงานผลการทดลองและ/หรือการศึกษาค้นคว้านั้น 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 
20401684 Special Problem in Agricultural Engineering 2 1 (1-0-2) 

Prerequisite : None 
Experimentation and/or studying in agricultural engineering topics of interest. 

Experimental design and/or work planning, collecting and recording data. Data 
analysis and results summarizing and report writing 

(Lecture 1 hour, Practice 0 hour, Self Study 2 hours/week) 
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3.2  ชื่อต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ที่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ป ี

1 
 
 

รองศาสตราจารย ์ นางสุเนตร  
สืบค้า 

Doctor of 
Philosophy 

วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

Agricultural Process 
Engineering 
เครื่องจักรกลเกษตร 
 
 
เกษตรศึกษา-เกษตรกล
วิธาน 

Ehime University, Japan  
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ  
 

2546 
 
2536 
 
 
2534 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายโชติพงศ์           
กาญจนประโชต ิ

Doctor of 
Philosophy 

วิศศวกรรม 
ศาสตรมหา
บัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตร
บัณฑิต 

Bio-Industrial 
Mechatronics 
Engineering 
วิศวกรรมเกษตร 
 
วิศวกรรมเกษตร 

National Chung Hsing University, 
Taiwan 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2554 
 
 
2546 
 
2544 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นางสาวทิพาพร 
ค าแดง 

วิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
 
วิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2555 
 
 
2549 

 
3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ที่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ป ี

1 รองศาสตราจารย ์ นางสุเนตร  
สืบค้า 

Doctor of 
Philosophy 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

Agricultural Process 
Engineering 
เครื่องจักรกลเกษตร 
 
เกษตรศึกษา-เกษตรกล
วิธาน 

Ehime University, Japan  
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ  
 

2546 
 
2536 

 
2534 

2 รองศาสตราจารย ์ นายเสมอขวญั  
ตันติกุล 

การศึกษา
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

จิตวิทยาการศึกษา 
 
เครื่องจักรกลเกษตร 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2538 
 
2536 
 
2532 
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ที่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ป ี

3 รองศาสตราจารย ์ นายบัณฑิต 
หิรัญสถิตย์พร 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมโครงสร้าง 
 
วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2534 
 

2532 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายโชติพงศ์           
กาญจนประโชต ิ

Doctor of 
Philosophy 

 
วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต 

Bio-Industrial 
Mechatronics 
Engineering 
วิศวกรรมเกษตร 
 
วิศวกรรมเกษตร 

National Chung Hsing University, 
Taiwan 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2554 
 
 
2546 

 
2544 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นางสาวทิพาพร 
ค าแดง 

วิศวกรรมศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
วิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2555 
 

2549 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายธนศิษฏ์   
วงศ์ศิริอ านวย 

วิศวกรรมศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเครื่องกล    
 
วิศวกรรมเครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
ฃ
2545 
 
2542 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายน าพร  
ปัญโญใหญ ่

วิศวกรรมศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ภาคพายัพ 

2556 
 
2547 
 
2544 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายนักรบ  
นาคประสม 

Doctor of 
Philosophy 

 
วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต 

Food Engineering 
 
 
วิศวกรรมการอาหาร 
 
วิศวกรรมเกษตร 

National Pingtung University of 
Science and Technology, 
Taiwan 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2555 
 
 
2548 
 
2545 

9 อาจารย ์ นางสาวมยุรา  
ศรีกัลยานุกูล 

วิทยาศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
เทคโนโลยีชนบท 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2550 
 
2540 
 
2536 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ที่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล สถานที่ท างาน คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 ศาสตราจารย ์ นายทนงเกียรติ 
เกียรติศิริโรจน์ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Doctor of 
Engineering 

Energy 
Technology 

ASIAN INSTITURE OF 

TECHNOLOGY, THAILAND 
2530 

2 รองศาสตราจารย ์ นายกิตติพงษ ์ 
วุฒิจ านงค์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

Master of 
Engineering 
 
Master of 
Science 

Civil 
Engineering 
 
Irrigation 

University of California, 
Davis, U.S.A. 
 
University of California, 
Davis, U.S.A. 

2514 
 
 
2515 

3 รองศาสตราจารย ์ นายสมยศ 
เชิญอักษร 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

Doctor of 
Philosophy 
 

Agricultural 
Engineering 
 

University of Tennessee, 
U.S.A. 

2535 

4 รองศาสตราจารย ์ นายโกศล    
โอฬารไพโรจน ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
วิทยาเขตภาคพายัพ 

วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายชาญชยั แสง
ชโยสวัสดิ ์
 

ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชา 
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์  
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Doctor of 
Philosophy 
 

Agronomy and 
Soil Science 

University of Hawaii at 
Manoa , U.S.A. 

2541 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายวส ุ
อุดมเพทายกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

Doctor of 
Philosophy 
 

Biosystems 
Engineering 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 
DAVIS, U.S.A. 

2555 

7  นางดาเรศร์ 
กิตติโยภาส 

ผู้อ านวยการกองส่งเสริม
วิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมโยธา 
(สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม หรือการฝึกงานต่างประเทศ 
 มีการศึกษาดูงาน การเข้าเยี่ยมชม หรือการจัดประสบการณ์ภาคสนามต่างประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเกษตรกับองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  มีดังนี้ 
 1. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเกษตรได้อย่างเหมาะสม 
 2. ได้ประเด็นหัวข้องานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต 
 4.2 ช่วงเวลา 
  การเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม สามารถด าเนินกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2  
ของทุกชั้นปี โดยแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกรณีศึกษาในวิชาเรียนตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน
หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มคอ.2 
43 

มคอ.2 

50 
48 

มคอ.2 



มคอ.2  47 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าการวิจัย 
1. ก าหนดให้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2 
2. ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
3. ก าหนดระยะเวลาด าเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปีการศึกษา 
4. ก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  การท าการวิจัยโดยการจัดให้นักศึกษาท างานวิจัยตามโจทย์ที่สนใจ  ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและวาจา โดยจัดให้มีการ
น าเสนอผลงานวิจัยโดยอาจารย์สอบประเมินผลไม่ต่ ากว่า 3 คน 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1.  มีองค์ความรู้จากการวิจัย 
 2.  สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย 
 3.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
 4.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ และ
คณิตศาสตร์ 
 5.  สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 6.  มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 
 5.3  ช่วงเวลา 
  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  1. อาจารย์ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาโดย
นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 
  2. อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษาตลอดเวลา
ที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 
  3. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  4. มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี ตลอดการ
ท างานนอกเวลา 
  5. มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ     ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยและในห้องปฏิบัติการของคณะฯ 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  1. จัดให้มีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  2. ใช้ระบบการให้คะแนน (Grading) และระดับแต้มคะแนน (Grade point) ในการ
ประเมินผล 
  3. นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของฝ่าย
บัณฑิตศึกษา ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
4.1 แผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวัง 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ทักษะด้านงานวิจัย - ก าหนดให้มีการค้นคว้าหาความรู้ด้านกรอบแนวคิดและ   

ระเบียบวิธีวิจัย 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัยระหว่าง
นักศึกษารุ่นพ่ี คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
- นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่ข้ันตอนวางแผนการ
ทดลอง ด าเนินการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลผ่าน
รายวิชาที่เก่ียวข้อง 

2. ทักษะด้านภาษา - ส่งเสริมให้ใช้เอกสารประกอบการสอนที่ตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
- ให้นักศึกษาค้นคว้าบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็น
ภาษาอังกฤษ แล้วเรียบเรียงและน าเสนอหน้าชั้น 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
- ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สนับสนุนให้นักศึกษาเพ่ิมพูนทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

4.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

Program Learning Outcomes 
(จ ำนวน PLOs ให้ระบุตำมควำม

เหมำะสม 
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร) 

ระบุขั้นพัฒนำกำรจำกกำรเรียนรู้ของ  
Program Learning Outcomes ที่ก าหนด (Sub-PLOs)  
(จ ำนวน Sub-PLOs ให้ระบุตำมที่สำมำรถด ำเนินกำรได ้

ในแต่ละ PLOs) 

1) มีความสามารถและทักษะในการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบในเชิงตรรกะเหตุผล 

1.1) มีการวางแผนงาน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ตลอดจน
การบริหารจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
1.2) มีการบูรณาการระหว่างการคิด ทักษะการปฏิบัติงาน 
และทัศนคติค่านิยมที่ดี 

2) ประยุกต์เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานด้านวิศวกรรมเกษตรได้
อย่างเหมาะสม 

2.1) มีความรู้พ้ืนฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2.2) ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติที่เก่ียวข้องใน
การค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
2.3) บริหารจัดการแหล่งความรู้เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาทาง
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Program Learning Outcomes 
(จ ำนวน PLOs ให้ระบุตำมควำม

เหมำะสม 
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร) 

ระบุขั้นพัฒนำกำรจำกกำรเรียนรู้ของ  
Program Learning Outcomes ที่ก าหนด (Sub-PLOs)  
(จ ำนวน Sub-PLOs ให้ระบุตำมที่สำมำรถด ำเนินกำรได ้

ในแต่ละ PLOs) 

วิชาการได้ 
3) บูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือสร้างสรรค์

ผลงานวิชาการด้านวิศวกรรมเกษตร 
3.1) บูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่
หรือแนวคิดใหม่ 
3.2) ท างานข้ามศาสตร์เพ่ือความรุ่งโรจน์ทางวิชาการ เพ่ือ
ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของศาสตร์ทางวิศวกรรมเกษตร 

4) สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
(Innovation) การเกษตรสมัยใหม่
โดยค านึงถึงจรรยาบรรณการวิจัย 

4.1) ท าวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตรและประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพ 
4.2) สร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมเกษตรที่สามารถน าไปใช้
งานได้จริง 

 

4.3 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในแต่ละด้าน 

4.3.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
 4.3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
    1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมทางเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ซับซ้อนได้โดยค านึงความรู้สึกของผู้อื่น 
    2) ริเริ่มให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและ
แก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและ
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    3) แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในวงการวิชาชีพ 

 4.3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  1) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลาและการส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน (Role 
model) 
  2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียน
การสอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอย่าง เช่น การปิดไฟฟ้า ปิด
น้ า เก็บขยะ ซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะ 
  3) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เรื่องการไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  
การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นทุกครั้งที่น ามาใช้ การไม่ลอกการบ้านหรืองานมอบหมายของผู้อ่ืน 
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  4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 4.3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
  3) ประเมินจากงานมอบหมาย 
  4) ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 
 4.3.2 ความรู้ 
 4.3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจน
หลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือปฏิบัติในวิชาชีพ 
  2) รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญ
ฉลาด 
  3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจน
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 4.3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ใช้เทคนิคการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบบนพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีทั้งการบรรยายในชั้นเรียน การค้นคว้าหาความรู้และจัดท ารายงานทั้งใน
รูปแบบรายงานและวาจา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนภาคนิพนธ์ 
 4.3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1. การสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรู้ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
 2. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย และโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 3. ประเมินจากความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 
 

 4.3.3 ทักษะทางปัญญา 
 4.3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
  2) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงาน
ทางวิชาชีพในระดับชาติและพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือ
เสนอในลักษณะองค์ความรู้ใหม่ 
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  3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตัวเอง
โดยการใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ 
ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 4.3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ก าหนดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเป็นนักวิชาการที่ต้องคิดหาเหตุผล 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหาจากการค้นคว้าหาค าตอบหรือการวิจัย รวมทั้งพัฒนาแนวคิดของ
ตนเอง เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายและซักถามระหว่างการเรียนการสอน  
 4.3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ประเมินจากข้อสอบประเภทการประยุกต์ใช้ การสอบประมวลความรู้ หรือการ
สอบวิทยานิพนธ์ 
  2) ประเมินความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
หรือการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 4.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับชาติ 
  2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานได้ด้วยตัวเอง และร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่
ในการจัดการข้อโต้งแย้งและปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน 
  3) แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
 4.3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การให้นักศึกษาตั้งค าถามหลังจากท่ีผู้เรียนคนอื่นน าเสนองานเสร็จผ่าน
การกระตุ้นเร้าจากผู้สอน ซึ่งจะสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากการที่จะตั้งค าถามได้ 
ผู้เรียนต้องมีการเตรียมตัว ตั้งใจฟัง และสรุปรวบยอดเป็นค าถามออกมา 

