รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ภาษาอังกฤษ Doctor of Engineering Program in Agricultural Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
ชื่อยอ
วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)
ชื่อเต็ม
Doctor of Engineering (Agricultural Engineering)
ชื่อยอ
D.Eng. (Agricultural Engineering)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
หลักสูตรแบบ 1.2 และแบบ 2.2 จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
- ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2545
- ปรับปรุงครัง้ สุดทายเมือ่ ปการศึกษา 2553
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อ
วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 และครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครัง้ ที่ 12/2555 เมื่อวันที่
24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรการเกษตรระดับหัวหนาหนวยงาน ผูก ําหนดนโยบาย ผูตรวจสอบในหนวยงานภาครัฐ
(2) วิศวกรอาวุโส วิศวกรที่ปรึกษา ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร
(3) อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัยหัวหนาหองปฏิบัตกิ าร ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมเกษตร
(4) ผูประกอบการธุรกิจเครือ่ งจักรกลเกษตร และอาชีพอิสระอื่นๆ

9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1. นายวันรัฐ อับดุลลากาซิม
3-7599-00055-25-8
2. นายศิวลักษณ ปฐวีรัตน
3-7502-00013-20-1
3. นายอนุพันธ เทอดวงศวรกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

อาจารย

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
M.S. (Agricultural Science)
Ph.D. (Agricultural Science)
ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
Ph.D. (Biological and
Agricultural Engineering)
รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
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ชื่อสถาบัน
ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
University of Tsukuba, Japan, 2546
University of Tsukuba, Japan, 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
University of California, Davis, USA,
2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529

3-7605-00224-95-0

M.Sc. (Welding Technology)
Ph.D. (Agricultural Engineering)

Cranfield University, UK, 2533
Cranfield University, UK, 2538

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใชส ถานที่และอุป กรณการสอนที่มีอยูในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
งานดานวิศวกรรมเกษตรมีความจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ดวยเปนสาขาวิชาที่นําความรู
ทางดานวิศวกรรมศาสตรมาประยุกตในการผลิต การแปรสภาพ การเก็บรักษาผลิตผลเกษตร ตลอดจนการจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดลอมทางการเกษตร ซึ่งทั้งหมดเปนรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเนนการ
วิจัยทําใหเกิดองคความรูและเทคโนโลยีที่สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตางๆ เพิ่มคุณภาพของผลผลิตใหได
มาตรฐานอันเปนการเพิ่มมูลคาของผลผลิตเกษตรและอาหาร ลดการนําเขาเครื่องจักรกลและอุปกรณจากตางประเทศ ทําให
ระบบการเกษตรของประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได มีศักยภาพในการแขงขัน สามารถพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วและยั่งยืน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวโนมของประเทศในอนาคตมีความตองการวิศวกรและนักวิจัยทางดานวิศวกรรมเกษตร ที่มีความรูความสามารถ
ในเชิงวิชาการ มีความคิดเชิงลึก และสามารถวิเคราะหแกไขปญหาอยางเปนระบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัย สามารถบูรณา
การผสมผสานองคความรูรว มกับศาสตรแขนงอืน่ ตลอดจนเปนทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มีความรับผิดชอบและคุณธรรม
จริยธรรม
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลัก สูตรวิ ศวกรรมศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ถูก พัฒ นาขึ้นเพื่อ ผลิตวิศวกรและนักวิจัยทาง
วิศวกรรมเกษตรที่มีความสามารถในระดับสูง กระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนการวิจัยจะนําไปสูการคนพบองคความรูและ
การสรางสรรคนวัตกรรมใหมที่ตอบสนองความตองการของประเทศในการกาวไปสูความเปนผูนําในภูมิภาคและมีศักยภาพเชิง
แขงขันในประชาคมโลก
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ และการสั่งสมองคความรูโดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ในด า นการเกษตรซึ่ ง เป น ศาสตร ข องแผ น ดิ น เพื่ อ ให ป ระเทศมี อํ า นาจต อ รองในประชาคมโล ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังมีพันธกิจในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับสากล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จึงเปนหลักสูตรที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกดาน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
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กลุมวิชาเอกเลือกในหลักสูตรนี้สามารถเปดสอนเปนรายวิชาเอกเลือกสําหรับภาควิชาอื่นในคณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน เชน วิศวกรรมการอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับบัณฑิตศึกษา หรือสําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ในคณะอื่นได
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่ตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น
หลักสูตรนี้ไมมีรายวิชาบังคับที่ตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น แตนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรของ
คณะ/ภาควิชาอื่นได
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยประจําหลักสูตรประสานงานกับหัวหนาภาควิชาและคณบดีในคณะที่เกี่ยวของ พิจารณาเนื้อหารายวิชาและ
ความสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และประสานงานกับอาจารย
ผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ
การพัฒ นาเกษตรกรรมของประเทศใหมีความเขมแข็งและมีศัก ยภาพสูง ในการแขงขันตอ งอาศัยเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมเกษตรมาประยุก ตใชในการผลิ ต และกระบวนการตอ เนื่องเพื่อ เพิ่มมูล คา ตลอดจนการจั ดการพลัง งานและ
สิ่งแวดลอมทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืนจําเปนตองวางรากฐานใหมีการคิดคนองคความรูใหม ริเริ่ม
สรางสรรคเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมขึ้นเองภายในประเทศและสั่งสมองคความรูนั้น ซึ่งดังกลาวนี้ตองอาศัยวิศวกรเกษตรที่มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตรวิศวกรรมเกษตรขั้นสูงและมีกระบวนทัศนทางการวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรไดตระหนักถึงความ
จําเปนของการผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกลาว จึงไดจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร ขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรเกษตรที่มีทักษะสูงทางการวิจัย สามารถวิเคราะหสังเคราะหเรื่องตางๆ ไดอยางลุมลึกจนนําไปสู
การคนพบองคความรูและสรางสรรคนวัตกรรมใหม และสามารถบูรณการความรูนั้นกับศาสตรแขนงอื่นเพื่อชี้นําประเทศได
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญอยางลึกซึ้งในศาสตรวิศวกรรมเกษตร มีทักษะ
ทางกระบวนการวิจัยขั้นสูง เปนผูบ ุกเบิกงานวิจัยพื้นฐานเพื่อคิดคนองคความรูในแนวทางที่แปลกใหม สรางทฤษฎีใหมที่เปนที่
ยอมรับในระดับสากล และริเริ่มงานวิจัยประยุกตขั้นสูงที่เปนกลไกนําไปสูการเปลี่ยนวิถีการเกษตรกรรมของประเทศสูระดับ
ขั้นที่สูงขึ้น ตลอดจนการผสมผสานองคความรูกับศาสตรแขนงอื่น เปนผูที่มีบทบาทในการชี้นําประเทศ มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1) ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย - ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร แ ละวิ เ คราะห
ตรงความตองการของประเทศ และ คาดการณแนวโนมความตองการของ
มีม าตรฐานเป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ประเทศ
นานาชาติ
- ติดตามความก าวหนาทางเทคโนโลยี
และทางการวิจัยอยางสม่ําเสมอ
- ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมเกษตรของตางประเทศ
- ทบทวนและประเมินหลัก สูตรอยา ง
เปนระบบโดยอาศัยการวิจัยสถาบัน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
2) พัฒนากลไกสนับสนุนการเรียนการ - สร า งกลุ ม ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การวิ จั ย
สอนและเสริมสรางบรรยากาศการ เฉพาะทาง
คนควาวิจัย
- พั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ
สถาบันชั้นนําทั้งในและตางประเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนทางการวิจัย
- เป น ผู นํ า ในการจั ด กิ จ กรรมทาง
วิชาการ และการเปนผูถายทอด
3) เสริ ม ความเข ม แข็ ง ของหลั ก สู ต ร - ติดตามประเมินศักยภาพของบัณฑิตที่
อยางตอเนื่อง
สําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- รายงานผลการวิจัยสถาบัน
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการวิพากษหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ผลงานวิ จั ย สร า งสรรค จ ากกลุ ม
ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง
- จํานวนสมาชิก ในเครือ ขายวิ จัยและ
กิจกรรมทางวิชาการ
- จํ า น วน กิ จ ก ร ร ม ท า ง วิ ชา ก า ร ที่
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก สูตร และ
นิสิตในหลักสูตรเปนผูดําเนินการ
- ผลงานทางวิชาการของบัณฑิตทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน–เวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
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2.2.1 ผูเขาศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรม
เกษตรหรือ สาขาวิชาอื่นที่เ กี่ยวข อ ง และมีคุณสมบัติตามขอ บัง คับ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึก ษาของบัณฑิตวิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.2.2 ผูเขาศึกษาหลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มี
ผลการเรียนดีมากในสาขาวิศวกรรมศาสตรหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ และมีคุณสมบัติตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตที่เขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดสําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จําเปนตองเพิ่มความรู
พื้นฐานดานวิศวกรรมศาสตร
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
ขั้ นตอนการคั ดเลื อ กนิ สิ ตที่ จ ะเขา ศึก ษาควรมีผ ลการเรียนในกลุม วิ ชาวิท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี และอาจมีความจําเปนตองปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 หลักสูตรแบบ 1.1
ปการศึกษา
ปที่ 1
ปที่ 2 ปที่ 3
รวม
2556
3
3
2557
3
3
6
2558
3
3
3
9
2559
3
3
3
9
2560
3
3
3
9
2.5.2 หลักสูตรแบบ 1.2
ปการศึกษา ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
2556
3
2557
3
3
2558
3
3
3
2559
3
3
3
3
2560
3
3
3
3
3
2.5.3 หลักสูตรแบบ 2.1
ปการศึกษา
ปที่ 1
ปที่ 2 ปที่ 3
รวม
2556
3
3
2557
3
3
6
2558
3
3
3
9
2559
3
3
3
9
6

