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2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2538 
วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536 
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3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1)  เครื่องจักรกลเกษตรและวิศวกรรมเครื่องจักรกล 
 2)  ระบบไฮดรอลกิและนิวแมติกและการควบคุม 
 3)  เครื่องยนต์ต้นก าลัง แทรกเตอร ์และวิศวกรรมยานยนต์ 
 4) วิศวกรรมยานยนต์ 

 
4. ประวัติการท างาน 
 
ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 
2559-2562 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
2553-2556 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
2553-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2547-2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2545-2546 อาจารย์ 2 ระดับ 7 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2542-2544 อาจารย์ 1 ระดับ 6 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 



5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
    - 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
เสมอขวัญ ตันติกุล. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง การทดสอบระบบการเติมอากาศใต้ผิวน  าที่ได้รับการปรับปรุง

ใหม่. เสนอต่อ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรมวิชาการเกษตร (กปร.) . 
474.  

เสมอขวัญ ตันติกุล. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง การขยายผลการใช้ประโยชน์เครื่องเรือหางกุดเพื่อการรักษา
คุณภาพน  าในแหล่งน  าสาธารณะ. เสนอต่อ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กรมวิชาการเกษตร (กปร.). 321. 

 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
   - 
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ฤทธิชัย อัศวราชันย์ อุมาพร อุประ เสมอขวัญ ตันติกุล และพัชรมณ อุณหพิพัฒน์. (2559). จลนพลศาสตร์

การอบแห้งเนื อล าไยสีทองด้วยการใช้อุณหภูมิแบบขั นเดียวและอุณหภูมิหลายชั น. วารสารสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 22(2) : 30-40. 

 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาต ิ(5 ปีย้อนหลัง) 
เสมอขวัญ ตันติกุล. (2560). การประเมินเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน  าแบบเวนจูรี่ส าหรับบ าบัดน  าเสีย. การ

ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั งที่ 18 , 7-9 กันยายน 2560, 
หน้า 350-355. 

เสมอขวัญ ตันติกุล. (2560). การเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน  าส าหรับบ าบัดน  าเสีย. 
รายงานการประชุมวิชาการ ประจ าปี 2560. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ภาคโปสเตอร์ , 7-8 ธันวา
103032560, หน้า 465-474. 

วัชระ ผลไม้ และ เสมอขวัญ ตันติกุล. (2562). ไบโอดีเซลจากขยะอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั งที่  5, 5 มีนา103032562, 
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. 
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10. ผลงานอื่นๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลงั) 
 บทความวิชาการ 
สุเนตร สืบค้า บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร เสมอขวัญ ตันติกุล และระวิน สืบค้า. (2560). การหาแรงที่ใช้ในการตัด

ผลผลิตทางการเกษตร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. 24(2) : 11-22.  
 
 
 