2) จัดให้นักศึกษามีส่วนรวมในการประเมินผลงานของผู้เรียนคนอ่ืน และประเมิน
ตนเองซึ่งแสดงถึงการมีวุฒิภาวะทางสังคม 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ผ่านการ
อภิปรายกลุ่ม 
 4.3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม
กลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  2) ประเมินจากงานมอบหมาย 
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 4.3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า สรุปและเสนอแนะการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ 
 2) สามารถใช้การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล 
ต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่ส าคัญ 
 4.3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ก าหนดให้การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้สอนแนะน าหนังสือและ 
เอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษ มอบหมายให้จัดท ารายงานและน าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี้การท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ือจัดท าโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ และสรุปผลงานวิจัยเพื่อจัดท าเป็นรูปเล่ม 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
  3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าองค์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) ให้นักศึกษาน าเสนองานด้วยการวิเคราะห์เชิงตัวเลขผ่านการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง การใช้ระเบียบวิธีทางสถิติ หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน เช่น การสังเกต
พฤติกรรมประเมินความสามารถในการน าเสนอรายงาน หรือการอภิปรายกลุ่ม 
  2) ประเมินจากการสุ่มถามหรือจากการมอบหมายงาน 
  3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและ
รายงานที่เป็นรูปเล่ม 
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4.4 ผังแสดงความเชื่อมโยงผลการเรียรรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
PLO 1: มีความสามารถและทักษะในการคดิวิเคราะห์
และสังเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบในเชิงตรรกะ
เหตุผล 

 

20401501 ระเบียบวธิีวิจยั               

20401591 สัมมนา 1               

20401592 สัมมนา 2               

20401691 วิทยานพินธ์ 1                

20401692 วิทยานพินธ์ 2               

20401693 วิทยานิพนธ์ 3               

20401694 วิทยานิพนธ์ 4               

20401695 วิทยานิพนธ์ 5               

20401696 วิทยานิพนธ์ 6               

PLO 2: ประยุกตเ์พื่อหาวธิีการแก้ปัญหาหรอืพัฒนางาน
ด้านวิศวกรรมเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

 

20401511 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

              

20401512 การจ าลองระบบทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

              

20401501 ระเบียบวธิีวิจยั               

20401591 สัมมนา 1               

20401592 สัมมนา 2               

20401691 วิทยานพินธ์ 1                

20401692 วิทยานพินธ์ 2               

20401683 หวัข้อพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 1               

20401684 หวัข้อพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 2               

PLO 3: บูรณาการข้ามศาสตร์เพือ่สร้างสรรค์ผลงาน
วิชาการด้านวิศวกรรมเกษตร 

 

20401521 การออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกล
เชิงแนวคิด 

              

20401522 การออกแบบและวิเคราะห์
เครื่องจักรกล 

              

20401523 เออร์โกโนมิกส์และความปลอดภัย               

20401524 การทดสอบและประเมินผล
เครื่องจักรกลเกษตร 

              

20401525 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์               

20401526 การประเมินผลกระทบทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

              

รายวิชา ทักษะด้าน ทักษะด้าน ทักษะทาง ทักษะด้าน ทักษะ

มคอ.2 
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คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
20401513 การจัดการฟาร์มและอุตสาหกรรม 
เกษตร 

              

20401514 การหาสภาวะที่เหมาะสมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

              

20401531 การแปรสภาพผลิตผลเกษตรขั้นต้น               

20401532 การแปรสภาพผลผลิตเกษตรขั้นสูง               

20401533 การอบแห้งผลิตผลเกษตรและอาหาร               

20401534 โลจิสติกส์และระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับผลผลิตเกษตร 

              

20401535 กระบวนการทางชีวภาพในงาน
วิศวกรรม 

              

20401541 ระบบชลประทานแบบใช้แรงดัน               

20401542 การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน               

20401543 การพัฒนาพื้นที่ไร่นาชลประทาน               

20401551 ระบบควบคุมอัตโนมัติและการควบคุม
ระยะไกล 

              

20401552 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับ
เกษตรแม่นย าและฟาร์มอจัฉริยะ 

              

20401553 ระบบควบคุมสภาวะในโรงเรือน
เพาะปลูก 

              

20401561 เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร               

20401562 การน าความรอ้นเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่
และการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพลังงาน 

              

20401563 การออกแบบระบบพลังงานใน
การเกษตร 

              

20401564 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน                

20401681 หวัข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1               

20401682 หวัข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 2               

PLO 4: สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
(Innovation) การเกษตรสมัยใหม่โดยค านึงถึง
จรรยาบรรณการวจิัย 

 

20401694 วิทยานิพนธ์ 4               

20401696 วิทยานิพนธ์ 6               

หมายเหตุ    หมายถึงความรับผิดชอบหลัก   หมายถึงความรับผิดชอบรอง 
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4.5 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 
ใช้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2562 และ

ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม 
 
4.6 กระบวนยืนยัน (Verification) มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร 

1) เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือกรรมการระดับ
อ่ืนตามความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมิน และให้เกรดในรายวิชานั้น ถ้าผิด
สังเกต เช่น มี A หรือ C หรือ I มากเกินไป ให้บันทึกและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

2) กรรมการประจ าคณะฯ จัดประชุมพิจารณาเกรดโดยบรรจุเรื่องการทวนสอบให้เป็นวาระ
พิจารณาการรายงานผลจาก ข้อ 1 

3) คณะกรรมการประจ าคณะฯ อาจพิจารณาให้อาจารย์ประจ ารายวิชาทบทวนการให้เกรด 
4) มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
5) ประเมินภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต และความพึงพอใจต่อมหาบัณฑิตของ

ผู้ประกอบการ 
6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพ

ภายในมหาวิทยาลัย 
4.6.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการศึกษา และการท าวิจัย การน าเสนอผลงานทาง

วิชาการตามข้อก าหนดของบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในเวลาที่
ก าหนด  

4.6.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน

ด้านความรู้ ความสามารถ และความม่ันใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม

ประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
4.7 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 
2560 หรือประกาศใช้ขณะนั้น 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2555 และ

ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม 
 

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
1) เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือกรรมการระดับ

อ่ืนตามความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมิน และให้เกรดในรายวิชานั้น ถ้าผิด
สังเกต เช่น มี A หรือ C หรือ I มากเกินไป ให้บันทึกและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

2) กรรมการประจ าคณะฯ จัดประชุมพิจารณาเกรดโดยบรรจุเรื่องการทวนสอบให้เป็นวาระ
พิจารณาการรายงานผลจาก ข้อ 1 

3) คณะกรรมการประจ าคณะฯ อาจพิจารณาให้อาจารย์ประจ ารายวิชาทบทวนการให้เกรด 
4) มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
5) ประเมินภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต และความพึงพอใจต่อมหาบัณฑิตของ

ผู้ประกอบการ 
6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพ

ภายในมหาวิทยาลัย 
5.2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการศึกษา และการท าวิจัย การน าเสนอผลงานทาง

วิชาการตามข้อก าหนดของบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในเวลาที่
ก าหนด  

5.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ

การศึกษาในด้านความรู้ ความสามารถ และความม่ันใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่ง

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 

5.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
5.3.1 แผน ก แบบ ก 1 

1. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด สอบ
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอจัดท ารูปเล่ม
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วิทยานิพนธ์ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ( International Standard) และกรอบ
มาตรฐาน TQF 

2. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ก าหนดให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 1 ชื่อเรื่อง และการน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 1 ชื่อเรื่อง และนานาชาติ 1 เรื่อง 

5.3.2 แผน ก แบบ ก 2 
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
2. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยให้

เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ (International Standard) และกรอบมาตรฐาน TQF 
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  เพ่ือเป็นผู้

มีสิทธิ์ขอจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์  
4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง

น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
6.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร การจัดท าประมวลรายวิชา ตลอดจนสิทธิประโยชน์และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  

2. จัดเตรียมคู่มือแนะน าและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
3. มอบหมายให้อาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ เพ่ือคอยให้ค าแนะน า

หรือปรึกษาและเรียนรู้ในการปรับตัวเองให้เข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะฯ 
 
6.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

6.2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมการสัมมนา หรือฝึกอบรมเกี่ยวกับ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน และการวัดและประเมินผล 
  2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน และหรือการวิจัยกับสาขา

อ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือสถาบันหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

6.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
   1. ส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์ในสาขาท างานวิจัยร่วมกันเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ในทิศทางเดียวกัน  
   2. จัดให้มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม 
หรืองานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน 

3. ปรับปรุงระบบการสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอ้ือต่อการท างานวิจัยของคณาจารย์
และนักศึกษา 
  4. แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือที่จะพัฒนา
งานวิจัยร่วมกัน หรือร่วมกันท ากิจกรรมในชั้นเรียน อาทิ การเสวนา พบปะ หรือการบรรยายพิเศษ 
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานวิจัยกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
7.1 การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรจะมีการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้เป็นไปตามการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สป.อว. (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558) ตลอดระยะเวลาที่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางวิชาการ ซึ่งได้พิจารณาตาม
เกณฑ์ดังกล่าว 10 ข้อ  

7.1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จ านวน 3 คนดังนี้ 

 
ที ่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตรง/สัมพันธ์ 

1 รอง
ศาสตราจารย์ 

นางสุเนตร  
สืบค้า 

Doctor of 
Philosophy 

 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

Agricultural 
Process 
Engineering 
เครื่องจักรกล
เกษตร 
เกษตรศึกษา-
เกษตรกลวิธาน 

ตรง 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายโชติพงศ์  
กาญจนประโชติ 

Doctor of 
Philosophy 

 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

Bio-industrial 
Machatronics 
Engineering 
วิศวกรรมเกษตร 
 
วิศวกรรมเกษตร 

ตรง 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวทิพาพร 
ค าแดง 

วิศวกรรมศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
วิศวกรรมอาหาร 

เกี่ยวข้อง 
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7.1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 ท่าน ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้ง 3 

ท่าน โดยมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 ท่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน โดยทั้ง 3 ท่านมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

7.1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 9 ท่านมีคุณวุฒิปริญญาเอก 7 ท่าน และปริญญาโท 2 ท่าน และมี

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ที ่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี 

1 รองศาสตราจารย์ นางสุเนตร  
สืบค้า 

Doctor of 
Philosophy 

 
วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

Agricultural Process 
Engineering 
 
เครื่องจักรกลเกษตร 
 
 
เกษตรศึกษา-เกษตรกล
วิธาน 

2546 
 
 

2536 
 
 

2534 

2 รองศาสตราจารย์ นายบัณฑิต 
หิรัญสถิตย์พร 

วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมโครงสร้าง 
 
 
วิศวกรรมเกษตร 

2534 
 
 

2532 

3 รองศาสตราจารย์ นายเสมอขวัญ  
ตันติกุล 

การศึกษา
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต 

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

จิตวิทยาการศึกษา 
 
เครื่องจักรกลเกษตร 
 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

2538 
 

2536 
 
 

2532 
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ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายโชติพงศ์  
กาญจนประโชติ 

Doctor of 
Philosophy 

 
วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

Bio-industrial 
Machatronics 
Engineering 
วิศวกรรมเกษตร 
 
 
วิศวกรรมเกษตร 

2554 
 
 

2546 
 
 

2544 

5 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายธนศิษฏ์  
วงศ์ศิริอ านวย 

วิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 
 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

2555 
 
 

2545 
 
 

2542 

6 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายน าพร ปัญโญใหญ่ วิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 
 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

2556 
 
 

2547 
 
 

2544 

7 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายนักรบ นาคประสม Doctor of 
Philosophy 

วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตร
บัณฑิต 

Food Engineering 
 
วิศวกรรมการอาหาร 
 
 
วิศวกรรมเกษตร 

2555 
 

2548 
 
 

2545 
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ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวทิพาพร 
ค าแดง 

วิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
 
วิศวกรรมอาหาร 

2555 
 
 

2549 

9 อาจารย์  นางสาวมยุรา 
ศรีกัลยานุกูล 

วิทยาศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
เทคโนโลยีชนบท 

2550 
 

2540 
 

2536 

 
7.1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ .  2564) ได้ก าหนดคุณสมบัติ ของอาจารย์ผู้ สอนในหลักสูตรให้ เป็น ไปตาม ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คือ อาจารย์
ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

 
7.1.5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) ได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 คือ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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7.1.6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) ได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 คือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่เป็นบุคคลภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 เรื่องในรอบ 5 ปี 

 
7.1.7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ซึ่งต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า 3 เรื่องในรอบ 5 ปี 
 

7.1.8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) ได้ก าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาไว้ดังนี้ 
แผน ก แบบ ก 1 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ก าหนดให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 1 ชื่อเรื่อง และการน า เสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 1 ชื่อเรื่อง หรือนานาชาติ 1 เรื่อง 
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แผน ก แบบ ก 2 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 
7.1.9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ได้มีการก าหนดจ านวนนักศึกษารับเข้าให้สอดคล้องกับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จ านวน 5 คน/ปีการศึกษา 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จ านวน 5 คน/ปีการศึกษา 

โดยหลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรส าหรับรองรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเพียงพอ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6 ท่าน 
และคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 ท่าน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 2 ท่าน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา 

 
7.1.10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยจะมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเป็นหลักสูตรปรับปรุงที่
เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 และได้ก าหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2568 
เพ่ือใช้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2569 
 
7.2 บัณฑิต 

7.2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. จัดส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน   และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2. ประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี 
3. มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อ

ครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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7.2.2 การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564)  จะมีมาตรการเพื่อให้บัณฑิตให้ข้อมูลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ตาม
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

http://www.e-manage.mju.ac.th/survey_AllRPT.aspx 
 

7.3 นักศึกษา 
7.3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาโดยจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ในการ
วางแผน ก าหนดจ านวนนักศึกษา และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ไปเป็นตามที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
และข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและประกาศรับนักศึกษาจะ
ด าเนินการตามระบบและกลไกของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามล าดับ ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศรับ และ/หรือ มีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข จะมีการบริหารจัดการให้นักศึกษาเรียนเสริม
พ้ืนฐาน 

7.3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) จะมีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การท าวิทยานิพนธ์ การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

 

1. จัดคลินิกการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา 
2. มีระบบและกลไกติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของนักศึกษาตามความต้องการ โดยจะมีการท า

แบบสอบถามเพ่ือค้นหาหัวข้อหรือกิจกรรมที่นักศึกษาต้องการพัฒนา 
4. สร้างช่องทางการสื่อสารหลากหลาก อาทิ E-mail, FaceBook, Line ฯลฯ 
5. มีระบบและกลไกในการรับฟังและจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา เช่น กล่องรับข้อ

ร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา การร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากนั้นน าข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และคณะ ตามสายบังคับบัญชา 

 
7.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบและกลไกของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะฯ แล้วรายงานผลต่อที่ประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อีกทั้งมีการน าเอาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรที่
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จัดท าโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
7.4 คณาจารย ์

7.4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1. การรับอาจารย์ใหม่ จะมีการก าหนดกรอบอัตราก าลังผ่านคณะไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อ

ได้รับการจัดสรรกรอบอัตราก าลัง สาขาวิชาด าเนินการสรรหาอาจารย์ตามขั้นตอนการด าเนินการสรร
หาบุคลากรของคณะ และมหาวิทยาลัยตามล าดับ 

1.1 ก าหนดคุณสมบัติ 
 1.  คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

-  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับคณะฯ ที่สมัคร 

  -  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
1.2  การคัดเลือก   
โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถในการสอนโดย

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
1.3  เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

2. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบ / ประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ที่ประกาศใช้ในขณะนั้น และระเบียบ / ประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และด าเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน ตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพหลักสูตร  

4. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีส่วนร่วม ในกิจกรรมตามข้อ 2 และ 3 
 
7.4.2 คุณภาพอาจารย์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ทุกคน ส่วนการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมขึ้นนั้นจะใช้ระบบและกลไกของคณะ และมหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะก็ได้จัดสรรทุนวิจัย
ส าหรับอาจารย์รุ่นใหม่ รวมทั้งงบพัฒนาตนเองเพ่ือไปสัมมนา ฝึกอบรม หรือเข้าร่วมการประชุม ส่วน
มหาวิทยาลัยก็มีทุนวิจัยผ่าน วช. และทุนการไปน าเสนองานวิจัยต่างประเทศที่สามารถขอรับการ
สนับสนุนได้ 
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7.4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการสร้างระบบและกลไก การสร้างแบบประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร น าผลการประเมินรายงานในการประจ าหลักสูตร  อีกทั้ งมีการ
น าเอาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
7.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

7.5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรสอดคล้องตามกรอบ TQF (Thailand 
Qualifications Framework for Higher Education) หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และใช้ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรภายใต้มหาวิทยาลัย ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่อง แนว
ปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. 
2554  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ไดก้ าหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2568 เพ่ือใช้กับนักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2569 ซึ่งมีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เหมาะสม  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการ
พัฒนาหลักสูตร 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 

5. ด าเนินการจัดท าเล่ม มคอ.2 และแนวทางปฏบัติการเปิด/ปิด/ปรับปรุง หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
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7.5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) เป็นหลักสูตรปรับปรุง มีระบบและกลไก ด าเนินงานของหลักสูตรผ่านเวทีการด าเนินงานดังนี้ 

1. จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือการเตรียมการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร 

2. จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตรอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อ 
- การแบ่งภาระงานสอน จากภาระงานขั้นต่ า (9 ชั่วโมง/สัปดาห์) และจากนั้นก าหนด

อาจารย์ผู้สอนตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน 
- วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
- การก ากับติดตามและการตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกภาคการศึกษา 

โดยท าการจัดส่งก่อนเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา อีกทั้งก ากับ
รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุง
และวัฒนธรรม 

- การให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน 
- เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  
- หาแนวทางท่ีจะท าให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย 

7.5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) จะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยท าการ
จัดส่งหลังส่งเกรดแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่
รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบผลการด าเนินการเรียนการสอนตามแบบฟอร์ม มคอ. 5 และ มคอ. 6  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละเทอม จากนั้นด าเนินส่งผลการเรียนให้คณะฯ ด าเนินการต่อไปยัง
มหาวิทยาลัย จะต้องผ่านการพิจารณาผลการเรียนจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการตัดเกรด และเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะ  

 
7.5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) จะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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7.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรได้จัดการบริหารทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละด้านดังนี้ 

 
7.6.1 การบริหารงบประมาณ 
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ต่างคณะ ทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

7.6.2 ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมีอาคารตึกคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสถานที่สอน เป็นอาคาร 6 ชั้นพ้ืนที่ประมาณ 17,175 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องเรียนขนาด
เล็ก 15 ห้อง ห้องเรียนขนาดใหญ่ 2 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ 18 ห้อง ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง 
นอกจากนี้ยังมีอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมซึ่งมีห้องปฏิบัติการทางด้านเครื่องมือกลต่าง ๆ  
 ปัจจุบันคณะได้เปิดสอนสาขาวิศวกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรีอยู่แล้ว จึงมีอุปกรณ์การสอน
อยู่เป็นจ านวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนในสาขาอ่ืน ๆ ในคณะเดียวกัน
ไดอี้กด้วย 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทุกประเภทประกอบด้วยหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสารและหนังสือพิมพ์ จุลสาร 
กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลส าเร็จรูป CD-ROM DVD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากร
ดังกล่าวข้างต้นมีจ านวนดังนี้ 
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จ านวนหนังสือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 
หมวด ค าอธิบายหมวด ภาษาไทย (เล่ม) ภาษาอังกฤษ (เล่ม) รวม 
000 เบ็ดเตล็ด 12,802 2,327 15,129 
100 ปรัชญา 3,865 582 4,447 
200 ศาสนา 4,432 477 4,909 
300 สังคมศาสตร์ 50,078 7,758 57,836 
400 ภาษาศาสตร์ 4,983 1,877 6,860 
500 วิทยาศาสตร์ (บริสุทธิ์) 18,491 8,374 26,865 
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 50,455 15,443 65,898 
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 4,767 1,385 6,152 
800 วรรณกรรม วรรณคดี 3,045 658 3,703 
900 ประวัติศาสตร์ 8,044 1,065 9,109 

 รวม 160,962 39,946 200,908 
 

สื่อโสตทัศนวัสดุ (รายการ) 
รายการ จ านวน 

CD/DVD คนตรี 66 
CD/DVD เกษตร 280 
CD/DVD ภาษา 147 
CD/DVD วิชาการ 1,461 
CD/DVD บันเทิง 3,748 

รวม 5,702 
 

บทความ วารสาร และฐานข้อมูล 
บทความวารสาร  จ านวน 154,846 บทความ 
วารสารภาษาไทย จ านวน 973 รายการ 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-book, E-
clipping, E-journal) 

จ านวน 32 ฐานข้อมูล 

Single Search  จ านวน 1  
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 35 รายชื่อ 

 

นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และห้องสมุดของหน่วยงาน  
อ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น และยังมีการ
ติดต่อสื่อสารแบบเชื่อมโยงเครือข่ายในฐานข้อมูล Journal Link และวิทยานิพนธ์/งานวิจัยออนไลน์ 
ตลอดจนสหบรรณานุกรม 
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7.6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1. คณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน  ต ารา 

สื่ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย 
2. คณะฯ จัดประชุมเพ่ือให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 
7.6.4 การประเมินความพอเพียงของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียนโดย

วิธีแจกแบบสอบถาม 
2. ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้เรียนทุกรายวิชา 
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7.7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ปีที่) 

1 2 3 4 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

         

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

         

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

         

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

         

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

         

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 และ   มคอ. 4 (ถ้ามี (อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

         

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

        

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

         

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

         

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ปีที่) 

1 2 3 4 5 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0 

      

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

        

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องด าเนินการข้อ 1-5 ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 

 
ตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy ระดับใด 
 

PLOs Outcome Statement  Specific LO Generic LO Level 
1 มีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์

และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในเชิง
ตรรกะเหตุผล 

  AP 

2 
ประยุกต์เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ด้านวิศวกรรมเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

  AP 

3 
บูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน
วิชาการด้านวิศวกรรมเกษตร 

  AN 

4 
สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม (Innovation) 

การเกษตรสมัยใหม่โดยค านึงถึงจรรยาบรรณ
การวิจัย 

  C 

Bloom’s Taxonomy: R = Remembering U = Understanding AP = Applying AN = Analyzing E = 
Evaluating C = Creating  
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

PLOs รายละเอียด ผู้ใช้งาน
บัณฑิต มหาวิทยาลัย 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า 

1 มีความสามารถและทักษะในการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบในเชิงตรรกะเหตุผล 

F F F M MF 

2 
ประยุกต์เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานด้านวิศวกรรมเกษตรได้
อย่างเหมาะสม 

F F F F F 

3 
บูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการด้านวิศวกรรมเกษตร 

F F F M M 

4 
สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
(Innovation) การเกษตรสมัยใหม่โดย
ค านึงถึงจรรยาบรรณการวิจัย 

M F F P P 

F – Fully fulfilled M - Moderately fulfilled P - Partially fulfilled 
 
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน (ตามมาตรฐานคุณวุฒิของ
แต่ละสาขาวิชา) 
 

รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
PLO 1: มคีวามสามารถและทักษะในการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในเชิง
ตรรกะเหตุผล 

              

PLO 2: ประยุกตเ์พื่อหาวธิีการแก้ปัญหาหรอืพัฒนางาน
ด้านวิศวกรรมเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

              