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอดหลักสูตร ปละ 3
คน เริ่มจบป พ.ศ. 2559

รวม
3
6
9
12
15

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
คาด ว า จะ มี ผู จบ กา รศึ กษาต ลอ ด
หลั ก สู ต ร ป ล ะ 3 คน เริ่ ม จบป พ.ศ.
2561

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอดหลักสูตร ปละ 3
คน เริ่มจบป พ.ศ. 2559

2560
3
3
2.5.4 หลักสูตรแบบ 2.2
ปการศึกษา ปที่ 1 ปที่ 2
2556
3
2557
3
3
2558
3
3
2559
3
3
2560
3
3

3

ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
3
3
3
3
3
3

2.6. งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายการ
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย
(21,400 บาท/คน)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
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1. งบดําเนินการ
1.1 คาใชจายบุคลากร
1.2 คาใชจายดําเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (1)
2. งบลงทุน
2.1 คาครุภัณฑ
รวม (2)
เปนเงินรวม (1) + (2)
จํานวนนิสิต

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
คาด ว า จะ มี ผู จบ กา รศึ กษาต ลอ ด
หลั ก สู ต ร ป ล ะ 3 คน เริ่ ม จบป พ.ศ.
2561

2556
256,800

ปงบประมาณ
2557
2558
2559
513,600 770,400 898,800

2560
1,027,200

−
256,800

−
513,600

−
898,800

−
1,027,200

2559

2560

2.6.2 งบประมาณรายจาย
รายการ

รวม
3
6
9
12
15

−
770,400

2556

2557

ปงบประมาณ
2558

−
378,000
−
−
378,000

−
396,900
−
−
396,900

−
416,745
−
−
416,745

−
437,583
−
−
437,583

−
459,461
−
−
459,461

415,350
415,350
793,350
12

596,250
596,250
993,150
24

655,875
655,875
1,072,620
36

721,463
721,463
1,159,045
42

793,609
793,609
1,253,070
48
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รายการ
คาใชจายตอหัวนิสิต

2556
66,113

2557
41,381

ปงบประมาณ
2558
29,795

2559
27596

2560
26106

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรแบบ 1.1
3.1.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
3.1.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. วิชาเอก ไมนอยกวา
6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- สัมมนา
4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
48 หนวยกิต
3.1.1.3 รายวิชา
ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา
6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- สัมมนา
4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
02201697 สัมมนา
1,1,1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
02201691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
2(1-3-4)
(Advanced Research Methods in Agricultural Engineering)
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
48 หนวยกิต
02201699 วิทยานิพนธ
1-48
(Thesis)
3.1.2 หลักสูตรแบบ 1.2
3.1.2.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
3.1.2.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. วิชาเอก ไมนอยกวา
8 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- สัมมนา
6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
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ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
72 หนวยกิต
3.1.2.3 รายวิชา
ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา
8 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- สัมมนา
6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
02201697 สัมมนา
1,1,1,1,1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
02201691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
2(1-3-4)
(Advanced Research Methods in Agricultural Engineering)
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
72 หนวยกิต
02201699 วิทยานิพนธ
1-72
(Thesis)
3.1.3 หลักสูตรแบบ 2.1
3.1.3.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
3.1.3.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. วิชาเอก ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
- สัมมนา
4 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
3.1.3.3 รายวิชา
ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
- สัมมนา
4 หนวยกิต
02201697 สัมมนา
1,1,1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต
02201691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
2(1-3-4)
(Advanced Research Methods in Agricultural Engineering)
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้
02201611
พลศาสตรดินขั้นสูงสําหรับการไถเตรียมดิน
3(3-0-6)
(Advanced Soil Dynamics in Tillage)
02201612
การอัดแนนของดินทางวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Soil Compaction in Agricultural Engineering)
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02201613
02201623
02201631
02201632
02201633
02201634
02201696
02201698
02201699

เรขาคณิตสาทิสรูปในวิศวกรรมระบบชีวภาพ
(Fractal Geometry in Biosystems Engineering)
การควบคุมขั้นสูงของระบบไฮดรอลิกทางวิศวกรรมเกษตร
(Advanced Hydraulic Control System in Agricultural Engineering)
การอบแหงขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
(Advanced Drying in Agricultural Engineering)
แบบจําลองทางคณิตศาสตรในระบบชีวภาพ
(Mathematical Models in Biosystems)
การออกแบบและทดสอบบรรจุภัณฑฺผลผลิตเกษตร
(Design and Testing of Agricultural Product Packages)
เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไมทําลายสําหรับผลิตภัณฑเกษตร
(Non-destructive Engineering Techniques for Agricultural Products)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
(Selected Topics in Agricultural Engineering)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
(Thesis)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1-3
1-3
1-36

3.1.4 หลักสูตรแบบ 2.2
3.1.4.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
3.1.4.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. วิชาเอก ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
- สัมมนา
6 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
16 หนวยกิต
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
48 หนวยกิต
3.1.4.3 รายวิชา
ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
- สัมมนา
6 หนวยกิต
02201697 สัมมนา
1,1,1,1,1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต
02201691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
2(1-3-4)
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(Advanced Research Methods in Agricultural Engineering)
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
16 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ โดยเลือกเรียนวิชาที่มีรหัส 600 ขึ้นไปไมนอยกวา 6 หนวยกิต
02201511
ทฤษฎีเครื่องจักรกลเกษตรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Theory of Agricultural Machinery)
02201512
พฤติกรรมทางกลของวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanical Behavior of Materials)
02201513
การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Agricultural Machinery Design and Manufacturing Process)
02201514
เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยว
3(3-0-6)
(Harvesting Machinery)
02201515
เทคนิคการทดลองและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร
3(2-3-6)
(Testing and Experimental Techniques of Agricultural Machinery)
02201516
การเกษตรแมนยํา
3(3-0-6)
(Precision Agriculture)
02201517
พลศาสตรดินสําหรับการไถเตรียมดินและการตะกุยดิน
3(3-0-6)
(Soil Dynamics in Tillage and Traction)
02201518
วิศวกรรมเรือนเพาะปลูก
3(3-0-6)
(Greenhouse Engineering)
02201519
ระบบควบคุมทางวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Control System in Agricultural Engineering)
02201521
กลศาสตรของการปฏิบัตงิ านของพาหนะนอกถนน
3(3-0-6)
(Mechanics of Off-road Vehicle Performance)
02201522
กลศาสตรของดินสําหรับวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Soil Mechanics for Agricultural Engineering)
02201523
การวิบัติของดินสําหรับงานวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Engineering Soil Failure)
02201531
วิศวกรรมแปรสภาพหลังเก็บเกี่ยว
3(3-0-6)
(Post-harvest Process Engineering)
02201532
วิศวกรรมแปรสภาพผลิตผลเกษตรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Agricultural Product Process Engineering)
02201533
การออกแบบโรงงานแปรรูปทางเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Processing Plant Design)
02201534
สมบัตทิ างกายภาพของวัสดุเกษตรและอาหาร
3(2-3-6)
(Physical Properties of Agricultural and Food Materials)
11

02201535
02201536
02201537
02201538
02201539
02201561
02201562
02201563
02201564
02201565
02201566
02201567
02201611
02201612
02201613
02201623
02201631
02201632

เทคโนโลยีการบรรจุผลิตผลเกษตร
(Technology of Agricultural Product Packaging)
วิศวกรรมการผลิตนม
(Dairy Production Engineering)
การสั่นสะเทือนขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเกษตร
(Advanced Vibration for Agricultural Engineering)
โลจิสติกสและระบบตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑเกษตร
(Logistics and Traceability Systems of Agricultural Products)
วิศวกรรมสิง่ แวดลอมเกษตรและความปลอดภัย
(Agricultural Environment Engineering and Safety)
คอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเกษตร
(Computer for Agricultural Engineering)
การจําลองรูปแบบทางวิศวกรรมและการวิจัย
(Similitude in Engineering and Research)
การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรสําหรับระบบทางวิศวกรรมเกษตร
(Computer Simulation for Agricultural Engineering Systems)
การจัดการระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมเกษตร
(Information System Management in Agricultural Engineering)
การวัดและอุปกรณวัดสําหรับวิศวกรเกษตร
(Measurement and Instrumentation for Agricultural Engineers)
โครงขายประสาทเทียมในวิศวกรรมระบบชีวภาพ
(Artificial Neural Networks in Biosystems Engineering)
การวิเคราะหขอมูลตัวแปรพหุสําหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร
(Multivariate Data Analysis for Agricultural Engineering Research)
พลศาสตรดินขั้นสูงสําหรับการไถเตรียมดิน
(Advanced Soil Dynamics in Tillage)
การอัดแนนของดินทางวิศวกรรมเกษตร
(Soil Compaction in Agricultural Engineering)
เรขาคณิตสาทิสรูปในวิศวกรรมระบบชีวภาพ
(Fractal Geometry in Biosystems Engineering)
การควบคุมขั้นสูงของระบบไฮดรอลิกทางวิศวกรรมเกษตร
(Advanced Hydraulic Control System in Agricultural Engineering)
การอบแหงขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
(Advanced Drying in Agricultural Engineering)
แบบจําลองทางคณิตศาสตรในระบบชีวภาพ
12

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

02201633
02201634
02201696
02201698

02201699

(Mathematical Models in Biosystems)
การออกแบบและทดสอบบรรจุภัณฑฺผลผลิตเกษตร
3(2-3-6)
(Design and Testing of Agricultural Product Packages)
เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไมทําลายสําหรับผลิตภัณฑเกษตร
3(2-3-6)
(Non-destructive Engineering Techniques for Agricultural Products)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
1-3
(Selected Topics in Agricultural Engineering)
ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
วิทยานิพนธ
(Thesis)

