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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Agricultural Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
ชื่อยอ
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
ชื่อเต็ม
Master of Engineering (Agricultural Engineering)
ชื่อยอ
M.Eng. (Agricultural Engineering)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2533
- ปรับปรุงครัง้ สุดทายเมือ่ ปการศึกษา 2553
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 14/2554
เมื่อวันที่ 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 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรการเกษตรระดับหัวหนากลุมงานในหนวยงานภาครัฐ
(2) วิศวกรหัวหนาโครงการ ผูจัดการโรงงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตร
(3) อาจารย นักวิจัย นักวิชาการดานเครื่องจักรกลเกษตร
(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

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ทุกระดับ

อาจารย

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
M.S. (Agricultural Science)
Ph.D. (Agricultural Science)
ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
Ph.D. (Biological and
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ชื่อสถาบัน
ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
(ทุกระดับ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
University of Tsukuba, Japan, 2546
University of Tsukuba, Japan, 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536
University of California, Davis, USA,

3. นายอนุพันธ เทอดวงศวรกุล
3-7605-00224-95-0

รองศาสตราจารย

Agricultural Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
M.Sc. (Welding Technology)
Ph.D. (Agricultural Engineering)

2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529
Cranfield University, UK, 2533
Cranfield University, UK, 2538

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
งานดานวิศวกรรมเกษตรมีความจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ดวยเปนสาขาวิชาที่นํา
ความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรมาประยุกตในการผลิต การแปรสภาพ การเก็บรักษาผลิตผลเกษตร ตลอดจนการจัด
การพลัง งานและสิ่งแวดลอ มทางการเกษตร ซึ่ ง ทั้งหมดเปนรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ การศึก ษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งเนนการวิจัยทําใหเกิดองคความรูและเทคโนโลยีที่สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตางๆ เพิ่ม
คุณภาพของผลผลิตใหไดมาตรฐานอันเปนการเพิ่มมูลคาของผลผลิตเกษตรและอาหาร ลดการนําเขาเครื่องจักรกลและ
อุปกรณจากตางประเทศ ทําใหระบบการเกษตรของประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได มีศักยภาพในการแขงขัน สามารถ
พัฒนาไปไดอยางรวดเร็วและยั่งยืน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวโนม ของประเทศในอนาคตมี ค วามต อ งการวิศ วกรและนัก วิ จั ยทางด านวิ ศ วกรรมเกษตร ที่ มีค วามรู
ความสามารถในเชิ ง วิ ช าการ มี ค วามคิ ด เชิ ง ลึ ก และสามารถวิ เ คราะห แ ก ไ ขป ญ หาอย า งเป น ระบบโดยอาศั ย
กระบวนการวิจัย สามารถบูรณาการผสมผสานองคความรูรวมกับศาสตรแขนงอื่น ตลอดจนเปนทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศที่มีความรับผิดชอบและคุณธรรมจริยธรรม
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรและนักวิจัยทาง
วิศวกรรมเกษตรที่มีความสามารถในระดับสูง กระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนการวิจัยจะนําไปสูการคนพบองคความรู
และการสรางสรรคนวัตกรรมใหมที่ตอบสนองความตองการของประเทศในการกาวไปสูความเปนผูนําในภูมิภาคและมี
ศักยภาพเชิงแขงขันในประชาคมโลก
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตรมี พั นธกิ จ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ และการสั่ง สมองคความรู
โดยเฉพาะอย างยิ่ง ในดา นการเกษตรซึ่ง เป นศาสตร ของแผ นดิ น เพื่อ ใหป ระเทศมี อํานาจตอ รองในประชาคมโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังมีพันธกิจในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับสากล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จึงเปนหลักสูตรที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกดาน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
ไมมี
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่ตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ
วิศวกรรมเกษตรเปนสาขาวิชาที่นําความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรมาประยุกตใชในการผลิต การแปรสภาพ การ
เก็บรักษาผลิตผลเกษตร ตลอดจนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมทางการเกษตร เพื่อตอบสนองความตองการอาหาร
ของประชากรและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรทางวิศวกรรมเกษตรใหมี
ความรูความชํานาญในระดั บสู งจะชวยใหประเทศสามารถพัฒ นาเทคโนโลยี และนวั ตกรรมเพื่อการเกษตรขึ้นเองได
ภายในประเทศ ซึ่งชวยลดตนทุนจากการนําเขาเทคโนโลยีของตางประเทศ และยังเพิ่มโอกาสในการสงออกเทคโนโลยีของ
ไทยไปยังตางประเทศ เปนการเพิ่ มศักยภาพในการแขงขันเชิงรุก และเปนรากฐานของการพั ฒนาเทคโนโลยีดานการ
เกษตรกรรมของประเทศอยางยั่ง ยืน ภาควิ ชาวิศวกรรมเกษตร จึง ได พัฒ นาหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาว
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตดานวิศวกรรมเกษตรที่มีความรูขั้นสูงและมีความชํานาญในสาขา สามารถคิดวิเคราะหเพื่อ
พัฒนาหรือแกไขปญหาอยางสรางสรรคโดยอาศัยกระบวนการวิจัย สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานวิศวกรรม
เกษตรใหมีความทันสมัยเจริญรุดหนา เหมาะสมกับบริบทของการเกษตรกรรมภายในประเทศ และมีศักยภาพที่จะสงออก
ไปแขงขันยังตลาดในตางประเทศได มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1) ปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป - ติ ด ตามนโยบายการศึ ก ษาของ - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
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ให มี มาตรฐานเปนไปตามเกณฑที่
สกอ. กําหนด