PLO 3: บูรณาการข้ามศาสตร์เพือ่สร้างสรรค์ผลงาน
วิชาการด้านวิศวกรรมเกษตร 

              

PLO 4: สร้างองค์ความรู้หรอืนวตักรรม 
(Innovation) การเกษตรสมัยใหม่โดยค านึงถึง
จรรยาบรรณการวจิัย 

              

หมายเหต:ุ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิของหลักสูตร 

รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
PLO 1: มีความสามารถและทักษะในการคดิวิเคราะห์
และสังเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบในเชิงตรรกะ
เหตุผล 

 

20401501 ระเบียบวธิีวิจยั               

20401591 สัมมนา 1               

20401592 สัมมนา 2               

20401691 วิทยานพินธ์ 1                

20401692 วิทยานพินธ์ 2               

20401693 วิทยานิพนธ์ 3               

20401694 วิทยานิพนธ์ 4               

20401695 วิทยานิพนธ์ 5               

20401696 วิทยานิพนธ์ 6               

PLO 2: ประยุกตเ์พื่อหาวธิีการแก้ปัญหาหรอืพัฒนางาน
ด้านวิศวกรรมเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

 

20401511 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

              

20401512 การจ าลองระบบทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

              

20401501 ระเบียบวธิีวิจยั               

20401591 สัมมนา 1               

20401592 สัมมนา 2               

20401691 วิทยานพินธ์ 1                

20401692 วิทยานพินธ์ 2               

20401683 หวัข้อพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 1               

20401684 หวัข้อพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 2               

PLO 3: บูรณาการข้ามศาสตร์เพือ่สร้างสรรค์ผลงาน
วิชาการด้านวิศวกรรมเกษตร 

 

20401521 การออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกล
เชิงแนวคิด 

              

20401522 การออกแบบและวิเคราะห์
เครื่องจักรกล 

              

20401523 เออร์โกโนมิกส์และความปลอดภัย               

20401524 การทดสอบและประเมินผล
เครื่องจักรกลเกษตร 

              

20401525 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์               

20401526 การประเมินผลกระทบทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
20401513 การจัดการฟาร์มและอุตสาหกรรม 
เกษตร 

              

20401514 การหาสภาวะที่เหมาะสมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

              

20401531 การแปรสภาพผลิตผลเกษตรขั้นต้น               

20401532 การแปรสภาพผลผลิตเกษตรขั้นสูง               

20401533 การอบแห้งผลิตผลเกษตรและอาหาร               

20401534 โลจิสติกส์และระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับผลผลิตเกษตร 

              

20401535 กระบวนการทางชีวภาพในงาน
วิศวกรรม 

              

20401541 ระบบชลประทานแบบใช้แรงดัน               

20401542 การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน               

20401543 การพัฒนาพื้นที่ไร่นาชลประทาน               

20401551 ระบบควบคุมอัตโนมัติและการควบคุม
ระยะไกล 

              

20401552 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับ
เกษตรแม่นย าและฟาร์มอจัฉริยะ 

              

20401553 ระบบควบคุมสภาวะในโรงเรือน
เพาะปลูก 

              

20401561 เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร               

20401562 การน าความรอ้นเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่
และการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพลังงาน 

              

20401563 การออกแบบระบบพลังงานใน
การเกษตร 

              

20401564 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน                

20401681 หวัข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1               

20401682 หวัข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 2               

PLO 4: สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
(Innovation) การเกษตรสมัยใหม่โดยค านึงถึง
จรรยาบรรณการวจิัย 

 

20401694 วิทยานิพนธ์ 4               

20401696 วิทยานิพนธ์ 6               

 
หมายเหต:ุ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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7.8 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา 
 
ชั้นปีที่ รายละเอียด 
1 PLO 1: มีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น

ระบบในเชิงตรรกะเหตุผล 
PLO 2: ประยุกต์เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านวิศวกรรมเกษตรได้อย่าง
เหมาะสม 

2 PLO 1: มีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบในเชิงตรรกะเหตุผล 
PLO 3: บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านวิศวกรรมเกษตร 
PLO 4: สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม (Innovation) การเกษตรสมัยใหม่โดยค านึงถึง
จรรยาบรรณการวิจัย 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 8.1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1. คณะฯ จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นผู้รวบรวมผลและหาค่าเฉลี่ยในคะแนนที่ได้ของอาจารย์แต่
ละท่าน เพ่ือน าไปประเมินและวางแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป 
 2. จัดให้มีการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการเรียน  การท ากิจกรรม  
และผลการสอบในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาจารย์ประจ ารายวิชาเป็นผู้ประเมิน 
 

 8.1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1. จัดให้มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน  ซึ่งท าการประเมินทุกปลาย
ภาคการศึกษา   
 2. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์จากนักศึกษาจะส่งต่ออาจารย์และหัวหน้ากลุ่ม
วิชาเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
 3. การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์  โดยดูจากผล
การเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
 4. คณะฯ รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน
เพ่ือวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา 
 
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1. โดยนักศึกษาและบัณฑิต ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดย
ใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในวันปัจฉิมนิเทศ 
 2. โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอน
และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร  ตลอดจนผลการประเมินจากผู้เรียน ประกอบการประเมิน 
 3. โดยนายจ้างและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ติดตามบัณฑิตใหม่ โดยส ารวจข้อมูลจาก
นายจ้าง  หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์   
 
8.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 

 
8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
 1. อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการสอนประจ ารายวิชาที่
รับผิดชอบ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา  เพ่ือเสนอคณบดี
คณะฯ ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ 
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 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษาเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ 
 3. จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธการสอนและการ
ด าเนินการอ่ืน ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป 
 4. คณะกรรมการประเมินหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะฯ 
 5. คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะ  รวบรวมและจัดท ารายงานการประเมินผลและ
เสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
 6. คณะฯ จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร  
2. ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า (ประธาน) 
 3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
 3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพิาพร ค าแดง (เลขานุการ) 
4. วันที่รายงาน 26 ตุลาคม 2563 
5. ปีการศึกษาท่ีรายงาน ปี 2562 
6. สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 
 
1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน 
    3 คน 
 
2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน 
    2 คน 
2.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร 
 0 คน 
2.2 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
 0 คน 
2.3 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร 
 2 คน 
2.4 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ)  
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จ านวน 2 คน 
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3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
3.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปัจจุบัน

พบว่า ยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรร้อยละ 0  
ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดมาตรการให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ติดตามนักศึกษาที่
ไม่จบการศึกษาในปีที่ครบรอบการส าเร็จการศึกษา รวมถึงนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะไม่
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือหาสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อ
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาและหาวิธีการแก้ไขร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
และหลักสูตรฯ  
 

3.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 คน จาก

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าในหลักสูตรของรุ่น จ านวน 6 คน คิดเป็นอัตราการส าเร็จการศึกษา
ร้อยละ 33.3  
 
4. จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับ จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทีเ่รียนต่อชั้นปีที่ 3 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67  

 
6. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

วันที่ส ารวจ 15 พฤษภาคม 2563  
จ านวนแบบสอบถามที่ส่ง 2 ชุด จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ 2 ชุด  
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100  
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การกระจายภาวะการได้งานท าเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

การได้งานท า 

ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงค์จะท างาน 
ยังไม่ได้งาน

ท า ตรงสาขาที่
เรียน 

ไม่ตรงสาขาที่
เรียน 

ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 

จ านวน 2 - - - - 

ร้อยละ 100 - - - - 

 
หมวดที่ 3 คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวัง 

 
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 
จากการติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษาพบว่า ในปี

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 คน ใช้ระยะเวลาเพ่ือ
เรียนจบการศึกษา 2.5 ปี คิดเป็นอัตราการส าเร็จการศึกษาร้อยละ 33.3 โดยจากการประเมินตนเอง
ของบัณฑิตในด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์พบว่า บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังร้อย
ละ 77.6 (ข้อมูลจากประกันคุณภาพหลักสูตรฯ ปี 2562 จากการส ารวจความคิดเห็นของมหาบัณฑิต 
คะแนน 3.88 ± 0.16 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) แต่อย่างไรก็ตาม มหาบัณฑิตร้อยละ 100 ประกอบ
อาชีพตรงตามสายงานที่หลักสูตรได้ระบุไว้ใน มคอ. 2 (กล่าวคือ เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ 
และเป็นเจ้าของธุรกิจ) มีระยะเวลาการได้งานท าเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ปี และการน าความรู้ในสาขาวิชาที่
เรียนไปใช้ในงานที่ท าอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 
 

2. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาคือ การวางแผนเพ่ือท ากิจกรรมหรือด าเนินการ

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกหรือบุคลากรใน
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การด าเนินงานทางการศึกษา และการติดตามการประเมินผล 
ยังไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังเท่าท่ีควร 
 

หมวดที่ 4 แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 
หลักสูตรฯ ร่วมกันก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรให้ชัดเจน ตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรฯ ปี 2562 รวมทั้งการ
ประมวลผลจากการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการ 
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จากนั้นน ามาหารือร่วมกันในที่ประชุมสาขาวิศวกรรมเกษตร 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรที่ต้องการ ประชุมวางแผนวิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน การติดตาม และก าหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามที่คาดหวัง โดยจะแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบ เพ่ือให้สามารถก าหนดเกณฑ์การ
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ประเมินให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรและสามารถประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรม 
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร : _________________________________ 
ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน:____________ 
 
หมายเหตุ ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบรายงาน แต่สามารถติดตามตรวจสอบย้อนหลังได้ 
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เอกสารแนบ 
 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตร
เก่าและหลักสูตรใหม่ 

2. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่ 
3. สาระการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4. ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 118/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
8. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฎิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไข การ

ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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เอกสารแนบ 1 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ 
 

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ปรากฏ ดังนี้ 

 
1. แผน ก แบบ ก 1 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม่ 
(หน่วยกิต) 

รายวิชาศึกษา* - (7) (5) 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 36 36 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 36 36 
หมายเหตุ : ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผล S/U 
 
2. แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม่ 
(หน่วยกิต) 

รายวิชาศึกษา* - (7) - 
รายวิชาศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 24 24 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 12 12 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 36 36 
หมายเหตุ : ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผล S/U 
 
 ทั้งนี้ ไม่รวมหน่วยกิตจากรายวิชาเสริมพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาที่จ าเป็นต้องเรียน เพ่ือปรับ
พ้ืนฐานเพิ่มเติม ซึ่งข้ึนอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เอกสารแนบ 2 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่ 

 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร (เดิม) 
ภาษาไทย      : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต            
                    สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering            
                    Program in Agricultural Engineering 

ชื่อหลักสูตร (ใหม่) 
ภาษาไทย      : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต            
                    สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering            
                   Program in Agricultural Engineering 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา (เดิม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต            
                                (วิศวกรรมเกษตร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       : วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)     
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Engineering            
                                (Agricultural Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : M. Eng.  
                                (Agricultural Engineering)            

ชื่อปริญญา (ใหม่) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต            
                                (วิศวกรรมเกษตร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       : วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)     
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Engineering            
                                (Agricultural Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : M. Eng.  