48 หนวยกิต

1-48

ความหมายของเลขรหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1–2 (02) หมายถึง วิทยาเขตกําแพงแสน
เลขลําดับที่ 3–5 (201) หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
เลขลําดับที่ 6
หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังตอไปนี้
1–2
หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมกอนการเก็บเกี่ยว
3–4
หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
6
หมายถึง กลุมวิชาคอมพิวเตอรและอุปกรณวัด
9
หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ
เลขลําดับที่ 8
หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม

3.1.5 แผนการศึกษา
3.1.5.1 แบบ 1.1
ปที่1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201691
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
2 (1-3-4)
(ไมนับหนวยกิต)
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02201697
02201699

สัมมนา
วิทยานิพนธ

ปที่1 ภาคการศึกษาที่ 2
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
02201699
วิทยานิพนธ

รวม

รวม

รวม

รวม
รวม
รวม

1
(ไมนับหนวยกิต)
8
8
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
(ไมนับหนวยกิต)
8
8
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
(ไมนับหนวยกิต)
8
8
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
(ไมนับหนวยกิต)
8
8
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
8
8
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
8
8

3.1.5.2 แบบ 1.2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201691
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
2 (1-3-4)
(ไมนับหนวยกิต)
02201697
สัมมนา
1
(ไมนับหนวยกิต)
02201699
วิทยานิพนธ
7
รวม
7
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201697
สัมมนา
1
(ไมนับหนวยกิต)
02201699
วิทยานิพนธ
7
14

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
02201699
วิทยานิพนธ

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม
รวม

รวม
รวม
รวม

7
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
(ไมนับหนวยกิต)
7
7
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
(ไมนับหนวยกิต)
7
7
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
(ไมนับหนวยกิต)
7
7
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
(ไมนับหนวยกิต)
7
7
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
7
7
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
7
7
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
8
8
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
8
8

3.1.5.3 แบบ 2.1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201691
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
2 (1-3-4)
วิชาเอกเลือก
3( - -)
15

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเอกเลือก
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ

รวม
5( - -)
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
3( - -)
รวม
3( - -)
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
9
รวม
10
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
9
รวม
10
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
9
รวม
10
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
9
รวม
10

3.1.5.4 แบบ 2.2
ปที่1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201691
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
2 (1-3-4)
วิชาเอกเลือก
7( - -)
รวม
9( - -)
ปที่1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
วิชาเอกเลือก
9( - -)
รวม
9( - -)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201697
สัมมนา
1
02201699
วิทยานิพนธ
6
รวม
7
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201697
สัมมนา
1
16

02201699

วิทยานิพนธ

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
02201697
สัมมนา
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
02201699
วิทยานิพนธ
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
02201699
วิทยานิพนธ

6
รวม
7
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
6
รวม
7
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
6
รวม
7
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
6
รวม
7
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1
6
รวม
7
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
6
รวม
6
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
6
รวม
6
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02201611

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
พลศาสตรดินขั้นสูงสําหรับการไถเตรียมดิน
3(3-0-6)
(Advanced Soil Dynamics in Tillage)
สว นประกอบของดิ น สมบัติ ท างพลศาสตรข องมวลดิ น สมบั ติ ท างพลศาสตร ข องดิ น เชิ ง
ประสบการณ สมบัติภาระทางพลศาสตรและการเปลี่ยนรูปของมวลดิน การวิบัติของดิน กระบะดิน การ
ออกแบบเครื่องมือเตรียมดิน สมรรถนะของเครื่องมือเตรียมดิน
Soil material composition, soil mass dynamic properties, empirical dynamic
properties of soil, dynamic load-deformation properties of soil mass, soil failure, soil bin,
design of tillage tools, performance of tillage tools.

02201612

การอัดแนนของดินทางวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Soil Compaction in Agricultural Engineering)
กลศาสตรของดินในการเกษตร พลศาสตรของดิ น การบ งบอกและผลของการอัดแนนของดิน
ความสัมพันธระหวางเครื่องจักรกลและการอัดแนนของดิน การอัดแนนของดินและการผลิตพืช การจัดการ
การอัดแนนของดิน
Agricultural soil mechanics, soil dynamics, identification and effects of soil
compaction, relationship of machines and soil compaction, soil compaction and crop
production, management of soil compaction.

02201613

เรขาคณิตสาทิสรูปในวิศวกรรมระบบชีวภาพ
3(3-0-6)
(Fractal Geometry in Biosystems Engineering)
ความคลายตนเองและสาทิสรูปในระบบชีวภาพ การหาคามิติสาทิสรูป แบบจําลองสาทิสรูปหลาย
มิติและสาทิสรูปเทียม ความโพรง ระบบลินเดนเมเยอร การประยุกตเรขาคณิตสาทิสรูปในการวิเคราะห
สัณฐานวิทยาของพืช โครงสรางดิน ความไมสม่ําเสมอของพื้นผิวสนาม และการเปลี่ยนแปรเชิงพื้นที่และ
เวลา การโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสาทิสรูป
Self-similarity and fractals in biosystems, determination of fractal dimensions,
multi-fractal and pseudo-fractal models, lacunarity, Lindenmayer systems. Application of
18

fractal geometry in analysis of plant morphology, soil structure, field surface irregularity,
and spatial and temporal variability. Computer programming in fractal analysis.
02201623

การควบคุมขั้นสูงของระบบไฮดรอลิกทางวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Advanced Hydraulic Control System in Agricultural Engineering)
ตนกําลัง ทางไฮดรอลิก สวนประกอบของระบบขั้นสูง ความถี่ธรรมชาติของระบบ แนวคิ ดการ
ควบคุมของระบบไฮดรอลิกขั้นสูง การควบคุมแบบวงปดและเกณฑของเสถียรภาพของระบบ การควบคุม
แบบพีไอดีของระบบไฮดรอลิก วาลวแบบสัดสวน คากําหนดที่ใชในการควบคุม ภาคขยาย การวิเคราะห
ลําดับการเคลื่อนที่ของการขับเคลื่อนทางไฮดรอลิก ระบบเซอรโวไฟฟาของไฮดรอลิก
Hydraulic power sources, advanced system components, natural frequency of
systems, concept of advanced hydraulic systems control, closed-loop control and system
stability, PID control of hydraulic systems, proportional valves, control parameters,
amplifier and analysis of movement order of hydraulic actuation, electrical servo systems
of hydraulic.

02201631

การอบแหงขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Advanced Drying in Agricultural Engineering)
แบบจําลองการอบแหงและการจําลองสถานการณ ทฤษฎีขั้นสูงของการอบแหงแบบพนฝอย แบบ
ไดอิเล็กตริก และแบบอินฟราเรด การประยุกตการอบแหงกับอาหาร กระดาษ ไม และผลผลิตเกษตร
Drying modeling and simulation; advanced theories in spray, dielectric, and infrared
drying; drying application of food, paper, wood, and agricultural products.

02201632

แบบจําลองทางคณิตศาสตรในระบบชีวภาพ
3(3-0-6)
(Mathematical Models in Biosystems)
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของกระบวนการในระบบชีวภาพแบบไมตอเนื่อง แบบตอเนื่อง และ
แบบกระจายหลายมิติ การประยุกตสมการผลตางเชิงเสนและไมเปนเชิงเสนกับการขยายตัวของประชากร
การประยุกตแบบจําลองแบบตอ เนื่องกับ พลวัตของประชากร แบบจําลองของเหตุการณระดับ โมเลกุ ล
แบบจําลองสําหรับการพัฒนาและการสรางรูปแบบในระบบชีวภาพ
Mathematical models of discrete, continuous, and spatially distributed process in
biosystems; applications of linear and nonlinear difference equations to population
growth; application of continuous models to population dynamics; models of molecular
events; models for development and pattern formation in biosystems.
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02201633

การออกแบบและทดสอบบรรจุภัณฑผลผลิตเกษตร
3(2-3-6)
(Design and Testing of Agricultural Products Packages)
การบรรจุผลผลิตเกษตรในภาชนะบรรจุ ภาชนะบรรจุเพื่อการขายสงและขายปลีก สมบัติทาง
กายภาพของวัสดุสําหรับทําภาชนะบรรจุ แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับบรรจุภัณฑ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ รูปแบบการวิบัติของบรรจุภัณฑตอภาระเชิงกล มาตรฐานและการทดสอบภาชนะบรรจุ
Packing of agricultural products in packages, wholesale and retail packages,
physical properties of packaging materials, mathematical models for packages, packages
design, failure forms of packages to mechanical loadings, standards and testing of
packages.

02201634

เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไมทําลายสําหรับผลผลิตเกษตร
3(2-3-6)
(Non-destructive Engineering Techniques for Agricultural Products)
สมบัติท างกายภาพ สมบัติเชิง เสียง ความหนาแน น การแผ รัง สี อินฟราเรดใกล นิวเคลี ยรแมก
เนติกเรโซแนนซ การกระแทก ทางแสง และอัลทราโซนิกสของผลผลิตเกษตร ความสัมพันธระหวางสมบัติ
ทางกายภาพกับสมบัติทางสรีรวิทยา การกําหนดขีดแบงคุณภาพ อุปกรณที่ใชเทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม
ทําลายสําหรับการประกันคุณภาพผลผลิตเกษตร เทคนิคในการออกแบบเครื่องจักรตรวจสอบคุณภาพ
Physical, acoustic, density, near infrared radiation, nuclear magnetic resonance,
impact, optical and ultrasonics properties of agricultural products; relationship between
physical and physiological properties; quality threshold determination; equipment for nondestructive engineering techniques for agricultural products quality assurance. Techniques
in design of quality inspecting machines.