ประเทศและเกณฑ ม าตรฐานของ - เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
สกอ.
- ทบทวนและประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
2) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยพรอม - ติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี - รายงานการศึกษาดูงาน/การเขารวม
กั บ ความก า วหน าทางเทคโนโลยี จากการติดตามผลงานวิจัย ผลงาน กิจกรรมทางวิชาการ
ด า น วิ ศ ว ก ร ร ม เ ก ษ ต ร แ ล ะ นวั ต กรรมใหม และเทคโนโลยี ที่ - รายงานการประชุมรวมกับหนวยงาน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของรอบดาน
เกี่ยวของอยางกวางขวางรอบดาน
ภายนอก/การเชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญ
- ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก สู ต ร ภายนอกมาบรรยายพิเศษ
วิศวกรรมเกษตรของตางประเทศ
3) ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ - สํา รวจความต อ งการและความพึ ง - รายงานผลสํารวจความตองการและ
ความตองการของผูใชบัณฑิต
พอใจของผูใชบัณฑิต
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
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
ภาคตน เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิศวกรรมศาสตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และมีคุณสมบัติ
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตที่เขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดสําเร็จ การศึก ษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จําเปนตองเพิ่ ม
ความรูพื้นฐานดานวิศวกรรมศาสตร
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
ขั้นตอนการคัดเลือกนิสิตที่จะเขาศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี และอาจมีความจําเปนตองปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
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ปการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

ปที่ 1
10
10
10
10
10

ปที่ 2
10
10
10
10

2.5.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ปการศึกษา
ปที่ 1
ปที่ 2
2556
10
2557
10
10
2558
10
10
2559
10
10
2560
10
10

รวม
10
20
20
20
20

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอดหลักสูตร ปละ 10 คน
เริ่มจบป พ.ศ. 2558

รวม
10
20
20
20
20

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอดหลักสูตร ปละ 10 คน
เริ่มจบป พ.ศ. 2558

2.6. งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายการ
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย
(19,500 บาท/คน)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2556
390,000

ปงบประมาณ
2557
2558
2559
780,000 780,000 780,000

2560
780,000

−
390,000

−
780,000

−
780,000

−
780,000

2559

2560

2.6.2 งบประมาณรายจาย
รายการ
1. งบดําเนินการ
1.1 คาใชจายบุคลากร
1.2 คาใชจายดําเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (1)
2. งบลงทุน
2.1 คาครุภัณฑ

−
780,000

2556

2557

ปงบประมาณ
2558

−
504,000
−
−
504,000

−
529,200
−
−
529,200

−
555,660
−
−
555,660

−
583,443
−
−
583,443

−
612,615
−
−
612,615

553,800

795,000

874,500

961,950

1,058,145
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รายการ
รวม (2)
เปนเงินรวม (1) + (2)
จํานวนนิสิต
คาใชจายตอหัวนิสิต

2556
553,800
1,057,800
20
52,890

ปงบประมาณ
2557
2558
2559
795,000
874,500
961,950
1,324,200 1,430160 1,545,393
40
40
40
33,105
35,754
38,635

2560
1,058,145
1,670,760
40
41,769

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
3.1.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา
4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- สัมมนา
2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
ข. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
3.1.1.3 รายวิชา
ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา
4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- สัมมนา
2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
02201597 สัมมนา
1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
02201591 วิธีวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร
2(1-3-4)
(Research Methods in Agricultural Engineering)
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
02201599 วิทยานิพนธ
1-36
(Thesis)
3.1.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
3.1.2.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2.2 โครงสรางหลักสูตร
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02201597
02201591

ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
- สัมมนา
2 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
20 หนวยกิต
ข. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
3.1.2.3 รายวิชา
ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
- สัมมนา
2 หนวยกิต
สัมมนา
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
2 หนวยกิต
วิธีวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร
(Research Methods in Agricultural Engineering)
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 20 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนรายวิชาจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 14 หนวยกิต
02201511
ทฤษฎีเครื่องจักรกลเกษตรขั้นสูง
(Advanced Theory of Agricultural Machinery)
02201512
พฤติกรรมทางกลของวัสดุ
(Mechanical Behavior of Materials)
02201513
การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและกระบวนการผลิต
(Agricultural Machinery Design and Manufacturing Process)
02201514
เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยว
(Harvesting Machinery)
02201515
เทคนิคการทดลองและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร
(Testing and Experimental Techniques of Agricultural Machinery)
02201516
การเกษตรแมนยํา
(Precision Agriculture)
02201517
พลศาสตรดินสําหรับการไถเตรียมดินและการตะกุยดิน
(Soil Dynamics in Tillage and Traction)
02201518
วิศวกรรมเรือนเพาะปลูก
(Greenhouse Engineering)
02201519
ระบบควบคุมทางวิศวกรรมเกษตร
(Control System in Agricultural Engineering)
02201521
กลศาสตรของการปฏิบัตงิ านของพาหนะนอกถนน
(Mechanics of Off-road Vehicle Performance)
02201522
กลศาสตรของดินสําหรับวิศวกรรมเกษตร
(Soil Mechanics for Agricultural Engineering)
8

1,1
2(1-3-4)

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

02201523
02201531
02201532
02201533
02201534
02201535
02201536
02201537**
02201538
02201539
02201561

การวิบัติของดินสําหรับงานวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Soil Failure)
วิศวกรรมแปรสภาพหลังเก็บเกี่ยว
(Post-harvest Process Engineering)
วิศวกรรมแปรสภาพผลิตผลเกษตรขั้นสูง
(Advanced Agricultural Product Process Engineering)
การออกแบบโรงงานแปรรูปทางเกษตร
(Agricultural Processing Plant Design)
สมบัตทิ างกายภาพของวัสดุเกษตรและอาหาร
(Physical Properties of Agricultural and Food Materials)
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)

3(3-0-6)

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)

3(2-3-6)

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

** รายวิชาปรับปรุง
02201562
02201563
02201564
02201565
02201566
02201567
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3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

และ/หรือเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ และ/หรือเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวของระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตระดับ
500 ขึ้นไป ทั้งนี้ อยูในดุลพินิจของอาจารยทปี่ รึกษาประจําตัวนิสิต หัวหนาภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
02201596
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
1-3
(Selected Topics in Agricultural Engineering)
02201598
ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
02201599
วิทยานิพนธ
1-12
(Thesis)
3.1.3 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 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
3.1.4.แผนการศึกษา
3.1.4.1 (แผน ก แบบ ก 1)
ปท1ี่ ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201591
วิธีวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร
2 (1-3-4)
(ไมนับหนวยกิต)
02201599
วิทยานิพนธ
9
รวม
9
ปท1ี่ ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201599
วิทยานิพนธ
9
รวม
9
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201597
สัมมนา
1
(ไมนับหนวยกิต)
02201599
วิทยานิพนธ
9
รวม
9
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201597
สัมมนา
1
(ไมนับหนวยกิต)
02201599
วิทยานิพนธ
9
รวม
9
10

3.1.4.2 (แผน ก แบบ ก 2)
ปท1ี่ ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201591
วิธีวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร
2 (1-3-4)
วิชาเอกเลือก
9 (- -)
รวม
11 ( - - )
ปท1ี่ ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
วิชาเอกเลือก
11 ( - - )
รวม
11 ( - - )
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201597
สัมมนา
1
02201599
วิทยานิพนธ
6
รวม
7
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02201597
สัมมนา
1
02201599
วิทยานิพนธ
6
รวม
7
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3.1.5. คําอธิบายรายวิชา
02201511

ทฤษฎีเครื่องจักรกลเกษตรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Theory of Agricultural Machinery)
แทรกเตอร และอุ ป กรณพว ง การวิ เ คราะห ร ะบบต อ พ วงและการใช ง าน เสถี ยรภาพและ
พฤติกรรมทางพลศาสตรของแทรกเตอรและอุปกรณพวง พลศาสตรของลอยาง การบังคับเลี้ยว การถลา
การไถล การพลิ ก และการคว่ําของรถแทรกเตอร ความสัม พันธร ะหวางดินและอุป กรณไถ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของรถแทรกเตอร แนวคิดในการพัฒนารถแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร
Tractor and implement, analysis on hitching systems and operating. Stability
and dynamics behavior of tractor and implement, dynamics of tire, steering, drifting,
slipping, sideways and rearward overturning of tractor, relationships between soil and
tillage implement, tractor efficiency improvement, concepts of development in the
tractors and agricultural machinery.