                            (Agricultural Engineering)            

คงเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า 
2. รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร ค าแดง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร ค าแดง 

แก้ไข
รายชื่อ
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น าพร ปัญโญใหญ่ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า 
2. รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร ค าแดง 
4. รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล 
5. รองศาสตราจารย์ บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น าพร ปัญโญใหญ่ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม 
9. อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล 

แก้ไข
รายชื่อ
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

จ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต คงเดิม 
1. แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต 1. แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต คงเดิม 
1.1 รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต 

(7) หน่วยกิต 1.1 รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่
นับหน่วยกิต 

(5) หน่วยกิต เปลี่ยนแปลง 

วก 501 ระเบียบวิธีวิจัย (3) (2-2-5) 20401501 ระเบียบวิธีวิจัย (3) (2-2-5) คงเดิม 
วก 591 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) 20401591 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) คงเดิม 
วก 592 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) 20401592 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) คงเดิม 
วก 593 สัมมนา 3 (1) (0-2-1)   เอาออก 
วก 594 สัมมนา 4 (1) (0-2-1)   เอาออก 
1.2 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 1.2 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต คงเดิม 
วก 691 วิทยานิพนธ์ 1 6 (0-18-0) 20401691 วิทยานิพนธ์ 1 6 (0-18-0) คงเดิม 
วก 692 วิทยานิพนธ์ 2 6 (0-18-0) 20401692 วิทยานิพนธ์ 2 6 (0-18-0) คงเดิม 
วก 693 วิทยานิพนธ์ 3 12 (0-36-0) 20401693 วิทยานิพนธ์ 3 12 (0-36-0) คงเดิม 
วก 694 วิทยานิพนธ์ 4 12 (0-36-0) 20401694 วิทยานิพนธ์ 4 12 (0-36-0) คงเดิม 
2. แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต 2. แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต คงเดิม 
2.1 รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต 

(7) หน่วยกิต 2.1 รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่
นับหน่วยกิต 

- เปลี่ยนแปลง 

วก 501 ระเบียบวิธีวิจัย (3) (2-2-5)   ย้ายไปหมวด
เอกบังคับ 

วก 591 สัมมนา 1 (1) (0-2-1)   ย้ายไปหมวด
เอกบังคับ 

วก 592 สัมมนา 2 (1) (0-2-1)   ย้ายไปหมวด
เอกบังคับ 

วก 593 สัมมนา 3 (1) (0-2-1)   เอาออก 
วก 594 สัมมนา 4 (1) (0-2-1)   เอาออก 
2.2 วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต 2.2 วิชาเอกบังคับ 11 หน่วยกิต เปลี่ยนแปลง 
วก 511 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 (2-3-5) 20401511 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 (2-3-5) คงเดิม 

วก 512 การจ าลองระบบทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 (2-3-5) 20401512 การจ าลองระบบทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 (2-3-5) คงเดิม 

วก 513 การจัดการฟาร์มและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

3 (3-0-6)   ย้ายไปหมวด
เอกเลือก 

วก 514 การหาสภาวะท่ีเหมาะสมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 (3-0-6)   ย้ายไปหมวด
เอกเลือก 

  20401501 ระเบียบวิธีวิจัย 3 (2-2-5) ย้ายมาจาก
หมวด

รายวิชาไม่
นับหน่วยกิต 

  20401591 สัมมนา 1 1 (0-2-1) ย้ายมาจาก
หมวด
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

รายวิชาไม่
นับหน่วยกิต 

  20401592 สัมมนา 2 1 (0-2-1) ย้ายมาจาก
หมวด

รายวิชาไม่
นับหน่วยกิต 

2.3 วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต 2.3 วิชาเอกเลือก 13 หน่วยกิต เปลี่ยนแปลง 
- กลุ่มเครื่องจักรกลเกษตร  - กลุ่มเครื่องจักรกลเกษตร   
วก 521 การออกแบบนวัตกรรม
เครื่องจักรกลเชิงแนวคิด 

3 (2-3-5) 20401521 การออกแบบนวัตกรรม
เครื่องจักรกลเชิงแนวคิด 

3 (2-3-5) คงเดิม 

วก 522 การออกแบบและวิเคราะห์
เครื่องจักรกล 

3 (3-0-6) 20401522 การออกแบบและวิเคราะห์
เครื่องจักรกล 

3 (3-0-6) คงเดิม 

วก 523 เออร์โกโนมิกส์และความ
ปลอดภัย 

3 (3-0-6) 20401523 เออร์โกโนมิกส์และความ
ปลอดภัย 

3 (3-0-6) คงเดิม 

วก 524 การทดสอบและประเมินผล
เครื่องจักรกลเกษตร 

3 (2-3-5) 20401524 การทดสอบและประเมินผล
เครื่องจักรกลเกษตร 

3 (2-3-5) คงเดิม 

  20401525 การประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

  20401526 การประเมินผลกระทบทาง
พลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับ
การเกษตร 

3 (3-0-6) เพิ่ม 

- กลุ่มการแปรสภาพผลิตผลทาง
การเกษตร 

 - กลุ่มการแปรสภาพผลิตผลทาง
การเกษตร 

  

  20401513 การจัดการฟาร์มและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

3 (3-0-6) ย้ายมาจาก
หมวดเอก

เลือก 
  20401514 การหาสภาวะท่ีเหมาะสม

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 (3-0-6) ย้ายมาจาก

หมวดเอก
เลือก 

วก 531 การแปรสภาพผลิตผลเกษตร
ขั้นต้น  

3 (2-3-5) 20401531 การแปรสภาพผลิตผล
เกษตรขั้นต้น  

3 (2-3-5) คงเดิม 

วก 532 การแปรสภาพผลผลิตเกษตร
ขั้นสูง 

3 (2-3-5) 20401532 การแปรสภาพผลผลิต
เกษตรขั้นสูง 

3 (2-3-5) คงเดิม 

วก 533 การอบแห้งผลิตผลเกษตร
และอาหาร 

3 (2-3-5) 20401533 การอบแห้งผลิตผลเกษตร
และอาหาร 

3 (2-3-5) คงเดิม 

วก 534 โลจิสติกส์และระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตทางการ
เกษตร 

3 (3-0-6) 20401534 โลจิสติกส์และระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตทางการ
เกษตร 

3 (3-0-6) คงเดิม 

  20401535 กระบวนการทางชีวภาพใน
งานวิศวกรรม 

3 (3-0-6) เพิ่ม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

- กลุ่มวิศวกรรมดินและน้ า  - กลุ่มวิศวกรรมดินและน้ า   
วก 541 ระบบชลประทานแบบใช้
แรงดัน 

3 (2-3-5) 20401541 ระบบชลประทานแบบใช้
แรงดัน 

3 (2-3-5) คงเดิม 

วก 542 การออกแบบการชลประทาน
บนผิวดิน 

3 (3-0-6) 20401542 การออกแบบการ
ชลประทานบนผิวดิน 

3 (3-0-6) คงเดิม 

วก 543 การพัฒนาพ้ืนท่ีไร่นา
ชลประทาน 

3 (3-0-6) 20401543 การพัฒนาพ้ืนท่ีไร่นา
ชลประทาน 

3 (3-0-6) คงเดิม 

- กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรแม่นย า  - กลุ่มการจัดการและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตร 

 เปลี่ยนชื่อ 

วก 551 ระบบควบคุมอัตโนมัติและ
การควบคุมระยะไกล 

3 (3-0-6) 20401551 ระบบควบคุมอัตโนมัติและ
การควบคุมระยะไกล 

3 (3-0-6) คงเดิม 

วก 552 การออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ์ส าหรับเกษตรแม่นย าและฟาร์ม
อัจฉริยะ 

3 (3-0-6) 20401552 การออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ์ส าหรับเกษตรแม่นย าและฟาร์ม
อัจฉริยะ 

3 (3-0-6) คงเดิม 

วก 553 ระบบควบคุมสภาวะใน
โรงเรือนเพาะปลูก 

3 (3-0-6) 20401553 ระบบควบคุมสภาวะใน
โรงเรือนเพาะปลูก 

3 (3-0-6) คงเดิม 

- กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและของเสีย
ทางการเกษตร 

 - กลุ่มพลังงานและชีวมวล  เปลี่ยนชื่อ 

วก 561 เทคโนโลยีพลังงานเพื่อ
การเกษตร 

3 (2-3-5) 20401561 เทคโนโลยีพลังงานเพื่อ
การเกษตร 

3 (2-3-5) คงเดิม 

วก 562    การน าความร้อนเหลือท้ิง
กลับมาใช้ใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางด้านพลังงาน 

3 (2-3-5) 20401562 การน าความร้อนเหลือท้ิง
กลับมาใช้ใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางด้านพลังงาน 

3 (2-3-5) คงเดิม 

วก 563 การออกแบบระบบพลังงาน
ในการเกษตร 

3 (2-3-5) 20401563 การออกแบบระบบพลังงาน
ในการเกษตร 

3 (2-3-5) คงเดิม 

วก 564 การวิเคราะห์พลังงานความ
ร้อน 

3 (3-0-6) 20401564 การวิเคราะห์พลังงานความ
ร้อน 

3 (3-0-6) คงเดิม 

- กลุ่มทั่วไป  - กลุ่มทั่วไป   
วก 681 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรม
เกษตร 1 

3 (3-0-6) 20401681 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรม
เกษตร 1 

3 (3-0-6) คงเดิม 

วก 682 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรม
เกษตร 2 

3 (3-0-6) 20401682 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรม
เกษตร 2 

3 (3-0-6) คงเดิม 

วก 683 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
เกษตร 1 

1 (1-0-2) 20401683 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
เกษตร 1 

1 (1-0-2) คงเดิม 

วก 684 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
เกษตร 2 

1 (1-0-2) 20401684 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
เกษตร 2 

1 (1-0-2) คงเดิม 

2.4 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 2.4 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต คงเดิม 
วก 695 วิทยานิพนธ์ 5 6 (0-18-0) 20401695 วิทยานิพนธ์ 5 6 (0-18-0) คงเดิม 
วก 696 วิทยานิพนธ์ 6 6 (0-18-0) 20401696 วิทยานิพนธ์ 6 6 (0-18-0) คงเดิม 



มคอ.2  91 

เอกสารแนบ 3 
สาระการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร พ.ศ. 2559 

2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อ
วันที่ 4 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1/2564 เป็นต้นไป 
 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย และเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการพัฒนา/ ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยให้มีรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามแบบ มคอ. 2 ที่ก าหนด 

 
5. สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

5.1 การปรับปรุงชื่อหลักสูตร 
 คงเดิม 
5.2 การปรับปรุงชื่อปริญญา 
 คงเดิม 
5.3 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระของการปรับปรุง ดังนี้ 

5.3.1 แผน ก แบบ ก 1 
1) เอารายวิชาออก จ านวน 2 รายวิชา คือ 20401593 สัมมนา 3 และ 20401594 

สัมมนา 4 จากหมวดรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
2) เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา คือ 20401591 สัมมนา 1 และ 20401592 

สัมมนา 2 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
20401591 สัมมนา 
1  

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่
น่าสนใจทางวิศวกรรมเกษตรทั่วไป
ระดับปริญญาโท 
Presentation and discussion of 
topics of interest in the general 
area of agricultural engineering 
for master degree students. 
 

วิชานี้ เป็นวิชาแรกในหมวดวิชา
สั ม ม น า ที่ นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตต้องลงเรียนตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ของวิชานี้เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการ
อ่าน ท าความเข้าใจและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ โดยการจัดให้มี
การเสนอผลงานซึ่งอาจจะได้จากการ
อ่าน วิเคราะห์บทความผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ หรือเป็นผลงานวิจัยของ
ตนเองภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์
ที่ ป รึ กษาต่ อผู้ ฟั ง ในกลุ่ ม  และมี
กรรมการประเมินผล 

This is the first in the series of 
required courses which must 
be taken consecutively by 
master students. The purpose 
of the course is to develop the 
students' ability in reading, 
understanding and presenting 
the technical papers, the 
student must be assigned to 
have a presentation of 
research papers or his/her 
research under the supervision 
of advisor to an audience and 
committee in a seminar. 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
204015 92 
สัมมนา 2 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่
น่าสนใจทางวิศวกรรมเกษตรเฉพาะ
ทางระดับปริญญาโท 
Presentation and discussion of 
topics of interest in specialized 
area of agricultural engineering 
for master degree students. 

วิช านี้ เป็ นวิ ชาแรกในหมวดวิ ช า
สั ม ม น า ที่ นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตต้องลงเรียนตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ของวิชานี้ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการ
อ่าน ท าความเข้าใจและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ โดยการจัดให้มี
การเสนอผลงานซึ่งอาจจะได้จากการ
อ่าน วิเคราะห์บทความผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ หรือเป็นผลงานวิจัยของ
ตนเองภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่
ป รึ ก ษ า ต่ อ ผู้ ฟั ง ใ น ก ลุ่ ม  แ ล ะ มี
กรรมการประเมินผล 

This is the first in the series of 
required courses which must 
be taken consecutively by 
master students. The purpose 
of the course is to develop the 
students' ability in reading, 
understanding and presenting 
the technical papers, the 
student must be assigned to 
have a presentation of research 
papers or his/her research 
under the supervision of 
advisor to an audience and 
committee in a seminar. 