02201691

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
2(1-3-4)
(Advanced Research Methods in Agricultural Engineering)
งานวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร การเขียนโครงรางการวิจัย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอรสําหรับ การสืบคนข อ มูล และประมวลผล การวิ เ คราะหผ ล การเลื อ กผลเพื่อ นําเสนอและ
อภิปราย การเขียนรายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ
ในวารสารระดับนานาชาติ
Advanced research in agricultural engineering, research proposal writing, application
of information technology and computer for data retrievals and processing, data analysis,
selection of results for presentation and discussion, research report and paper writing,
research paper writing for international journals.
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02201696

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
1-3
(Selected Topics in Agricultural Engineering)
เรื่ องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรในระดับ ปริญ ญาเอก หัวขอ เรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตล ะภาค
การศึกษา
Selected topics in agricultural engineering at the doctoral degree level. Topics are
subject to change each semester.

02201697

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมเกษตรระดับปริญญาเอก
Presentation and discussion on interesting topics in agricultural engineering at the
doctoral degree level.

02201698

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมเกษตรระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in agricultural engineering at the doctoral degree level and
compile into a written report.

02201699

วิทยานิพนธ
(Thesis)
การวิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ
Research at the doctoral degree level and compile into a thesis.

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ผลงานทางวิชาการ
21

1-72

ภาระงานสอน

ที่

1

ลําดับ
ที่

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์
รองศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
M.S. (Agricultural Engineering)
University of Tsukuba, Japan,
2540
Ph.D. (Agricultural
Engineering)
University of Tsukuba, Japan,
2543
3-7002-00130-21-6
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. Terramechanics
2. Agricultural tractor and
internal combustion engine

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานแตงเรียบเรียง
02201612 02201612
(1) การโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษาปาสคาล, 02201699 02201699
2544
(2) รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร, 2550
งานวิจัย
(1) ผลกระทบของการอัดแนนของดินตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของออย, 2546
(2) การอัดแนนของดินเนื่องจากแรงฉุดลาก,
2548
(3) การพัฒนาอุปกรณปรับปรุงดินอัดแนน,
2550
(4) การศึกษาปจจัยทีม่ ีผลตอประสิทธิภาพ
ของไถดินดานชนิดสั่นทั้งโครง, 2551
(5) การพัฒนาคานของโครงไถระเบิดดินดาน
ที่รับแรงบิดสูง, 2552

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

22

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

2

นายวัชรพล ชยประเสริฐ
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
M.S. (Agricultural and
Biological Engineering)
Purdue University, USA, 2546
Ph.D. (Agricultural and
Biological Engineering)
Purdue University, USA, 2550
3-1012-01179-40-1
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
Fumigation and Grain storage

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
3 นายวันรัฐ อับดุลลากาซิม
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

งานวิจัย
02201623 02201623
(1) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ 02201691 02201691
รมยาดวยสารฟอสฟนในขาวเปลือกทีเ่ ก็บ 02201699 02201699
รักษาในไซโลกับขาวเปลือกที่เก็บรักษาใน
กระสอบปาน, 2553
(2) การพัฒนาระบบเก็บรักษาและกําจัด
แมลงปนเปอนในขาวดวยสภาวะปดความ
ดันต่ํา, 2553
(3) Gas leakage and distribution
characteristics of methyl bromide
and sulfuryl fluoride during
structural fumigations in a pilot
flour mill, 2011
(4) Evaluating the effects of sealing
quality on gas leakage rates during
structural fumigation by
pressurization testing and CFD
simulations, 2010
(5) Comparison of leakage rates of
methyl bromide and sulfuyl
fluoride during structural
fumigations, 2010

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
(1) การพัฒนาชุดปอนกึ่งอัตโนมัตสิ ําหรับ
เครื่องตัดทอนพันธุมันสําปะหลัง, 2553
23

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

02201613 02201613
02201699 02201632
02201699

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
M.S. (Agricultural Science)
University of Tsukuba, Japan,
2546
Ph.D. (Agricultural Science)
University of Tsukuba, Japan,
2549
3-7599-00055-25-8
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. Terramechanics
2. Artificial neural networks in
biosystems engineering

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

(2) การพัฒนาเครื่องตัดทอนพันธุมัน
สําปะหลังแบบปรับความยาวได, 2552
(3) An image analysis technique for
recognition of brown leaf spot
disease in cassava, 2011
(4) Cassava disease detection by
fractal analysis of digital images,
2010
(5) Development of cassava vertical
planting machine, 2008

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

24

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

4

ลําดับ
ที่

นายศิวลักษณ ปฐวีรัตน
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2527
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
Ph.D. (Biological and
Agricultural Engineering)
University of California, Davis,
USA, 2545
3-7502-00013-20-1
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. Posthartvest engineering
2. Nondestructive quality
evaluation techniques

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

งานแตงเรียบเรียง
02201634 02201631
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องตน,
02201698 02201634
2547
02201699 02201698
งานวิจัย
02201699
(1) การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือเก็บ
เกี่ยวผลไม, 2533
(2) การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งเคลือบไข
สับปะรด, 2533
(3) การออกแบบและพัฒนาสายการคัดบรรจุ
กลวยไขเพื่อการสงออก, 2534
(4) การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งอบ แหง
มะขามหวาน, 2537
(5) On-line NMR Evaluation of
Avocado Fruit Quality, 2543
(6) Spatial Distribution of Avocado
Composition: Implications for Online Sorting by NMR Spectroscopy,
2545
(7) Identification of Freeze Damage in
Navel Oranges Using MRI, 2546
(8) Multivariate data analysis for
classification of pineapple maturity,
2551

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

25

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

5

นายอนุพันธ เทอดวงศวรกุล
รองศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529
M.Sc. (Welding Technology)
Cranfield University, UK, 2533
Ph.D. (Agricultural
Engineering)
Cranfield University, UK, 2538
3-7605-00224-95-0
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. Nondestructive evaluation
of agricultural produces
2. Multivariate data analysis

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

งานแตงเรียบเรียง
(1) การออกแบบเครื่องจักรกลบรรจุอาหาร,
2543
(2) การควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการผลิต,
2548
งานวิจัย
(1) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดัชนีความถี่
ธรรมชาติทุเรียนพันธุหมอนทอง, 2541
(2) การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกขาวโพดฝก
ออนแบบลูกกลิ้ง, 2545
(3) การพัฒนากลไกหักขั้วขาวโพดฝกออน,
2549
(4) การศึกษาเทคนิคการตรวจสอบเนื้อแกว
ในมังคุดโดยการวัดการดูดกลืนแสงในยาน
ใกลอินฟาเรด, 2550
(5) Non-destructive prediction of
translucent flesh disorder in intact
mangosteen by short wavelength
near infrared spectroscopy, 2552
(6) Qualitative and quantitative
evaluation of pomelo maturity
using multivariate combination of
chemical and physical properties,
2552

02201633
02201696
02201697
02201699

02201633
02201696
02201697
02201699

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

26

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

1

ลําดับ
ที่

นายธัญญา นิยมาภา
รองศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2517
M.Eng. (Agricultural
Machinery and Management)
Asian Institute of Technology,
2521
D.Agr. (Agricultural
Engineering)
Kyoto University, Japan, 2534
3-1012-00996-36-8
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. Soil dynamics in tillage
2. Terramechanics
3. Agricultural machinery
design

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

งานแตงเรียบเรียง
02201611 02201611
(1) วิศวกรรมระบบการเกษตรเบือ้ งตน, 2533 02201691 02201699
(2) การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร, 2536 02201699
(3) การถายเทความรอน
(4) ทฤษฎีของระบบดิน-เครื่องจักรกลเกษตร
งานวิจัย
(1) ศึกษาวิธีการเตรียมดินปลูกพืชไรโดยใช
เครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม,
2535
(2) ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม, 2540
(3) พัฒนาไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามระยะ
ที่ 2, 2544
(4) ทดสอบสมรรถนะเครือ่ งจักรกลเกษตร
ประเภทเตรียมดินประเทศญีป่ ุน (ทดสอบ
สมรรถนะเครื่องมือไถจานชนิดใชกําลัง
ขับ), 2546
(5) เผยแพรไถดินดานชนิดสั่นที่ผลิตใน
ประเทศไทยสูเกษตรกร, 2549
(6) การบดอัดดินสงผลตอการเจริญเติบโต
ของขาวโพดเลี้ยงสัตว, 2549
(7) วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสําหรับไถ
จอบหมุนติดรถไถเดินตามภายใตเงื่อนไข
ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ดินตางชนิดในประเทศไทย, 2551
(8) การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือไถจานชนิด
ใชกําลังขับ, 2554
(9) วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสําหรับ
ประเทศไทยเพื่อใชกับอุปกรณไถจอบ
หมุนติดรถไถเดินตาม เนนการทดลองใน
27

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

2

ลําดับ
ที่

3

นายภรต กุญชร ณ อยุธยา
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2521
M.Eng. (Agricultural
Machinery and Management)
Asian Institute of Technology,
2524
3-1009-04501-27-6
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. เครื่ อ งจั ก รกลแปรสภาพวั ส ดุ
เกษตร
2. เครื่อ งมือ วัดและระบบควบคุม
PLC ทางวิศวกรรมเกษตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

แปลง, 2554
งานแตงเรียบเรียง
02201696 02201696
(1) การจัดการตนกําลังและเครื่องจักรกล
เกษตร, 2528
(2) ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสําหรับ
วิศวกร, 2552
(3) การวัดและเครื่องวัด, 2551
(4) คูมือปฏิบัติการการวัดและครื่องวัด,
2551
งานวิจัย
(1) การศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรบางชนิดเพื่อใช
เปนวัสดุรองนอนสําหรับสัตวทดลอง,
2547
(2) การศึกษาการตัดหัวมันสําปะหลังสด
ตามแนวแกนและแนวตั้งฉากกับ
แนวแกน, 2549
ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