02201512

พฤติกรรมทางกลของวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanical Behavior of Materials)
ชนิดการวิบัติของวัสดุและคาความปลอดภัย โครงสรางและการเปลี่ยนรูปในวัสดุ สมการ
ความเคน-ความเครียดและแบบจําลอง การทดสอบทางกลของชิ้นประกอบ การครากและการแตกหัก
ภายใตความเคน การแตกราวระดับจุลภาคของวัสดุ ความลาของวัสดุ พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปในชวง
พลาสติ ก และการวิ เ คราะห ความเคนกับ ความเครียด ความเสี ยหายเชิ ง กลของวั ส ดุ การประยุก ต
พฤติกรรมทางกลกับวัสดุเกษตรและเครื่องจักรกลเกษตร
Types of material failure and factor of safety. Structure and deformation in
materials. Stress-strain equations and models. Mechanical testing of elements. Yielding
and fracture under stresses, micro-crack of materials. Fatigue of materials. Plastic
deformation behavior and stress-strain analysis. Mechanical damage of materials.
Application of mechanical behavior to agricultural materials and agricultural machinery.
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02201513

การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Agricultural Machinery Design and Manufacturing Process)
กรรมวิธีการผลิตและสวน ประกอบ การผลิตเครื่องจักรกลเกษตร ผิวสัมผัสอางอิงและการ
เลือกความแมนยําเชิงกล คุณภาพผิวงาน การเตรียมสําหรับการสั่นสะเทือนและการเลือกที่วางสําหรับ
ชิ้นสวนเครื่อ งจัก รกลเกษตร คาเผื่อและคาความคลาดเคลื่อนที่ยินยอมได สมดุลของชิ้นงานและ
กระบวน การวางแผนการประกอบชิ้นงาน การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร กรณีศึกษา
Production and manufacturing processes of agricultural machinery, datum
surfaces and selection of machining accuracy and surface quality, vibration preparation
and space for placement of machine parts, allowance and tolerance in machining,
work piece balancing and assembly planning process, maintenance of agricultural
machinery. Case study.

02201514

เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยว
3(3-0-6)
(Harvesting Machinery)
หลักการตัดในการเกษตร การตัดลําตน แรงกระทําในเครื่องตัด การสับพืชเลี้ยงสัตว หลักการ
นวดธัญพืช การทําความสะอาดเมล็ด การขนถายเมล็ดดวยลม อุปกรณเก็บเกี่ยวเฉพาะอยาง
Principles of cutting of agricultural materials, plant stem cutting, forces acting in
a mower, forage chopping, principles of grain threshing, seed cleaning, pneumatic
conveying of grains, special harvesting equipment.

02201515

เทคนิคการทดลองและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร
3(2-3-6)
(Testing and Experimental Techniques of Agricultural Machinery)
พื้นฐาน : 02201565
การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลเกษตรกอนและหลังการเก็บเกี่ยว การ
เตรียมการทดสอบ การวางแผนการทดสอบ การวัดคุณสมบัติของดินในสนามทดสอบ พารามิเตอรที่ใช
ในการทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพ การประยุกตใชเครื่องมือวัดในงานทดลองและทดสอบ
การวิเคราะหขอมูลการทดลองดวยวิธีท างสถิติตางๆ การเปรียบเที ยบผลการทดลองกั บทฤษฎีและ
สมการเอมไพริกัล
Testing and efficiency evaluation of agricultural machinery before and after
harvesting, preparation for testing, planning for testing, soil properties measurement in
the field, parameters used for testing and efficiency evaluation, application of
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02201516

instrumentation for experiments and tests, experimental data analysis by statistical
methods, comparison results of experiments with theories and empirical formulas.
การเกษตรแมนยํา
3(3-0-6)
(Precision Agriculture)
แนวคิดและหลักของการเกษตรแมนยํา ระบบการระบุตําแหนง การเปลี่ยนแปรเชิงพื้นที่และ
เวลา การทําแผนที่ดิน การเฝาสังเกตและการทําแผนที่ผลผลิต การจําลองการเติบโตของพืชและการ
ทํานายผลผลิต เทคโนโลยีอัตราแปรผันได ผลกระทบของการเกษตรแมนยําตอสิ่งแวดลอมเกษตร
Concept and principle of precision agriculture, positioning systems, spatial and
temporal variability, soil mapping, yield monitoring and mapping, plant growth
modeling and yield prediction, variable rate technology, impacts of precision
agriculture on agricultural environment.

02201517

พลศาสตรดินสําหรับการไถเตรียมดินและการตะกุยดิน
3(3-0-6)
(Soil Dynamics in Tillage and Traction)
ประเภทของเครื่องจักรกลไถพรวนดิน พฤติกรรมเชิงกลของดิน สมบัติเชิงกลและพลวัตของดิน
แรงที่ใชตัดดิน การวิบัติของดิน การบดอัดของดิน ทฤษฎีการตะกุยดินและกลศาสตรของลอยางอัดลม
Types of tillage machinery, soil mechanical behavior, mechanic and dynamic
properties of soil, soil cutting force, soil failure, soil compaction, traction theories and
mechanics of pneumatic tires.