 
  



มคอ.2  94 

5.3.2 แผน ก แบบ ก 2 
1) เพ่ิมรายวิชาใหม่ ในกลุ่มรายวิชาเอกเลือก จ านวน 3 รายวิชา 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา 
1. 20401525 การประเมินวัฏ

จักรชีวิตของผลิตภณัฑ ์
 
 
 
 
 

20401525 Life Cycle 
Assessment of Products 

3 (3-0-6) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     ความรู้เบื้องต้นของการประเมินวัฏจักรชีวิต การ
จัดท าข้อมูลบัญชีรายการ การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต การแปลผลและการ
ประเมินผลการปรับปรุง การประยุกต์ใช้หลักการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตกับงานทางวิศวกรรม 
 
Prerequisite : None 
     Introduction to Life Cycle Assessment 
(LCA), Life Cycle Inventory (LCI), Life Cycle 
Impact Assessment (LCIA), Interpretation and 
LCA applications for engineering. 

2. 20401526 การประเมินผล
กระทบทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมส าหรับ
การเกษตร 
20401526 Energy and 
Environmental Impact 
Evaluation for 
Agriculture 

3 (3-0-6) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     ความรู้เบื้องต้นของการประเมินวัฏจักรชีวิต การ
วิเคราะห์ผลกระทบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพรินท์ 
Prerequisite : None 
     Introduction to Life Cycle Assessment 
(LAC), Energy and environmental impact 
analysis, Carbon and water footprint 
evaluation. 

3. 20401535 กระบวนการทาง
ชีวภาพในงานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
20401535 Bioprocess for 
Engineering 

3 (3-0-6) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     การศึกษากระบวนการเตรียมก่อนการหมักทาง
ชีวภาพ กระบวนการฆ่าเช้ือและความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิตทางชีวภาพ การผลิตผลิตภัณฑ์จาก
กระบวนการผลิตทางชีวภาพ การใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ประเมินผลของจุลินทรีย์ในกระบวนการ
ผลิตทาง ชีวภาพ การ เก็ บ เกี่ ย วผลิตภัณฑ์ จาก
กระบวนการผลิตทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพกับการ
ประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
Prerequisite : None 
     Study of the upstream operations in 
biological fermentation, sterilization and 
safety in bioprocessing, bioprocessing 
production, mathematical models for 
microbiological evaluation, the downstream 
operations for bioprocessing production, and 
the application for agricultural industry. 
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2) ย้ายหมวดรายวิชา จ านวน 5 รายวิชา 
รายวิชา จ านวนหน่วยกิต หมวดรายวิชาเดิม หมวดรายวิชาใหม่ 

1. 20401501 ระเบียบวิธีวิจยั 3 (2-2-5) ไม่นับหน่วยกติ เอกบังคับ 
2. 20401591 สัมมนา 1 1 (0-2-1) ไม่นับหน่วยกติ เอกบังคับ 
3. 20401592 สัมมนา 2 1 (0-2-1) ไม่นับหน่วยกติ เอกบังคับ 
4. 20401513 การจัดการฟาร์ม

และอุตสาหกรรมเกษตร 
3 (3-0-6) เอกบังคับ เอกเลือก 

5. 20401514 การหาสภาวะที่
เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

3 (3-0-6) เอกบังคับ เอกเลือก 

 
3) เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา คือ 20401591 สัมมนา 1 และ 20401592 

สัมมนา 2 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
20401591 สัมมนา 
1  

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่
น่าสนใจทางวิศวกรรมเกษตรทั่วไป
ระดับปริญญาโท 
Presentation and discussion of 
topics of interest in the general 
area of agricultural engineering 
for master degree students. 
 

วิชานี้ เป็นวิชาแรกในหมวดวิชา
สั ม ม น า ที่ นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตต้องลงเรียนตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ของวิชานี้เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการ
อ่าน ท าความเข้าใจและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ โดยการจัดให้มี
การเสนอผลงานซึ่งอาจจะได้จากการ
อ่าน วิเคราะห์บทความผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ หรือเป็นผลงานวิจัยของ
ตนเองภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์
ที่ ป รึ กษาต่ อผู้ ฟั ง ในกลุ่ ม  และมี
กรรมการประเมินผล 

This is the first in the series of 
required courses which must 
be taken consecutively by 
master students. The purpose 
of the course is to develop the 
students' ability in reading, 
understanding and presenting 
the technical papers, the 
student must be assigned to 
have a presentation of 
research papers or his/her 
research under the supervision 
of advisor to an audience and 
committee in a seminar. 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
20401592 สัมมนา 
2 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่
น่าสนใจทางวิศวกรรมเกษตรเฉพาะ
ทางระดับปริญญาโท 
Presentation and discussion of 
topics of interest in specialized 
area of agricultural engineering 
for master degree students. 

วิชานี้ เป็นวิชาแรกในหมวดวิชา
สั ม ม น า ที่ นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตต้องลงเรียนตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ของวิชานี้เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการ
อ่าน ท าความเข้าใจและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ โดยการจัดให้มี
การเสนอผลงานซึ่งอาจจะได้จากการ
อ่าน วิเคราะห์บทความผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ หรือเป็นผลงานวิจัยของ
ตนเองภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์
ที่ ป รึ กษาต่ อผู้ ฟั ง ในกลุ่ ม  และมี
กรรมการประเมินผล 

This is the first in the series of 
required courses which must 
be taken consecutively by 
master students. The purpose 
of the course is to develop the 
students' ability in reading, 
understanding and presenting 
the technical papers, the 
student must be assigned to 
have a presentation of 
research papers or his/her 
research under the supervision 
of advisor to an audience and 
committee in a seminar. 

 
4) เอารายวิชาออก จ านวน 2 รายวิชา คือ 20401593 สัมมนา 3 และ 20401594 

สัมมนา 4 จากหมวดรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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เอกสารแนบ 4 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.   ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสุเนตร สืบค้า 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Sunate Surbkar 
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 ต าแหน่ง ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต 
 สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
50290 

  โทรศัพท์ : 053-875019 โทรสาร : 053-875011 
  Email Address : sunate@mju.ac.th 
2. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D. 

 
วศ.ม. 
วท.บ. 

Agricultural Process 
Engineering 
เครื่องจักรกลเกษตร 
เกษตรศึกษา-เกษตรกล
วิธาน 

Ehime University, Japan  
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ  

2546 
 

2536 
2534 

 
3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1) เทคโนโลยีการแปรรูป 

2) เครื่องจักรกลส าหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
3) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
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4. ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 
2561-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2559-ปัจจุบัน ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมเกษตร 
2552-2556 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 
2549-2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ 
2541-2549 อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2537-2541 นักวิจัย สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2536-2537 ผู้ ช่ ว ย นั ก วิ จั ย  ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ก ษ ต ร  ค ณ ะวิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
สุเนตร สืบค้า และบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการบดแผ่นมะตูมแห้ง

ด้วยเครื่องบดแบบแผ่นแนวตั้ ง .  เสนอต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 47. 

สุเนตร สืบค้า บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร และสุจิตรา รตนะมโน. (2560). รายงานวิจัยเรื่อง การอบแห้ง
เมล็ดถั่วเหลืองฝักสดเพื่อใช้ท าของขบเค้ียว. เสนอต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 38. 

สุเนตร สืบค้า ระวิน สืบค้า และบัวเรียม มณีวรรณ์. (2562). รายงานวิจัยเรื่อง กระบวนการท าให้ถั่ว
เหลืองสุกเพ่ือเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์. เสนอต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 42. 

สุเนตร สืบค้า ระวิน สืบค้า และบัวเรียม มณีวรรณ์. (2563). รายงานผลการวิจัยเรื่อง การแยกเนื้อใน
เมล็ดล าไยออกจากเมล็ดเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์. เสนอต่อ ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 79. 

สุเนตร สืบค้า สมคิด ดีจริง และระวิน สืบค้า. (2563). รายงานผลการวิจัยเรื่อง การบดล าไยตกเกรด
อบแห้งทั้งเปลือกเพ่ือเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 62. 

Surbkar, S., Ratanamarno, S., Permata Hati, F. I., Brigita Chrysta, M., Jarusbunchoc, N. 
& Thimakam, C. (2017). A Final Research Report on Production of sericin 
powder from dried silkworm cocoon by spray drying technique. Summited to 
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Faculty of Engineering And Agro-Industry, Maejo University, Chiang Mai, 
Thailand. 88 pp. 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Ratanamarno, S. & Surbkar, S. (2017). Caffeine and catechins in fresh coffee leaf 

(Coffea arabica) and coffee leaf tea. Maejo International Journal of Science 
and Technology 11(3): 211-218. 

 
8. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
สุเนตร สืบค้า เจนจริา ภูการณ์ นิภา นิพวงลา โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล. 

(2563). การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการแปรรูปชาเขียวพันธุ์อัสสัมแบบดั้งเดิมระดับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน 2563) หน้าที่ 130-142. 

สุเนตร สืบค้า รชต สุวิทย์ชยานนท์ บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร พิสุทธิ์ กลิ่นขจร แสนวสันต์ ยอดค า บัว
เรียม มณีวรรณ์ และระวิน สืบค้า. (2563). การศึกษากระบวนการแยกเปลือกเมล็ดล าไยเพื่อใช้
เนื้อในเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2563) หน้าที่ 191-204. 

 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
10 ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ 

ต ารา 
สุเนตร สืบค้า. 2559. ต าราวิชา วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตร. คณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 375 หน้า. 
 
บทความวิชาการ 

สุเนตร สืบค้า บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร เสมอขวัญ ตันติกุล และระวิน สืบค้า. (2560). การหาแรงที่ใช้
ในการตัดผลผลิตทางการเกษตร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2560) หน้าที่ 11-22. 
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2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายโชติพงศ์  กาญจนประโชติ 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Choatpong Kanjanaphachoat 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ต าแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
  โทรศัพท์ : 053-875019 โทรสาร : 053-875011 
  Email Address : choatpong@mju.ac.th 
2. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปีพ.ศ. 
Ph.D. 

 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Bio-Industrial 
Machatronics 
Engineering 
วิศวกรรมเกษตร 
วิศวกรรมเกษตร 

National Chung Hsing University, 
Taiwan 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2554 
 
 

2546 
2544 

 
3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1) อุปกรณ์ขนถ่าย 
 2) การควบคุมอัตโนมัติ 
 3) วิศวกรรมเกษตรแม่นย า 
 4) เครื่องจักรกลส าหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 
4. ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 
2555-2559 ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตร 
2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2548-2558 อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
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6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
โชติพงศ์  กาญจนประโชติ . (2559). รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์

ตรวจวัดค่าปัจจัยที่ส าคัญในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง (วิธีวิศวกรรม
แม่โจ้1). เสนอต่อ ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 26. 

โชติพงศ์ กาญจนประโชติ . (2560). รายงานผลการวิจัยเรื่อง วาล์วน้ าอัจฉริยะด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับระบบให้ น้ าการเกษตรแบบแม่นย า. ภายใต้โครงการ Innovation Hub-
Agriculture & Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. เสนอต่อ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ. 
255. 

โชติพงศ์  กาญจนประโชติ. (2561). รายงานผลการวิจัยเรื่อง พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือระบบนิเวศส าหรับ
เศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่. เสนอต่อ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือ
ตอนบน 161. 

โชติพงศ์  กาญจนประโชติ. (2562). รายงานผลการวิจัยเรื่อง ต้นแบบสวนล าไยอินทรีย์อัจฉริยะและ
การจัดการฟาร์มอย่างปราดเปรื่อง. เสนอต่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 161. 