(3) การพัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพร, 2553
(4) การพัฒนายานพาหนะแบบตีนตะขาบ
ขนาดเล็ก, 2553
(5) การพัฒนาเครื่องกําจัดน้ําออกจาก
ผักตบชวา, 2554
(6) เครื่องหั่นหัวหอมแดง, 2554
นายวิชา หมั่นทําการ
งานแตงเรียบเรียง
รองศาสตราจารย
(1) วิศวกรรมการผลิตเครื่องจักรกล
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
การเกษตร, 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2523 (2) เครื่องมือขนถายผลิตผลทางการเกษตร,
M.Eng. (Agricultural
2546
28

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

02201699 02201699

Machinery and Management)
Asian Institute of Technology,
2526
3-1002-03177-16-2
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. Agricultural machinery
design
2. Manufacturing process
3. Agricultural material
handling

ลําดับ
ที่

4

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

งานวิจัย
(1) การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตเครื่องเก็บ
เกี่ยวขาวโพดสําหรับติดรถไถเดินตามและ
สําหรับติดรถแทรกเตอร 4 ลอ ในเชิง
การคา, 2539
(2) การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดเมล็ดขาว
(Rice stripper) , 2540
(3) การวิจัยและพัฒนาเครื่องสีขาวโพดทัง้
เปลือก, 2540
(4) การวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวด
ขาวโพด, 2541
(5) การวิจัยและพัฒนาเครื่องปอกเปลือก

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

หมาก, 2547
(6) การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกและเครื่อง
เก็บเกี่ยวกระชาย/ขมิ้น, 2549
(7) การวิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมัน
สําปะหลัง, 2552
(8) การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกมัน
สําปะหลัง, 2553
(9) การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดลง
ถาดเพาะกลา, 2554
นายศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล
งานแตงเรียบเรียง
02201699 02201699
อาจารย
กลศาสตรวิศวกรรม I, 2554
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
งานวิจัย
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, (1) วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสําหรับ
2540
เครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
ภายใตเงื่อนไขดินตางชนิดในประเทศไทย,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
2551
29

วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)
(2) พัฒนาเครือ่ งพรวนจอบหมุนที่ใชใบมีด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551
จอบหมุนตนแบบสําหรับรถแทรกเตอร,
3-3099-01059-99-4
2553
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
(3) การพัฒนาระบบทําความเย็นแบบระเหย
1. Terramechanics
โดยใชเสนใยธรรมชาติในประเทศไทย
สําหรับโรงเรือน, 2554

ลําดับ
ที่

5

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

(4) ผลกระทบของใบมีดจอบหมุนแบบใหมที่
มีตอลักษณะการสั่นสะเทือนของเครื่อง
พรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม, 2554
นายสมยศ เชิญอักษร
งานแตงเรียบเรียง
02201631 02201699
รองศาสตราจารย
(1) สมบัตทิ างฟสิกสของผลิตผลเกษตร สวนที่ 02201632
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
1 วิธีหาสมบัติทางฟสิกส รีโอโลยีและแรง 02201699
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2516
เคนสัมผัส, 2527
M.S. (Agricultural Engineering) (2) การออกแบบเครื่องกลขนถายวัสดุเกษตร
Mississippi State University,
และอาหาร, 2540
USA, 2519
(3) การถายเทความรอนและมวลสาร (พิมพ
Ph.D. (Agricultural
ครั้งที่ 3), 2543
Engineering)
(4) การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร
University of Tennessee, USA,
สําหรับระบบทางวิศวกรรม (พิมพครัง้ ที่
2535
3), 2543
3-1021-01161-62-5
(5) การเขียนโปรแกรมเฉพาะงานสําหรับ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ระบบทางวิศวกรรมเกษตร, 2543
1. Agricultural process
(6) การจําลองรูปแบบทงวิศวกรรมและการ
engineering
วิจัยโดยวิธีวิเคราะหมิต,ิ 2543
2. Drying technology
งานวิจัย
3. Computer simulation in
(1) การวิจัยเพื่อพัฒนาและประดิษฐเครื่องอบ
Biosystems
แหงแบบปมความรอนผสมไมโครเวฟ,
30

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

2549
(2) การวิจัยเพื่อพัฒนาและประดิษฐเครื่อง

ผลงานทางวิชาการ

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

ควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนเพาะปลูก
ดวยระบบควบคุมไรสาย, 2551
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของ
หนอไมฝรั่ง, 2553
การพัฒนาเตาใหความรอนแบบ
เหนี่ยวนํา, 2553
การพัฒนาแบบจําลองแบบคณิตศาสตร
ความชื้นในเม็ดดินที่เปนจุดเริ่มตนของ
การขาดเสถียรภาพลาดดินอันเปนผลให
เกิดดินถลม, 2553
การศึกษาความยืดหยุนของปจจัยในสาขา
การขนสงและโลจิสติกส, 2554
การปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนย
รวบรวมและกระจายสมโอในจังหวัด
นครปฐม, 2554

3.2.3 อาจารยพิเศษ
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ภาระงานสอน

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

ลําดับ
ที่

1

2

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
(1) Use of optical properties of food
materials in quality evaluation and
materials sorting, 1978
(2) Study of impact and compression
damage on Asian pears, 1987
(3) Nondestructive quality evaluation
of fresh prunes by NMR
spectroscopy, 1995
(4) Effect of impacting mass on
firmness sensing of fruits, 1996
(5) Development of a High-speed NMR
Technique for Sensing Maturity of
Avocados, 1996
(6) Fruit internal quality evaluation
using on-line nuclear magnetic
resonance sensors, 1999
Mr. Tomohiro Takigawa
งานวิจัย
ศาสตราจารย
(1) Trajectory Control and Its
B.S. (Agricultural Engineering)
Application to Approach a Target,
University of Tsukuba, Japan,
2002
2520
(2) Trajectory control for towed trailer

Mr. Pictiaw Chen
ศาสตราจารย
B.S. (Mechanical Engineering)
University of California,
Berkley, USA,
M.S. (Mechanical
Engineering)
Standford University, USA,
Ph.D. (Mechanical
Engineering)
Standford University, USA,
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. Postharvest machinery for
fruits and vegetables
2. Nondestructive
techniques

32

ภาระงานสอนใน
หลักสูตรปรับปรุง

02201697

02201697

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนใน
หลักสูตรปรับปรุง

by autonomous tractor, 2005
Ph.D. (Agricultural
(3) Navigation using a Laser Range
Engineering)
Finder for Autonomous Tractor,
University of Tsukuba, Japan,
2006
2525
(4) Automatic Hitching of Farm
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
Implement with an Autonomous
1. Autonomous agricultural
Tractor, 2006
vehicles
(5) Development of Hitch Position
2. Bioproduction robotics
Control and Its Applications, 2006
and intelligent systems
(6) Development of Auto-Hitching
Navigation System for Farm
Implements Using Laser Range
Finder, 2009
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
งานวิจัยวิทยานิพนธสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอาจเปนงานวิจัยพื้นฐานที่มุงเนนการศึกษาปรากฏการณเพื่อคนพบ
องคความรูใหม หรือเปนการวิจัยประยุกตเพื่อตอยอดองคความรูเดิมที่มอี ยูแลว หรือวิจัยเพื่อแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
เปนการพัฒนาระดับขั้นเทคโนโลยีใหสูงขึ้น หรือเปนการสรางสรรคนวัตกรรมที่เปนประโยชนและเปนที่ตองการของประเทศ
33

ทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งหัวขอวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรนี้มีความหลากหลาย เชน การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร
กอนและหลังการเก็บเกี่ยว พลศาสตรของดินกับการเครื่องจักรกลเตรียมดิน เทคโนโลยีเกษตรแมนยํา หุนยนตและระบบ
อัตโนมัติทางการเกษตร เทคโนโลยีเรือนเพาะปลูก กระบวนการแปรสภาพและเก็บรักษาผลิตผลเกษตร การคัดแยกและการ
บรรจุผลิตภัณฑ การตรวจสอบคุณภาพผลิตผลเกษตรแบบไมทําลาย พลังงานทดแทน สิ่งแวดลอมทางการเกษตรและความ
ปลอดภัย การจําลองสถานการณ ดวยคอมพิวเตอรในระบบเกษตร คอมพิวเตอรประยุก ตและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การเกษตร เปนตน
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การวิจัยในระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตสามารถประมวลความรูทางทฤษฎีเพื่อวิเคราะหปญหาและริเริ่มสรางโจทยวิจัยเองได สามารถเลือก
ระเบียบวิธีและวางแผนการวิจัยที่เ หมาะสม ดําเนินการคนควาวิจัยอยางเปนระบบ มีทักษะเชิงปฏิบัติในการใชเครื่องมือ
วิเคราะหขั้นสูง เปนผูนําในการประสานงานเพื่ อการวิ จัย สามารถประมวลผลการวิจัยเพื่อเสนอเปนองคความรูใหมหรือ
นวัตกรรมใหม และถายทอดผลงานวิจัยดวยวิธีการตางๆได
5.3 ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4. จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1
48 หนวยกิต
หลักสูตรแบบ 1.2
72 หนวยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1
36 หนวยกิต
หลักสูตรแบบ 2.2
48 หนวยกิต
5.5. การเตรียมการ
มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหคําแนะนําและชวยเหลือดานวิชาการแกนิสิต มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการสืบคนขอมูลในการวิจัย
5.6. กระบวนการประเมินผล
มีการสอบประมวลความรู และการสอบปากเปลา โดยมีคณะกรรมการสอบที่เปนไปตามขอบังคับวาดวย
การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีภาวะผูนําและความคิดริเริ่มในสิ่งทาทาย