02201518

วิศวกรรมเรือนเพาะปลูก
3(3-0-6)
(Greenhouse Engineering)
แนวคิ ด การประยุ ก ต และการจํ า แนกเรื อ นเพาะปลู ก องค ป ระกอบสภาพแวดล อ ม
ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืช และเทคโนโลยีการผลิตพืชในเรือนเพาะปลูก การออกแบบโครงสราง
วัสดุและเทคโนโลยีก ารกอสราง การระบายอากาศ การออกแบบระบบทําความรอนและความเย็น
ระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมสําหรับเรือนเพาะปลูก
Concept, applications and classification of greenhouse. Environmental
constituents, soil-water-crop relationship and crop production technology in
greenhouse. Structural design, materials and construction technology, air ventilation,
design of heating and cooling systems, automation and control systems for
greenhouse.

02201519

ระบบควบคุมทางวิศวกรรมเกษตร
(Control System in Agricultural Engineering)
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3(3-0-6)

หลักของวิศวกรรมการควบคุม ระบบควบคุมที่เปนเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน ฟงกชันการถาย
โอนและบล็อคไดอะแกรม การควบคุมแบบวงเปดและวงปด การแกสมการดวยวิธีการเปลี่ยนรูปของลา
ปลาส การตอบสนองตออินพุต เกณฑกําหนดเสถียรภาพแบบรูท-เฮอรวิทชและแบบไนควิส แผนภาพ
โบด การควบคุมแบบพีไอดี หลักของเซอรโว การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม การประยุกต
ระบบวิศวกรรมการควบคุมในเครื่องจักรกลเกษตรและการแปรสภาพผลิตผลเกษตร
Principles of control engineering, linear and non-linear systems, transfer
function and block diagram, open loop and closed loop control, solving equations by
Laplace transformation, response to inputs, Routh-Hurwitz and Nyquist stability criteria.
Bode diagram. PID control. Servo principles. Improving of control system efficiency,
application of control system engineering in agricultural machinery and agricultural
products processing.
02201521

กลศาสตรของการปฏิบัติงานของพาหนะนอกถนน
3(3-0-6)
(Mechanics of Off-road Vehicle Performance)
ชนิดและสมบัติของดินที่มีผลตอการขับเคลื่อนของพาหนะ ปจจัยที่มีผลตอการฉุดลาก การ
วิเคราะหแรงที่ลอฉุดลาก การทํานายสมรรถนะของพาหนะทางทฤษฎี การวิบัติของดินใตลอยาง ชนิด
ของลอยาง ดอกยาง และตีนตะขาบของรถแทรกเตอร การวิเคราะหเสถียรภาพของพาหนะและการ
ควบคุม การวิเคราะหแรงและผลของแรงตอแทรกเตอรขณะตอพวงอุปกรณตางชนิด ระบบวาลวไฮดรอ
ลิกแบบเซอรโวไฟฟาสําหรับการควบคุมแรงฉุดลากแบบอัตโนมัติ การควบคุมการลื่นไถลของแทรกเตอร
แบบอัตโนมัติ
Types and properties of soil in relation to vehicle mobility. Factors affecting
traction, analysis of forces on traction wheel, theoretical prediction of vehicle
performance, soil failure under tires, types of tires, treads and tracks of tractors,
analysis of vehicle stability and control, analysis of forces and effects of forces on a
tractor upon mounting different types of implements. Electro-servo hydraulic valve
system for automatic draft control. Automatic slip control of a tractor.

02201522

กลศาสตรของดินสําหรับวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Soil Mechanics for Agricultural Engineering)
ธรรมชาติของดิ น เสนใยและโครงสรางดิน กําลังเฉือนในดิน น้ําในดิน การไหลของน้ําในดิน
การตัดและการไถดิน แรงดันระนาบของดิน ฐานรากตื้น การยุบตัวและการอัดของดิน การกัดเซาะและ
การปองกัน จีโอเทกไทล
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Nature of soil; soil fabric and structure. Soil shear strength, soil water and water
flow in soil. Soil cutting and tillage. Lateral earth pressures, shallow foundation,
consolidation and compression of soil, soil erosion and protection, geotextile.
02201523

การวิบัติของดินสําหรับงานวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Engineering Soil Failure)
กําลังเฉือนของดิน หลักของการวิบัติของดิน การวิบัติของดินที่ถูกกระทําภายใตเครื่องมือตาง
ชนิดและภายใตภาระที่ความเร็วปกติและความเร็วสูง แรงที่ใชตัดดิน ทฤษฎีเครื่องมือไถดินชนิดสั่นและ
ชนิดจอบหมุนที่สัมพันธกับการวิบัติของดิน
Soil shear strength. Principles of soil failure under different types of
implements, and at normal loading and high speed loading. Soil cutting forces. Theory
of vibrating tillage tool and rotary tiller in relation to soil failure.