โชติพงศ์ กาญจนประโชติ. (2563). รายงานผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบ IoT เพ่ือควบคุม
ปัจจัยการเพาะปลูกพืชภายใต้สภาพแวดล้อมเทียมในตู้คอนเทนเนอร์ระบบปิด. เสนอต่อ 
สกว. ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยในอุตสาหกรรม. 131. 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
8. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
อารุณพร นาห่อม ปารวี กาญจนประโชติ ณิชมณ ธรรมรักษ์ และโชติพงศ์ กาญจนประโชติ. (2563). 

การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณวิตามินซีในผักสลัดที่ปลูกในโรงงานผลิตพืชและโรงเรือน. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 
ครั้งที่ 1, 28 กุมภาพันธ์ 2563. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 
656-662. 

Sukpracon, A., Junkaipun, P. & Kanjanaphachoat, C. (2017). The study of potentiality 
of developing atmospheric water harvesting for agriculture. The 1st Maejo-
enlgineo Int’l Conf. on Renewable Energy (MEICRE 2017). Empress Hotel, Chiang 
Mai, Thailand, May 31-2 Jun 2017. pp. 137-141. 
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Tasai, E., Kanjanaphachoat, P. & Kanjanaphachoat, C. (2017). Study of the different 
irrigation system to reduce the sweet corn cultivation cost for industry by an 
automatic precision system. The 9th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017), Kunming 
University of Sci. and Tech., China, 26-28 Jun 2017. pp. 242-245. 

 
10.ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ 
 - 
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3.  ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวทิพาพร  ค าแดง 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Ms.Tipapon  Khamdaeng 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ต าแหน่ง เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  
สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร 
หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  50290 
โทรศัพท์ : 053-875019   โทรสาร  : 053-875011  
E-mail Address : tipapon@mju.ac.th   

 

2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

วศ.ด. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2555 
2549 

 

3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1)  วิศวกรรมชีวกลศาสตร์ 
 2)  การจ าลองสภาพทางกลและทางความร้อนของชีววัสดุ 
 

4. ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 
2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2555-2559 อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ทิพาพร ค าแดง และประดิษฐ์ เทอดทูล. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง การกระจายคลื่นชีพจรเฉพาะ

ต าแหน่งที่เกิดการโป่งพองออกของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา : กรณีแบบจ าลองไฟไนต์เอลิ
เมนต์แบบสามมิติ. เสนอต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 91. 

ทิพาพร ค าแดง. (2561). รายงานวิจัยเรื่อง การลดความชื้นน้ าผึ้งล าไยด้วยไมโครเวฟภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ. เสนอต่อ ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 64. 

ทิพาพร ค าแดง น าพร ปัญโญใหญ่ และธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย. (2561). รายงานวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาประสิทธิภาพของเตาเผาถ่านชีวภาพ . เสนอต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 50. 
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ทิพาพร ค าแดง. (2563). รายงานวิจัยเรื่อง การออกแบบเครื่องจักรส าหรับกระบวนการอัดเม็ดลูกอม
ขิง. เสนอต่อ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่าย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 67. 

 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Khamdaeng, T., Wongsiriamnuay, T., Panyoyai, N., Narkprasom, K. & Intagun, W. 

(2016). Mechanical properties and melting conditions of beeswax for comb 
foundation forming [Electronic version]. Agricultural Engineering International: 
CIGR Journal 18(3): 282-293. 

Khamdaeng, T. & Terdtoon, P. (2018). Regional pulse wave velocity and stress in 
aneurysmal arch-shaped aorta [Electronic version]. Bio-Medical Materials and 
Engineering 29(4): 527-549. 

  

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย น าพร ปัญโญใหญ่ และทิพาพร ค าแดง. (2562). สมบัติทางกลและทางเคมี

กายภาพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงที่จุ่มแช่ในโมลาส. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 7(2): 27-40. 

ผดุงศักดิ์ พลศักขวา ศตวรรษ รากะรินทร์ และทิพาพร ค าแดง. (2562). สภาวะที่เหมาะสมของการ
แยกน้ าจากกากเฉาก๊วยโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 38(6): 625-632. 

 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ณฤทธิ์ วรหาญ ทิพาพร ค าแดง น าพร ปัญโญใหญ่ และธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย. (2563). การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนส าหรับการอบแห้งในพาราโบลาโดม. ใน การ
ประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12 -13 มีนาคม 2563, จ.จันทบุรี. หน้า 398-403. 

Panyoyai, N., Petchaihan, L., Wongsiriamnuay, T., Hiransatitporn, B. & Khamdaeng, T. 
(2019).  Simulation of temperature distribution in biochar kiln with different 
feedstock types. The 11th International Conference on Sciences, Technology 
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), Universiti Teknologi 
Malaysia: UTM, Malaysia. pp. 54-60.  
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Srisophon, M., Khamdaeng, T., Panyoyai, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019). 
Characterization of thermal distribution in 50-Liter biochar kiln at different 
heating times. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 
012079. doi: 10.1088/1755-1315/463/1/012079. 

 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายเสมอขวัญ ตันติกุล 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Samerkhwan Tantikul 
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 ต าแหน่ง - 
 สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต าบลหนองหาร 
  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  50290 
   โทรศัพท์ : 081 9519232  โทรสาร  : 053 875010  
  E-mail Address : samerkhwan.ttk@gmail.com 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2538 
วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536 
คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 

 
3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1)  เครื่องจักรกลเกษตรและวิศวกรรมเครื่องจักรกล 
 2)  ระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกและการควบคุม 
 3)  เครื่องยนต์ต้นก าลัง แทรกเตอร์ และวิศวกรรมยานยนต์ 
 4) วิศวกรรมยานยนต์ 

 
4. ประวัติการท างาน 
 
ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 
2559-2562 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2553-2556 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2553-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2547-2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2545-2546 อาจารย์ 2 ระดับ 7 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2542-2544 อาจารย์ 1 ระดับ 6 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
เสมอขวัญ ตันติกุล. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง การทดสอบระบบการเติมอากาศใต้ผิวน้ าที่ได้รับการ

ปรับปรุงใหม่. เสนอต่อ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรมวิชาการ
เกษตร (กปร.). 474.  

เสมอขวัญ ตันติกุล. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง การขยายผลการใช้ประโยชน์เครื่องเรือหางกุดเพ่ือการ
รักษาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ. เสนอต่อ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ กรมวิชาการเกษตร (กปร.). 321. 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 
8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ฤทธิชัย อัศวราชันย์ อุมาพร อุประ เสมอขวัญ ตันติกุล และพัชรมณ อุณหพิพัฒน์. (2559). 

จลนพลศาสตร์การอบแห้งเนื้อล าไยสีทองด้วยการใช้อุณหภูมิแบบขั้นเดียวและอุณหภูมิหลาย
ชั้น. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 22(2) : 30-40. 

 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
เสมอขวัญ ตันติกุล. (2560). การประเมินเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ าแบบเวนจูรี่ส าหรับบ าบัดน้ าเสีย. 

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 18, 7-9 
กันยายน 2560, หน้า 350-355. 

เสมอขวัญ ตันติกุล. (2560). การเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ าส าหรับบ าบัดน้ า
เสีย. รายงานการประชุมวิชาการ ประจ าปี 2560. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ภาคโปสเตอร์, 7-8 
ธันวาคม 2560, หน้า 465-474. 

วัชระ ผลไม้ และ เสมอขวัญ ตันติกุล. (2562). ไบโอดีเซลจากขยะอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว . ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 5 มีนาคม 2562, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. หน้า 46-52. 

Manorart, W. & Tantikul, S. (2019). Design and evaluation of submersible venture 
aerator. The 11th International Conference on Sciences, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), Universiti Teknologi 
Malaysia: UTM, Malaysia. pp. 78-83. 

Somparn, W., Panyoyai, N., Khamdaeng, T., Tippayawong, N., Tantikul, S. & 
Wongsiriamnuay, T. (2019). Effect of process conditions on properties of 
biochar from agricultural residues. IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, 463, 012005. doi: 10.1088/1755-1315/463/1/012005 
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10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 บทความวิชาการ 
สุเนตร สืบค้า บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร เสมอขวัญ ตันติกุล และระวิน สืบค้า. (2560). การหาแรงที่ใช้

ในการตัดผลผลิตทางการเกษตร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) หน้าที่ 11-22. 
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2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Bandit Hirunstitporn 
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 ต าแหน่ง ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต  
 สาขาวิชา วิศกรรมเกษตร 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
50290 

  โทรศัพท์ : 053-875019 โทรสาร : 053-875011 
  Email Address: bandit_h@hotmail.com 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปีพ.ศ. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโครงสร้าง 
วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2534 
2532 

 

3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1) วิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล 

2) วิศวกรรมการผลิตเครื่องจักรกล 
 

4. ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 
2563-ปัจจุบัน ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

เกษตร 
2548-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2545-2549 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2544-2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2538-2544 อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
สุเนตร สืบค้า และบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการบดแผ่นมะตูม

แห้งด้วยเครื่องบดแบบแผ่นแนวตั้ง. เสนอต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 47. 

mailto:bandit_h@hotmail.com
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บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. (2560). รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาการท าแท่งเชื้อเพลิงขยะจากมูล
ฝอยติดเชื้อ. เสนอต่อ ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 40. 

สุเนตร สืบค้า บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร และสุจิตรา รตนะมโน. (2560). รายงานวิจัยเรื่อง การอบแห้ง
เมล็ดถั่วเหลืองฝักสดเพ่ือใช้ท าของขบเค้ียว. เสนอต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 38. 

บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาเครื่องหั่นย่อยวัสดุจากแนวกัน
ไฟแบบติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็ก. เสนอต่อ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ. 49. 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
 
8. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
สุเนตร สืบค้า รชต สุวิทย์ชยานนท์ บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร พิสุทธิ์ กลิ่นขจร แสนวสันต์ ยอดค า บัว

เรียม มณีวรรณ์ และระวิน สืบค้า. (2563). การศึกษากระบวนการแยกเปลือกเมล็ดล าไยเพื่อใช้
เนื้อในเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2563) หน้าที่ 191-204. 

 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)  
มาศรุจ พงษเ์ทียน บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร เสมอขวัญ ตันติกุล และสุเนตร สืบค้า. (2563). เครื่องแยก

เนื้อในเมล็ดล าไย. ใน การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 
ครั้งที่ 21 วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครรราชสีมา. หน้า 
55-61. 

 
10 ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  

บทความวิชาการ 
สุเนตร สืบค้า บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร เสมอขวัญ ตันติกุล และระวิน สืบค้า. (2560). การหาแรงที่ใช้

ในการตัดผลผลิตทางการเกษตร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) หน้าที่ 11-22. 

 สิทธิบัตร 
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. เครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 70663. 5 

กรกฎาคม 2562. 
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. รถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร. สิทธิบัตรไทย เลขที ่70661. 5 กรกฎาคม 

2562. 
อนุสิทธิบัตร 
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บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. อุปกรณ์คัดแยกมูลฝอย.  อนุสิทธิบัตรไทย เลขที ่ 10981.  8 กุมภาพันธ์ 
2559. 

บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. ชุดใบมีดส าหรับเครื่องย่อย. อนุสิทธิบัตรไทย เลขท่ี 11187. 19 กุมภาพันธ ์
2559.  

บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. เครื่องย่อยมูลฝอย. อนุสิทธิบัตรไทย เลขท่ี 11562. 3 มิถุนายน 2559.  
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและวิธีการดังกล่าว. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที ่

12485. 9 มีนาคม 2560. 
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. เครื่องหั่นย่อย. อนุสิทธิบัตรไทย เลขท่ี 15545. 20 กันยายน 2562. 
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3. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Thanasit Wongsiriamnuay 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ต าแหน่ง เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรม 
  ศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย  
  จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศัพท์ : 053-875-019  โทรสาร  : 053-875011  
  E-mail Address : thanasit@mju.ac.th   
2. ประวัติการศึกษา 

 

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 

   

3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1)  พลังงานทดแทน  
 2)  เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล 

3)  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
 

4. ประวัติการท างาน 
 ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 
 2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2546-2555 อาจารย์  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 -  
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย. (2560). รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบชุดผลิตแก๊สชีวมวลส าหรับผลิต

ความร้อนเพ่ือใช้อบแห้งผลผลิตทางการเกษตร . เสนอต่อ โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC). 22. 

ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย. (2561). รายงานวิจัยเรื่อง การผลิตพลังงานสะอาดด้วยการอบย่างและแก๊ส
ซิฟิเคชั่นชีวมวล ระยะที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 การเพ่ิมคุณภาพชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตร
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โดยกระบวนการเพ่ิมความหนาแน่นและการอบย่างส าหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ. เสนอต่อ 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ. 297. 

ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย. (2562). รายงานวิจัยเรื่อง การผลิตพลังงานสะอาดด้วยการอบย่างและแก๊ส
ซิฟิเคชั่นชีวมวล ระยะท่ี 2 โครงการย่อยที่ 1 การเพ่ิมคุณภาพชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตร
โดยกระบวนการเพ่ิมความหนาแน่นและการอบย่างส าหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ . เสนอ
ต่อ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ. 498. 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Homdoung, N., Sasujit, K., Uttharuan, J., Wongsiriamnuay, T., Tippayawong, N. (2019). 

Influence of torrefaction temperature and time on the yields and properties 
of torrefied biomass. Engineering and Applied Science Research 46(2): 170-175. 

Homdoung, N., Uttaruan, J., Sasujit, K., Wonsiriamnuay, T. and Tippayawong, N. 
(2020). Characterization of torrefied biomass pellets from corncobs and rice 
husks for solid fuel production. Agricultural Engineering International: CIGR 
Journal 22(3): 118-128. 

 
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย น าพร ปัญโญใหญ่ และทิพาพร ค าแดง. (2562). สมบัติทางกลและทางเคมี

กายภาพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงท่ีจุ่มแช่ในโมลาส. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 7(2): 27-40. 

 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ณฤทธิ์ วรหาญ ทิพาพร ค าแดง น าพร ปัญโญใหญ่ และธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย . (2563). การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนส าหรับการอบแห้งในพาราโบลาโดม. ใน การ
ประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12 -13 มีนาคม 2563, จ.จันทบุรี. หน้า 398-403. 

Petchaihan, L., Panyoyai, N., Khamdaeng, T. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Test of a 
modified small-scale biochar kiln. IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, 463, 012004. doi: 10.1088/1755-1315/463/1/012004 

Saneewongnaayuttaya, N., Panyoyai, N., Khamdaeng, T. & Wongsiriamnuay, T. (2019). 
Briquette production from rice husk by using screw compaction. IOP Conference 
Series: Earth and Environmental Science, 463, 012006. doi: 10.1088/1755-
1315/463/1/012006 

Somparn, W., Khamdaeng, T., Panyoyai, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Effect of 
process conditions on properties of biochar from agricultural residues. IOP 
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Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012005. doi: 
10.1088/1755-1315/463/1/012005 

 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
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4.  ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายน าพร ปัญโญใหญ่ 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Numpon Punyoyai 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ต าแหน่ง รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
   บัณฑิต 
 สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต าบลหนองหารอ าเภอสันทราย 
   จังหวัดเชียงใหม่  50290 
   โทรศัพท์ : 053-875-019   โทรสาร  : 053-875011  
   E-mail Address : n.panyoyai@gmail.com   
2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

วศ.ด.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 
วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 
 วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2544 

   

3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1)  พลังงานทดแทน  
 2)  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
 3)  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
 
4. ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 
2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2559-2563 ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

เกษตร 
2547-2554 อาจารย์  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
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6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
น าพร ปัญโญใหญ่. (2561). รายงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง

ทอดระบบของเหลวแยกชั้น . เสนอต่อ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย เครือข่ายภาคเหนือ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
47. 

น าพร ปัญโญใหญ่. (2561). รายงานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและพลังงานความร้อนของ
ระบบอบแห้งกล้วย. เสนอต่อ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
เครือข่ายภาคเหนือ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 35.    

 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Khamdaeng, T., Wongsiriamnuay, T., Panyoyai, N., Narkprasom, K. & Intagun, W. 

(2016). Mechanical properties and melting conditions of beeswax for comb 
foundation forming [Electronic version]. Agricultural Engineering International: 
CIGR Journal 18(3): 282-293. 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย น าพร ปัญโญใหญ่ และทิพาพร ค าแดง. (2562). สมบัติทางกลและทางเคมี

กายภาพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงที่จุ่มแช่ในโมลาส. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 7(2): 27-40. 

 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ณฤทธิ์ วรหาญ ทิพาพร ค าแดง น าพร ปัญโญใหญ่ และธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย. (2563). การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนส าหรับการอบแห้งในพาราโบลาโดม . ใน 
การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12 -13 มีนาคม 2563, จ.จันทบุรี. หน้า 398-403. 

Pankaew, S., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Tippayawong, N. & 
Panyoyai, N. (2019). Simulation and experimental analysis of shell and tube 
heat exchanger for the drying system. IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, 463, 012132. doi: 10.1088/1755-1315/463/1/012132 

Panyoyai, P., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Tippayawong, N. & 
Panyoyai, N. (2019). Comparison between simulations and experiment for 
heat transfer characteristics in the re-burning kiln heat exchanger. IOP 
Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012136. doi: 
10.1088/1755-1315/463/1/012136 

 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
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5.  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายนักรบ นาคประสม 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Nukrob Narkprasom 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ต าแหน่ง รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชา วิศกรรมอาหาร 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
50290 

  โทรศัพท์ : 053-875000-15 EXT. 139 โทรสาร : 
053-498902 

  Email Address: nukrob@mju.ac.th; 
narkprasom@hotmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D. 
 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Food Engineering 
 
วิศวกรรมการอาหาร 
วิศวกรรมเกษตร 

National Pingtung University of 
Science and Technology, TAIWAN.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2555 
 
2548 
2545 

 
3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1) การหาสภาวะที่เหมาะสมในทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

2) การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรกลทางเกษตรและอาหาร 
3) เทคโนโลยีการหมักและสกัด 
 

4. ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 
2557-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2548-2557 อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2546-2548 อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
  

mailto:nukrob@mju.ac.th
mailto:narkprasom@hotmail.com
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6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
นักรบ นาคประสม เสมอขวัญ ตันติกุล และกาญจนา นาคประสม. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง ศึกษา

และพัฒนาการสกัดน้ ามันหอมระเหยจากตะไคร้ด้วยน้ าและไอน้ า.  เสนอต่อ คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 27. 

นักรบ นาคประสม ดวงพร อมรเลิศพิศาล และกาญจนา นาคประสม. (2560). รายงานวิจัยการ
พัฒนาเครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหยแบบไอน้ าและผลิตภัณฑ์จากน้ ามันตะไคร้หอม. เสนอต่อ 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่. 14. 

นักรบ นาคประสม และกาญจนา นาคประสม. (2560). รายงานวิจัยเรื่อง การกลั่นน้ ามันหอมระเหย
จากใบยูคาลิปตัสโดยวิธีไมโครเวฟร่วม. เสนอต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 35. 

นักรบ นาคประสม และกาญจนา นาคประสม. (2561). รายงานวิจัยเรื่อง การสกัดสารฟีนอลิกจากขิง
โดยวิธีไมโครเวพร่วมและการพัฒนากระบวนการกักเก็บสารฟีนอลิกในการท าขิงผง เสนอต่อ 
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 20. 

นักรบ นาคประสม เรืองชัย จูวัฒนส าราญ และกาญจนา นาคประสม. (2561). รายงานวิจัยเรื่อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมน้ าส้มโดยการ
สกัดและกลั่นน้ ามันหอมระเหย สารฟีโนลิกทั้งหมด และเพคตินแบบไมโครเวฟร่วม จาก
เปลือกส้มเขียวหวาน เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 28. 

นักรบ นาคประสม และกาญจนา นาคประสม. (2562). รายงานวิจัยเรื่อง จลนพลศาสตร์การอบแห้ง
และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการทอดของเห็ดนางฟ้า เสนอต่อ คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 42. 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)  
Tanongkankit, Y., Narkprasom, K., Narkprasom, N., Saiupparat, K., & Siriwat, P. (2017). 

Microwave-Assisted Extraction of Lycopene from Gac Arils (Momordica 
cochinchinensis (Lour.) Spreng). World Academy of Science, Engineering and 
Technology, International Journal of Nutrition and Food Engineering 4(3): 2201-
2203. 

 
8. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
กาญจนา นาคประสม จตุรภัทร วาฤทธิ์ อุมาพร อุประ หยาดฝน ทนงการกิจ และนักรบ นาคประสม. 

(2560). สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกรวมจากดอกบัวหลวงโดยใช้เทคนิค
สกัดด้วยไมโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 45(2): 328-342. 
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กาญจนา นาคประสม หยาดฝน ทนงการกิจ ภานาท แสงเจริญรัตน์ และนักรบ นาคประสม. (2561). 
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีนอลิกทั้งหมดจากเมล็ดลาไยโดยวิธีไมโครเวฟร่วม. 
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 24(1): 48-63. 

นฤมล บุญมี นักรบ นาคประสม ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร พัฒนา เฟ่ืองฟู จริยาพร สังข์ภิรมย์ และ
กาญจนา นาคประสม. (2562). การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดอะซิติกในระหว่าง
กระบวนการหมักน้ าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27(6) : 
1038-1053. 

สุภิญญา สุยะเหล็ก สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ ดวงพร อมรเลิศพิศาล นักรบ นาคประสม และกาญจนา 
นาคประสม. (2563). การเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากปลีกล้วยด้วยการทาแห้งแบบพ่นฝอย . 
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 25(2) : 448-463. 

 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
10 ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ 
- 
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6.   ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวมยุรา ศรีกัลยานุกูล 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Mayura Srikanlayanukul 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ต าแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต าบลหนองหาร 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
  โทรศัพท์ : 053-873870-2  โทรสาร : 053-873827 
  Email Address : mayura@mju.ac.th 
2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วท.ด. 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
เทคโนโลยีชนบท 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2550 
2540 
 
2536 

 
3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1) เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรมมเกษตร 

2) เทคโนโลยีการหมัก 
 

4. ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 
2540-ปัจจุบัน อาจารย์ 
 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
มยุรา ศรีกัลยานุกูล ฐปน ชื่นบาล และรุ่งทิพย์ กาวารี. (2561). การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากล าไย 

โดยใช้เซลล์อิสระและเซลล์ตรึงในกระบวนการหมักแบบ 2 ขั้นตอน. เสนอต่อ ส านักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 57. 

มยุรา ศรีกัลยานุกูล รุ่งทิพย์ กาวารี และนงคราญ พงศ์ตระกุล. (2562). รายงานผลการวิจัยเรื่อง การ
เพ่ิมมูลค่ากากกาแฟโดยน ามาผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากกาแฟ. เสนอต่อ  ส านักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 55. 
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7. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)  
Srikanlayanukul, M. and Suksabye, P. (2020). Effect of Mixture Ratio of Food Waste 

and Vetiver Grass on Biogas Production. Applied Environmental Research 
42(3): 40-48.  

 
8. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)  
- 
 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ปานวาด ศิลปะวัฒนา วาสนา เฉลิมวงศ์ สุภาวรรณ สุยะก๋อง และมยุรา ศรีกัลยานุกูล. (2563). 

การศึกษาการใช้เห็ดหูหนู (Auricularia auricula-judae) เพ่ือผลิตน้ าตาลกลูโคสจากชาน
อ้อย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 737-741. 

Srikanlayanukul, M., Kanthathip, J. & Tamjapao, A. (2016). The possibility of longan 
tree trimming waste for the bioethanol production. In “Proceedings of 
Burapha Univsersity International Conference 2016, Harmonization of 
knowledge”. Chon Buri: Burapha University. pp. 237-242. 

 
10 ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ 
- 
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เอกสารแนบ 5 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 118/2564 

เรื่อง แต่งตั้งอาจารยป์ระจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
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เอกสารแนบ 6 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
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เอกสารแนบ 7 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 
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เอกสารแนบ 8 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฎิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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