กลยุทธ/กิจกรรม
• จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางผานรายวิชาตางๆ โดย
นํ า ป ญ หาจริ ง มาพั ฒ นาเป น กิ จ กรรมเรี ย นรู แ บบ Problem-based,
Research based และ Project-based เพื่อใหนิสิตฝกคิดวิเคราะห
อภิปรายเพื่อเสนอแนวคิดใหมห รือ แสดงความเห็นขัดแยง โดยใชห ลั ก
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•
•

•

มีความรับ ผิดชอบ ความอดทน และความมี •
วินัย
•

คุณลักษณะพิเศษ
มีทักษะในการสื่อสารถายทอด
มีวุฒิภาวะขั้นสูงดานคุณธรรมจริยธรรม

เหตุผล และกลาเผชิญกับสิ่งทาทาย
สนับสนุนนิสิตในการเปนผูจดั กิจกรรมทางวิชาการตางๆ เชน การประชุม
วิชาการ การเสวนาวิชาการ เพื่อ ฝกทักษะการแสดงบทบาทผูนํา และ
ทักษะเชิงสังคม
จัดกิจ กรรมศึก ษาดูง านนอกสถานที่เ พื่อ ใหนิสิตพบเห็นปญหาจริง ใน
วิ ช าชี พ และสามารถประมวลความรู แ ละทั ก ษะของตนมาสู ก ารให
คํ า ปรึ ก ษาเพื่ อ แก ป ญ หานั้ น ได ตลอดจนเพื่ อ ฝ ก ทั ก ษะด า นการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น
เสริ ม ทั ก ษะด า นต างประเทศ โดยจั ดการบรรยายพิ เ ศษหรื อ การให
คําปรึกษาวิทยานิพนธโดยอาจารยชาวตางประเทศ และสนับสนุนนิสิต
เขารวมโครงการแลกเปลีย่ นนิสิต หรือการดําเนินการวิจัยรวมกับอาจารย
และนักวิจัยชาวตางประเทศ
มีการมอบหมายงานกลุมที่เนนการลงมือปฏิบัติทั้งในการเรียนการสอน
รายวิชา และการทําวิ จัยสําหรับวิ ทยานิพนธของตน เพื่อ ใหทุกคนรูจั ก
บทบาทหนาที่ของตน
สงเสริมใหนิสิตเปนผูชวยวิจัยหลักในกิจกรรมการวิจัยของอาจารย
เชน การเขียนขอเสนอโครงการ การติดตอประสานงานโครงการ การ
เขี ย นรายงานวิจั ย การทํ า บั ญ ชี โ ครงการวิ จั ย เพื่ อ เสริ ม สร า งความ
อุตสาหะพยายามและความอดทน และมีสํานึกรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย

กลยุทธ/กิจกรรม
• เสริมกิจกรรมที่เ นนใหนิสิตเปนผูถายทอดความรูทั้ง ผานทางวาจาและ
การเขี ย น เช น โดยการเป น ผู ช ว ยสอน ผู ช ว ยวิ จั ย วิ ท ยากรในการ
ฝกอบรม และการเขียนบทความวิชาการตางๆ
• สอดแทรกกรณี ศึก ษาดานคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม โดยเฉพาะอย างยิ่ง ที่
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิชาการที่มีความซับซอน โดยเนนใหนิสิตได
ใช ดุ ล ยพิ นิ จ และวิ จ ารณญาณในการชี้ ข าดตั ด สิ น ป ญ หาอย า งสุ ขุ ม
รอบคอบ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
35

ผูสํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมเกษตรต อ งเป นผูตระหนั ก ในความสําคัญ ของ
การเกษตรและมีจิ ตสํ านึ กที่ จะพั ฒนาวิ ชาชีพ วิศวกรรมเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถจั ดการเกี่ ยวกับ ปญ หาทาง
คุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการ ริเริ่ม ชี้ขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันและเสนอแนวทาง
ทบทวนแกไข สงเสริมใหผูอื่นประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรุปได 4 ขอ ตอไปนี้
(1) ตระหนักในความสําคัญของการเกษตร และแสดงบทบาทผูนําอยางเดนชัดที่จะพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร
(2) สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรูในการจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการ
หรือวิชาชีพในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือขอบังคับเพียงพอ
(3) ริเริ่ม ชี้ขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันและเสนอแนวทางทบทวนแกไข
(4) แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพือ่ เปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัยและมีคานิยมที่ดี สรางวัฒนธรรมการ
ทํางานเปนทีมและมีการมอบหมายงานกลุมที่แฝงกลยุทธใหนิสิตแสดงบทบาทหนาที่ของการเปนทั้งผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม เคารพความคิดเห็นของผูรวมงานและกติกาที่ตกลงรวมกัน สอดแทรกกรณีตัวอยางดานจรรยาบรรณนักวิชาการ
ผลกระทบที่ไดรับและมาตรการเมื่อมีการผิดจรรยาบรรณ และมีการอภิปรายในวงกวางระหวางอาจารยกับนิสิตในประเด็น
เรื่องจรรยาบรรณ เปนตน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากเจตคติ ความตระหนัก และการแสดงความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับสภาพการณปจจุบันและอนาคต
ของวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร
(2) ประเมินจากภาวะผูนําและการวางบทบาทของนิสิตในการทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในเรื่องวิชาการและดานอื่นๆ
(3) ประเมินจากดุลยพินิจของนิสิตในการวินิจฉัยปญหาทางคุณธรรมและการริเริ่มเสนอแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตองมีความรูความเขาใจอยางถองแทในองค
ความรูร ะดับ สูง มีความคุนเคยกับประเด็นปญ หาและรอบรูในพัฒนาการล าสุดทางวิศวกรรมเกษตรในระดับแนวหนา มี
ความสามารถในการใชเทคนิควิจัยเพื่อศึกษาคนควาในระดับสูงหรือในการปฏิบัติวิชาชีพ และประมวลของความรูและทักษะ
นั้นเพื่อการถายทอดแกผูอื่นในแนวทางของตนเองได ซึ่งครอบคลุมประเด็นอยางนอย 4 ขอ ตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชา รวมทั้งหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญ และสามารถนํามาประมวลจนตกผลึกเพื่อถายทอดความรูนั้นในแนวทางของตนเองได
(2) สามารถวิเคราะหถึงแกนแทของปญหา เขาใจและอธิบาย รวมทั้งประยุกตความรู และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อ
นําไปใชกับการแกไขปญหาทางวิศวกรรมเกษตรไดอยางชาญฉลาด
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(3) สามารถพั ฒนาองค ความรูใหมหรือ นวัตกรรมใหม ตลอดจนเขาใจถึงผลกระทบของงานวิจัย สามารถพัฒนา
ความรูดวยตนเองและกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวของกับศาสตรดานวิศวกรรมเกษตรอยางตอเนื่อง
(4) สามารถบูรณาการความรูทางวิศวกรรมเกษตรกับความรูในศาสตรแขนงอื่นไดอยางสรางสรรค
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดการเรี ยนการสอนในหลากหลายรูป แบบ เนนการสอนแบบ Problem-based, Research-based,
Project-based ที่เปนการชี้นําสูการพัฒนาองคความรูใหมและมี ความเชื่ อมโยงกับ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให
เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้มีการจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง สนับสนุนการเขารวมประชุม
วิชาการระดับประเทศและนานาชาติ และสงเสริมใหนิสิตใหเปลี่ยนบทบาทจากผูเรียนเปนผูถายทอดความรู
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตางๆ คือ
(1) ประเมินความรูจ ากการสอบ ทัง้ การสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
(2) ประเมินความรอบรูของนิสิตจากรายงานประจํารายวิชา และรายงานการศึกษาคนควาดวยตัวเอง
(3) สังเกตทัศนคติของนิสิตในดานตางๆจากการนําเสนอรายงานและการอภิปรายทั้งในชั้นเรียนและเวทีภายนอก
(4) ประเมินความสามารถในการเรียบเรียงองคความรูจ ากการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ
(5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตองมีความสามารถในการสังเคราะหและ
ประยุกตใชผลของการวิจัยและพัฒนาการใหมๆโดยเชื่อมโยงเขากับความรูและประสบการณของตน เพื่อริเริ่มตั้งโจทยปญหา
วิจัยที่แปลกใหม และดําเนินการทดสอบสมมติฐาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นอยางนอย 4 ขอ ตอไปนี้
(1) สามารถใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิด และพัฒนาแนวคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อ
ตอบสนองประเด็นหรือปญหา และวางบทบาทของการเปนผูใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหานั้นไดอยางเหมาะสม
(2) สามารถสังเคราะหและใชผลการวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ โดยเชื่อมโยงเขากับความรูและประสบการณของตน
เพื่อพัฒนาความคิดใหมๆ หรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย
(3) สามารถพัฒนาและนําเสนอเทคนิคใหมๆ ในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึง
การพัฒนามาเปนขอสรุปและขอเสนอแนะในทางวิชาชีพได
(4) สามารถริเริ่มสรางสรรคหัวขอโครงการวิจัยที่แปลกใหม วางแผนและบริหารโครงการไดดวยตนเอง โดยใชความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณ ซึ่งขยายองคความรูและชี้นําแนวทางการปฏิบัติ
ในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ และเปนที่อางอิงในวงวิชาการ
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สอดแทรกกรณีศึกษาที่ห ลากหลายที่เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมเกษตร โดยมุงเนนใหนิสิตพบเห็นปญหา
แปลกใหมและวิธีการแกปญหานั้น
(2) การมอบหมายงานศึกษาคนควาบทความวิจัยเพื่อสังเคราะหขอมูลบางอยางในเชิงลึก การทําโครงงานพรอมทั้ง
นําเสนอและอภิปราย
(3) มอบหมายงานที่เ นนใหนิสิตได ปฏิ บัติจริง เชน การทําโครงงานประจํ ารายวิ ชา การทําปญหาพิเศษ หรือทํา
วิทยานิพนธทางวิศวกรรมเกษตร หรือการพัฒนานวัตกรรม โดยเนนการวางแผนอยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการใชระเบียบ
วิธีวิจัยตางๆในการดําเนินโครงงานจนไดขอสรุปที่สมบูรณ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
การทําโครงการปญหาพิเศษหรือวิทยานิพนธและการนําเสนอ และการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตองมีความวุฒิภาวะในระดับสูงในการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการ มีทักษะทางสังคมและความสัมพันธระหวางบุคคลจากหลากหลายพื้นฐาน สามารถแสดงออกอยาง
อิส ระในการจั ดการกับ ปญ หาทั้ง ที่คาดการณได และคาดการณ ไม ได และแสดงออกซึ่ง ภาวะผูนําไดอ ยางเหมาะสม ซึ่ง
ประกอบดวยคุณสมบัติ 4 ขอ ตอไปนี้
(1) สามารถควบคุมสถานการณเมื่อเผชิญหนากับปญหาที่มีความซับซอนหรือความยุงยากระดับสูงในทางวิชาชีพ
(2) สามารถบริหารตนเอง รวมทั้งวางแผนในการพัฒนาผูรวมงานใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได
(3) สามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค ในสังคมที่ซับซอน
(4) สามารถแสดงความคิดเห็นทั้งประเด็นทางวิชาการและประเด็นอื่นที่เกี่ยวของไดอยางลึกซึ้ง มีทักษะในการโนม
นาวชักจูง โดยเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
รับผิดชอบ