02201531

วิศวกรรมแปรสภาพหลังเก็บเกี่ยว
3(3-0-6)
(Post-harvest Process Engineering)
การสูญเสียผลผลิตเกษตรกอนและหลังเก็บเกี่ยว หลักของวิศวกรรมแปรสภาพหลังเก็บเกี่ยว
สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของผลผลิตเกษตร องคประกอบของคุณภาพ ภาระความรอนในผลผลิตเกษตร
การทําความเย็นกอน การทําความสะอาด การปอกเปลือก การกะเทาะเปลือก การคัดแยกดวย
ตะแกรง การลดขนาดและผลกระทบของการลดขนาด การบด การผสม การตัด การทําเปนกอน
Pre-harvest and post-harvest loss of agricultural products, principles of postharvest process engineering, post-harvest physiology of agricultural products,
components of quality, heat loads in agricultural products, pre-cooling, cleaning,
peeling, shelling, separation by screens, size reduction and effects, milling, mixing,
cutting, lumping.

02201532

วิศวกรรมแปรสภาพผลิตผลเกษตรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Agricultural Product Process Engineering)
ความสูญเสียของผลผลิตเกษตรกอนเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว การประยุกตหลักวิศวกรรมใน
การวิเคราะหการแปรสภาพดวยการถายเทความรอนและมวลสาร การแปรสภาพดวยความรอน การทํา
แหงดวยการพนระเหย การทําแหงดวยการแชแข็ง การทําละลาย การดูดกลืน การแปรสภาพเปนเยื่อ
การอัดรีด การทําแหงเปนกอนและการตกผลึก การหาคาเหมาะที่สุดในการแปรสภาพอาหาร
Loss of agricultural products before and after harvest, application of engineering
principles in the analysis of processes by heat and mass transfer, thermal processing,
evaporative spray drying, freeze drying, thawing, absorption, membrane processes,
extrusion, agglomeration and crystallization, optimization for food processing.
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02201533

การออกแบบโรงงานแปรรูปทางเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Processing Plant Design)
สัญลักษณขั้นพื้นฐาน แผนผังการไหลของวัตถุดิบเกษตรในกระบวนการ การเลือกกระบวนการ
การประเมิ นผลและพั ฒ นาทางวิ ศวกรรมสํ าหรั บ การแปรรู ป ผลิ ต ผลเกษตรโดยเน นการออกแบบ
เครื่องมือ กระบวนการการควบคุม การลําเลียงวัสดุ การวางผังโรงงานแปรรูป และการรวมเปนระบบ
สําหรับแปรรูปผลิตผลเกษตร
Basic symbols, flow diagram of agricultural materials in the process, process
selection, evaluation and development of engineering aspects for processing
agricultural products with emphasis on equipment design, process control, materials
handling, plant layout and their combination into system for processing agricultural
products.

02201534

สมบัติทางกายภาพของวัสดุเกษตรและอาหาร
3(2-3-6)
(Physical Properties of Agricultural and Food Materials)
สมบัติทางวิทยากระแส วัสดุยืดหยุนสมบูรณ สมบัติความยืดหยุนหนืด ความเสียดทาน ความ
แนนเนื้อ ทฤษฎีความเคนสัมผัส การกระแทกของทรงกลมยืดหยุน สมบัติเชิงเสียง สมบัติเชิงแสง ความ
เสียหายเชิงกล การประยุกต มีการศึกษานอกสถานที่
Rheology. Perfectly elastic body materials. Viscoelasticity, friction, firmness,
contact stress theory, impact of elastic spheres, acoustic property, optical property,
mechanical damage, application.

02201535

เทคโนโลยีการบรรจุผลิตผลเกษตร
3(2-3-6)
(Technology of Agricultural Product Packaging)
กระบวนการในเรื อ นบรรจุ ทฤษฎี ก ารคั ด เลื อ ก การคั ด ขนาด เครื่ อ งจั ก รกลคั ด ขนาด
เครื่องจักรกลทําความเย็น แบบจําลองคณิตศาสตรในการบรรจุ การออกแบบบรรจุภัณฑ การบรรจุขาย
สงและขายปลีก บรรจุภัณฑผัก และผลไมสดในประเทศ อิท ธิพ ลของการขนสง ตอ ผลิตผลเกษตรใน
ภาชนะบรรจุ เรือนบรรจุและการออกแบบ
Processes in packing house, sorting theory, sizing, sizing machines, cooling
machines, mathematical model in packaging, package design, wholesale and retail
packing, domestic fresh vegetable and fruit packaging, influences of transportation on
agricultural produces inside packages, packing house and design.

02201536

วิศวกรรมการผลิตนม
(Dairy Production Engineering)

3(3-0-6)
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คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของนม กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑนม การควบคุม
คุ ณภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ น ม ห อ งเก็บ เย็ นและฉนวน กระบวนการถ ายเทความร อ นในการผลิ ตนม
เครื่องมือและอุปกรณในกระบวนการผลิตนมและผลิตภัณฑนม การออกแบบโรงงานผลิตภัณฑนม
Physical and chemical properties of milk, production process and dairy product
processing, quality control of dairy product, cold storage room and insulation, heat
transfer in dairy production, equipment in milk and dairy products production process,
dairy plant design.
02201537**

การสั่นสะเทือนขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Advanced Vibration for Agricultural Engineering)
การวิเคราะหการสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับของระบบหลายระดับขั้นความเสรี การ
วิเคราะหแบบลากรานจ การวัดและการควบคุมการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบตอเนื่อง วิธี
เมทริกซและวิธีเชิงตัวเลข การประยุกตในวิศวกรรมเกษตร
Analyses of free and forced vibrations of systems with multi-degrees of
freedom, Lagrangian formulation, vibration measurement and control, vibration of
continuous systems, matrix and numerical methods, and applications in agricultural
engineering.

** รายวิชาปรับปรุง
02201538

โลจิสติกสและระบบตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑเกษตร
3(3-0-6)
(Logistics and Traceability Systems of Agricultural Products)
หลักวิศวกรรมโลจิสติกสในระบบเกษตร การจัดการโซอุปทาน การจัดการเสนทางและพาหนะ
ขนสง ระบบการผลิตแบบบูรณาการ ขั้นตอนวิธีวิวัฒ นาการในการหาคาเหมาะที่สุดและการจําลอง
สถานการณดวยคอมพิวเตอร ความปลอดภัยในอาหารและระบบตรวจสอบยอนกลับ เสถียรภาพในการ
ขนสงและเก็บรักษาวัสดุเกษตรและอาหาร การระบุดวยความถี่วิทยุ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโลจิสติกสเกษตรและระบบตรวจสอบยอนกลับ
Principles of logistic engineering in agricultural systems, supply chain
management, routing and fleet management, integrated production systems,
evolutionary algorithms in optimization and computer simulation, food safety and
traceability systems, transportation and storage stability of agricultural and food
materials, radio frequency identification, application of information technology in
agricultural logistics and traceability systems.

02201539

วิศวกรรมสิ่งแวดลอมเกษตรและความปลอดภัย
(Agricultural Environment Engineering and Safety)
18

3(3-0-6)

หลักการจัดการสิง่ แวดลอมเกษตร การออกแบบระบบระบายสิ่งปฏิกูลและการบําบัดของเสียมี
พิษในสถานเกษตรกรรม การปองกันการปนเปอนของน้ําใตดิน การสุขาภิบาลอาคารเกษตร เทคโนโลยี
การจัดการมวลชีวภาพ การวางผังอาคารเกษตรเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี ความปลอดภัยในอาคารเกษตรและ
สถานเกษตรกรรม
Principles of agricultural environment management. Sewerage design and toxic
waste treatment in farm. Prevention of groundwater contamination. Agricultural
building sanitation. Biomass management technology. Agricultural buildings layout for
good environment. Safety in agricultural buildings and farm.
02201561

02201562

02201563

คอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเกษตร
3(2-3-6)
(Computer for Agricultural Engineering)
การประยุกตและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร การจัดการ
กระบวนการแปรสภาพผลิตผลเกษตร การวิจัยและงานทดสอบ การสงผานขอมูลและเก็บขอมูลโดย
ระบบตอประสานกับไมโครคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานเฉพาะอยาง
Applications of computer software for design of agricultural machinery,
management, agricultural product processing, research and testing, data acquisition
and storage with microcomputer by interfacing system, computer programming for
specific work.
การจําลองรูปแบบทางวิศวกรรมและการวิจัย
3(2-3-6)
(Similitude in Engineering and Research)
การวิเคราะหมิติ สมการตนแบบ ทฤษฎีของตัวแบบ ตัวแบบชนิดจริง ชนิดบิดเบือน และชนิด
ไมเหมือน สมการพยากรณ การประยุกตกับเครื่องจักรกล ดิน โครงสรางชลศาสตร อาคารทางเกษตร
และปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเกษตร
Dimensional analysis, governing equation, theory of models. True, distorted,
and dissimilar models. Prediction equations. Applications to machinery, soil, water
structures, agricultural buildings and other agricultural engineering related problems.
การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรสําหรับระบบทางวิศวกรรมเกษตร
3(2-3-6)
(Computer Simulation for Agricultural Engineering Systems)
การเขาไปจําลองสถานการณเชิงดิจิตอลทางวิทยาศาสตร นิยามและขอบเขตของระบบ การ
กําหนดแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร การเขารหัสแบบจําลองสมการพยากรณ อัลกอริธึมและเทคนิคการ
แกปญหา การเขารหัส ผลที่ไดจากแบบจําลอง การพิสูจนเปรียบเทียบ และการปรับความแมนยําของ
ผลลัพธ
Scientific approach to digital simulation, system definitions and boundaries,
formulation of mathematical models, encoding of prediction equation models
19

algorithms and solution techniques, encoding of model output, validation and
calibration of model results.
02201564

การจัดการระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Information System Management in Agricultural Engineering)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การสราง การวิเคราะห และการออกแบบ เทคนิคการ
รวบรวมข อ มู ลเพื่ อ หาความจริง ของระบบ แผนภาพกระแสขอ มูล การประมวลผล แบบจํ าลอง
สําหรับระบบธุรกิจทางการเกษตรและวิศวกรรมเกษตร เครือขายสารสนเทศ ระบบเครือขายทองถิ่น
และเครือ ขายทางไกล การจั ดการและการควบคุม ระบบการสื่อ สารขอ มูล คอมพิวเตอรเ ครือ ขาย
อินทราเน็ตและอินเตอรเน็ต
Information system in general, construction, analysis and design, fact gathering
techniques, dataflow diagram, process description, system modeling and design for
agriculture and agricultural engineering business, information networks, local area and
wide area networks, computer data communication management and control, intranet
and internet.