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัม พันธระหวางบุคคลและความ

มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับบุคคลอื่น หรือตองคนควา
หาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่นทั้งในหนวยงานและบุคคลภายนอก สนับสนุนใหนิสิตเขารวมการประชุมสัมมนาในเวที
ภายนอกโดยใหนิสิตรับบทบาทสําคัญ เพื่อฝกทักษะการเขาสังคมและภาวะผูนํา เพิ่มกิจกรรมอภิปรายในประเด็นทางวิชาการ
ที่เนนการแสดงความคิดและการใชเหตุผลโตแยง
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการทํากิจกรรมกลุมในชั้ นเรียน หรือ เมื่ออยูในเวที
ภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไดรับฟงความเห็นขัดแยง และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อเผชิญกับสถานการณ
เฉพาะหนา

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และ
สามารถพัฒนาตอยอดจากขอมูลนั้นๆ มีความสามารถในการสื่อสารในระดับทีล่ ะเอียดออนลึกซึง้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อถึง
ผลการศึกษาคนควาวิจัยดวยวิธีการตางๆในแนวทางของตน ทั้งตอกลุมนักวิชาการและบุคคลกลุมอื่นๆ ตลอดจนทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งควรจะประกอบดวยคุณสมบัติอยางนอย 4 ขอ ตอไปนี้
(1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา จัดระเบียบ เรียบเรียงใหม หรือ
นําไปพัฒนาตอยอดเปนสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนําไปประยุกตแกไขปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(2) สามารถพัฒนาและนําเสนอเครื่องมือทางคณิตศาสตร สถิติ คอมพิวเตอร และสารสนเทศที่แปลกใหมเพื่อการ
คนควาวิจัยหรือแกปญหาในวิชาชีพได
(3) สามารถพัฒนาวิธีการสื่อสารรูปแบบใหมๆ เพื่อการสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารโตตอบ การถายทอด การอภิปราย ทั้งในประเด็นทาง
วิชาการ และประเด็นทั่วไปในระดับลึกซึ้งไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวในทุกทักษะทั้งการฟง พูด อาน และเขียน
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกใหนิสติ วิเคราะหเชิงลึกเพื่อคัดกรองจากขอมูลดิบที่ซับซอน เพื่อสรุปและ
เรียบเรียงเปนขอมูลสารสนเทศในระดับที่สงู ขึ้น เนนการประยุกตใชและพัฒนาเครื่องมือทางคณิตศาสตร สถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมดวยตนเอง แลวใหนําเสนอทั้งในชั้นเรียนและภายนอก โดยมีการอภิปรายรวมกันระหวางอาจารยและนิสิต
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการวิเคราะหขอมูล การเลือกใชเครื่องมือทางคณิตศาสตร สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บ าย ถึ ง ข อ จํ ากั ด เหตุผ ลในการเลือ กใชเ ครื่อ งมือ ตางๆ การอภิป ราย
กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากนวัตกรรมแปลกใหมในที่นิสิตคิดคนขึ้น อันเปนผลสืบเนื่องจากการวิเคราะหขอมูล หรือใชเครื่องมือ
ทางคณิตศาสตร สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูเดิมนั้น
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในความสําคัญของการเกษตร และแสดงบทบาทผูนําอยางเดนชัดที่จะพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร
(2) สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรูในการจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการ
หรือวิชาชีพในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือขอบังคับเพียงพอ
(3) ริเริ่ม ชี้ขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันและเสนอแนวทางทบทวนแกไข
(4) แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชา รวมทั้งหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญ และสามารถนํามาประมวลจนตกผลึกเพื่อถายทอดความรูนั้นในแนวทางของตนเองได
(2) สามารถวิเคราะหถึงแกนแทของปญหา เขาใจและอธิบาย รวมทั้งประยุกตความรู และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อ
นําไปใชกับการแกไขปญหาทางวิศวกรรมเกษตรไดอยางชาญฉลาด
(3) สามารถพั ฒนาองค ความรูใหมหรือ นวัตกรรมใหม ตลอดจนเขาใจถึ งผลกระทบของงานวิจัย สามารถพัฒนา
ความรูดวยตนเองและกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวของกับศาสตรดานวิศวกรรมเกษตรอยางตอเนื่อง
(4) สามารถบูรณาการความรูทางวิศวกรรมเกษตรกับความรูในศาสตรแขนงอื่นไดอยางสรางสรรค
3.3 ทักษะทางปญญา
(1) สามารถใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิด และพัฒนาแนวคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อ
ตอบสนองประเด็นหรือปญหา และวางบทบาทของการเปนผูใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหานั้นไดอยางเหมาะสม
(2) สามารถสังเคราะหและใชผลการวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ โดยเชื่อมโยงเขากับความรูและประสบการณของตน
เพื่อพัฒนาความคิดใหมๆ หรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย
(3) สามารถพัฒนาและนําเสนอเทคนิคใหมๆ ในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึง
การพัฒนามาเปนขอสรุปและขอเสนอแนะในทางวิชาชีพได
(4) สามารถริเริ่มสรางสรรคหัวขอโครงการวิจัยที่แปลกใหม วางแผนและบริหารโครงการไดดวยตนเอง โดยใชความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณ ซึ่งขยายองคความรูและชี้นําแนวทางการปฏิบัติ
ในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ และเปนที่อางอิงในวงวิชาการ
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถควบคุมสถานการณเมื่อเผชิญหนากับปญหาที่มีความซับซอนหรือความยุงยากระดับสูงในทางวิชาชีพ
(2) สามารถบริหารตนเอง รวมทั้งวางแผนในการพัฒนาผูรวมงานใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได
(3) สามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค ในสังคมที่ซับซอน
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((4) สามารถแสดงความคิดเห็นทั้งประเด็นทางวิชาการและประเด็นอื่นที่เกี่ยวของไดอยางลึกซึ้ง มีทักษะในการโนม
นาวชักจูง โดยเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา จัดระเบียบ เรียบเรียงใหม หรือ
นําไปพัฒนาตอยอดเปนสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนําไปประยุกตแกไขปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(2) สามารถพัฒนาและนําเสนอเครื่องมือทางคณิตศาสตร สถิติ คอมพิวเตอร และสารสนเทศที่แปลกใหมเพื่อการ
คนควาวิจัยหรือแกปญหาในวิชาชีพได
(3) สามารถพัฒนาวิธีการสื่อสารรูปแบบใหมๆ เพื่อการสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารโตตอบ การถายทอด การอภิปราย ทั้งในประเด็นทาง
วิชาการ และประเด็นทั่วไปในระดับลึกซึ้งไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวในทุกทักษะทั้งการฟง พูด อาน และเขียน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02201611
02201612
02201613
02201623
02201631
02201632
02201633
02201634
02201691
02201696
02201697
02201698
02201699

พลศาสตรดินขั้นสูงสําหรับการไถเตรียมดิน
การอัดแนนของดินทางวิศวกรรมเกษตร
เรขาคณิตสาทิสรูปในวิศวกรรมระบบชีวภาพ
การควบคุมขั้นสูงของระบบไฮดรอลิกทางวิศวกรรมเกษตร
การอบแหงขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
แบบจําลองทางคณิตศาสตรในระบบชีวภาพ
การออกแบบและทดสอบบรรจุภัณฑผลผลิตเกษตร
เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไมทําลายสําหรับผลิตภัณฑเกษตร
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
สัมมนา
ปญหาพิเศษ
วิทยานิพนธ

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1 2 3 4 1





 O
O

O
O 
 O
O O O  O
O
O O O 

O
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2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

2 3 4 1


 

O



  

  O
  O
   

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

2 3 4 1 2 3


O

O

O

 









O O 
 O O 
     

4






5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
 O

O
O




O

O

   
 O
O O  
 
   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
กระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในแตละรายวิชาเปนไปดังตารางตอไปนี้
รายวิชา
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
02201511 - ทวนสอบจากความประพฤติและความรับผิดชอบในการเรียน
02201512 - ทวนสอบจากคะแนนขอสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
02201513 - ทวนสอบจากรายงานปฏิบัติการ/รายงานคนควา/โครงงาน/งานอื่นๆทีม่ อบหมาย
02201514 - ทวนสอบจากการสอบประมวลความรอบรู
02201515
02201516
02201517
02201518
02201519
02201521
02201522
02201523
02201531
02201532
02201533
02201534
02201535
02201536
02201537
02201538
02201539
รายวิชา
02201561
02201562
02201563
02201564

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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02201565
02201566
02201567
02201611
02201612
02201613
02201623
02201631
02201632
02201633
02201634
02201691
02201696
02201697
02201698
02201699

- ทวนสอบจากความประพฤติ ความรับผิดชอบ และความมีจรรยาบรรณของนักวิชาการ
- ทวนสอบจากคะแนนขอสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ทวนสอบจากรายงานปฏิบัติการ/รายงานคนควา/โครงงาน/งานอื่นๆทีม่ อบหมาย
- ทวนสอบจากการนําเสนอผลการศึกษาดวยตนเอง การตอบคําถาม
- ทวนสอบจากการสอบประมวลความรอบรู
- ทวนสอบจากผลงานวิทยานิพนธ
- ทวนสอบจากผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการ
- ทวนสอบจากผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ
- ทวนสอบจากการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แบบ 1.1 และ 1.2
(1) สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
(2) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
(3) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) กอนการตีพิมพ
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
(4) สําหรับผูเขาศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุน จะสําเร็จการศึกษาไดเมื่อปฏิบัติตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาที่ไดระบุไว
ในหลักเกณฑของทุนสนับสนุนนั้น แตตองไมต่ํากวาเกณฑที่ระบุไวในขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(5) ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.2 แบบ 2.1 และ 2.2
(1) ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
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(2) สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
(3) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
(4) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) กอนการตีพิมพ
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
(5) สําหรับผูเขาศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุน จะสําเร็จการศึกษาไดเมื่อปฏิบัติตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาที่ไดระบุไว
ในหลักเกณฑของทุนสนับสนุนนั้น แตตองไมต่ํากวาเกณฑที่ระบุไวในขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(6) ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) อาจารยใหมทุกคนพึงตองเขารวมการปฐมนิเทศพนักงานใหมตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(2) ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรมีระบบอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อถายทอดวัฒนธรรมองคกร ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน ตลอดจนนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(3) มีกระบวนการสงเสริมการทําวิจัยแกอาจารยใหม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีการจัดสรรทุนวิจัย
สําหรั บ อาจารย ใหม มี ก ารสนั บ สนุ นให ข อทุ น วิจัย จากแหลง ทุ นตา งๆ เช น ทุ นวิจั ยจากสถาบั นวิจั ยและพั ฒ นาแห ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแหลงทุนภายนอกอื่นๆ โดยมีนักวิจัยอาวุโสเปนพี่เลี้ยง (Mentor) ในการใหคําปรึกษา
(4) คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีการจัดสรรทุนสําหรับศึกษาตอปริญญาเอก การเขารวมประชุมทางวิชาการ
และฝกอบรม ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองดานการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมิน โดยสนับสนุนการเขารวม
อบรมสัมมนาตางๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เชน การจัดทําประมวลการสอน การสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคการ
ออกขอสอบและเทคนิคทางสถิติในการประเมินผล เปนตน
(2) สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน
(3) สงเสริมใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
(4) คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อถายทอด
และแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางคณาจารยในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเรียนการสอน และการ
พัฒนานิสิต
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) สงเสริมการทําวิจัยทัง้ การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลดานแหลงทุนวิจัยพรอมทั้ง
กระตุนใหเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) สนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ และการจดสิทธิบัตร โดยจัดบรรยาย
พิเศษโดยผูเชี่ยวชาญดานการเขียนบทความวิจัยและการจดสิทธิบัตร
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(3) สงเสริมการเขารวมประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการ
ฝกอบรมเพิ่มพูนความรูสมัยใหมรอบดาน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
(1) มีอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งแตงตั้งโดยคณะทําหนาที่บ ริหารหลัก สูตรทุกดานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับหัวหนาภาควิชาและอาจารยผูสอน ติดตาม
และรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําอยางตอเนื่อง
(3) มีความพรอมของอาจารย สัดสวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูสอนในหลักสูตร ศ.:รศ.:ผศ.:อ. คือ 0:5:2:3
และสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยผูสอนในหลักสูตร ป.ตรี:ป.โท:ป.เอก คือ 0:2:8
(4) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
(5) มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุกๆ 5 ป
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรทั้งเพื่อเรียนการสอนและการทําวิจัยของนิสิต เชน ครุภัณฑหองปฏิบัติการ หนังสือตํารา สิ่งพิมพทาง
วิชาการ โสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ และทั้งเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมในการเรียนการ
สอนอยางเพียงพอ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรมีความพรอมทั้งดานหองเรียน หองปฏิบัติการ แปลงทดลอง และอุปกรณครุภัณฑ ทั้งเพื่อ
เรียนการสอนและการทําวิจัยขั้นสูง นอกจากนั้นยังสามารถใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และหนวยงานอื่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
และระบบสารสนเทศ เพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเองไดอยางเพียงพอ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต มี
แผนการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ และหองสมุดของคณะฯ ซึ่งมีการจัดซื้อหนังสือตําราเพิ่มเติม เปนประจําทุกป โดยทั้ ง
คณาจารยและนิสิ ตมี สวนรวมในการคั ดเลือกหนัง สือเขาห องสมุด ตลอดจนแผนการพั ฒนาทางดานกายภาพและอาคาร
สถานที่เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีคณะกรรมการสารสนเทศ ซึ่งมีหนาที่วางแผนพัฒนา ติดตามและประเมินความ
พรอมของทรัพ ยากรหอ งสมุ ดและทรั พยากรคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ พรอมทั้งปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ มี
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คณะกรรมการการศึก ษาและวิช าการ ซึ่ ง มี ห นา ที่วางแผนพัฒ นา ติด ตามและประเมิ นความพร อ มของหอ งเรีย นและ
หองปฏิบัติการ และมีกลไกในการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของนิสิตอยูเสมอ
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีกระบวนการคัดเลือ กอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไปดานวิศวกรรมเกษตรหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยประจําหลักสูตร และสนับสนุนหลักสูตร ประชุมรวมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการ
เรียนการสอน เก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร และปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มีการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ
ประจําสาขาวิชา ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากทั้งหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชน เชน สถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ผูประกอบการเครื่องจักรกลเกษตร และบริษัทเอกชนตางๆ โดย
เชิญมาบรรยายพิเศษในรายวิชาตางๆเปนประจําทุกภาคการศึกษา หรือรวมเปนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดสมบัติเฉพาะตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนจะตองมีวุฒิการศึกษาตรงกับภาระที่รับผิดชอบ มีทักษะทางวิศวกรรมเกษตรและสามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีนโยบายสงเสริมการเพิ่มพูนความรูและทักษะแกบุคลากรสนับสนุน พรอมทั้ง
จัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากรสนับสนุนในการเขารวมฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะเพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
ตน บุคลากรสนับสนุนจะไดรับความรูและทักษะเพิ่มเติมจากการเปนผูชวยอาจารยในการเตรียมการเรียนการสอน การทํา
ปฏิบัติการ และการวิจัย ตลอดจนมีการจัดสัมมนาระหวางบุคลากรเพื่อแนะนําแนวทางในการขอเลื่อนตําแหนง
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนิสิต
(1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา
(2) มีทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธโดยใหเปนไปตามระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
(3) จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมวิชาการและพัฒนาศักยภาพนิสิต
5.2 การอุทธรณของนิสิต
นิสิตสามารถยื่นอุทธรณไดโดยใหยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตและภาควิชาที่สังกัดเสนอตอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(1) มีการวิจัยสถาบันเพื่อสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(2) มีการจัดการสัมมนารวมระหวางคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูใชบัณฑิต เพื่อวิพากษห ลักสูตรและ
กําหนดทิศทางในการผลิตบัณฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการ
ตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
ปการศึกษา
ตัวบงชี้และเปาหมาย
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
X
X
X
X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล อ งกั บ กรอบ
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค X
X
X
X
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน X
X
X
X
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
X
X
X
X
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มอค.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน X
X
X
X
แตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.
X
X
X
7 (ปที่แลว)
8. อาจารยใหม (ถ ามี ) ทุ ก คน ได รั บ การปฐมนิเ ทศหรือ คําแนะนําดานการ
X
X
X
X
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
X
X
X
X
นอยปละหนึ่งครั้ง
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10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
ตัวบงชี้และเปาหมาย
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปจจุบัน/ศิษยเกาที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
แบบ 1.2 และ แบบ 2.2
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ยดของหลั ก สูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคลอ งกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึก ษาที่เปดสอนใหครบทุ ก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนด
ใน มคอ.3 และ มอค.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 (ปที่แลว)
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้และเปาหมาย
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9. อาจารยป ระจํ าทุ ก คนได รั บการพั ฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนั บ สนุนการเรี ยนการสอน (ถามี) ไดรับ การพัฒ นา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
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11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปจจุบัน/ศิษยเกาที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนิสิต
(2) การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
(3) การสอบถามจากนิสิต
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) ประเมินจากนิสิตเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจง
เปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสอื่ การสอน
(2) ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชั้นปสุดทาย
(2) ประชุมผูแทนนิสิตกับผูแทนอาจารย
(3) ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
(4) ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
(1) คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
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(3) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
เอกสารแนบ

• ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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