02201565

การวัดและอุปกรณวัดสําหรับวิศวกรเกษตร
3(2-3-6)
(Measurement and Instrumentation for Agricultural Engineers)
การวัดและการวิเ คราะห ก ารวั ดทางทฤษฎี หลั กการและเทคนิคการใชเ ครื่ องมื อวัดในงาน
ทดลองทางวิศวกรรมเกษตร วงจรไฟฟา วงจรอิเล็กทรอนิกส การวัดอุณหภูมิ ความดัน ความชื้น แรง
เคน การยืดตัว การโกงตัว แรงบิด วงจรทรานดิวสเซอรตางๆ การขยายและการบันทึกสัญญาณ การ
แสดงคาการวัดแบบอนาลอกและดิจิตอล ความแมนยําในการวัด การวัดอัตโนมัติ การศึกษาขอจํากัดใน
การวัด หลักการสรางเครื่องมือและอุปกรณวัดเพื่องานทดลองและเทคนิคการปรับคา
Measurement and analysis of theoretical measurement, principles and
techniques of using instrumentation for agricultural engineering experiment, electrical
circuit, electronic circuit, measurement of temperature, pressure, moisture, stress,
strain, deformation, torque, transducer circuits, signals amplifying and recording, analog
and digital measurement display, measurement accuracy, automatic measurement,
study of measurement limitation, principle of construction of measuring devices and
instrumentation for experiment, calibration techniques.

02201566

โครงขายประสาทเทียมในวิศวกรรมระบบชีวภาพ
3(2-3-6)
(Artificial Neural Networks in Biosystems Engineering)
หลักการคํานวณแบบโครงขาย การดําเนินการทางคณิตศาสตรสําหรับโครงขายประสาทเทียม
กฎการเรียนรูสําหรับการประมาณคาฟงกชันและการจําแนกแบบรูป การวิเคราะหความไว การประยุกต
โครงขายประสาทเทียมในการผลิตและอารักขาพืช การรูจําพฤติกรรมสัตว การจําลองพฤติกรรมดิน
การประเมินคาผลิตผลเกษตรแบบไมทําลาย หุนยนตและระบบอัตโนมัติทางเกษตร
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Principles of neural computation. Mathematical operations for artificial neural
networks. Learning rules for function approximation and pattern recognition. Sensitivity
analysis. Application of artificial neural networks in crop production and protection,
animal behavior recognition, soil behavior modeling, nondestructive evaluation of
agricultural produces, agricultural robotics and automation.

02201567

การวิเคราะหขอมูลตัวแปรพหุสําหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Multivariate Data Analysis for Agricultural Engineering Research)
วิธีการแบบตัวแปรพหุ กระบวนการปรับขอมูลกอน การวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุคูณ การ
วิเคราะหองคประกอบหลัก การถดถอยยกกําลังสองนอยที่สุดบางสวน การวิเคราะหจําแนกประเภท
การประยุกตในงานวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร
Multivariate methods, data pre-processing, multiple linear regression analysis,
principal component analysis, partial least square regression, discriminant analysis.
Application in agricultural engineering research.

02201591

วิธีวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร
2(1-3-4)
(Research Methods in Agricultural Engineering)
หลักและวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร งานวิจัยที่นาสนใจทางวิศวกรรมเกษตร การวิเคราะห
ปญหาเพื่อกําหนดหัวของานวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การวางแผนงานวิจัย การเก็บขอมูล
และการวิเคราะหขอมูล การแปลผลและการวิจารณผล การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิชาการ
การนําเสนอผลงานวิจัย
Principles and research methods in agricultural engineering, current research
topics of interest in agricultural engineering, problems analysis for research topics
selection, research proposal writing, research planning, data collection and analysis,
data interpretation and discussion, research report and technical paper writing,
research presentation.

02201596

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
1-3
(Selected Topics in Agricultural Engineering)
เรื่อ งเฉพาะทางวิ ศวกรรมเกษตรในระดั บ ปริ ญ ญาโท หัว ขอ เรื่อ งเปลี่ ยนไปในแต ล ะภาค
การศึกษา
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Selected topics in agricultural engineering at the master’s degree level, topics
are subjected to change in each semester.
02201597

02201598

02201599

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมเกษตรในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion of interesting topics in agricultural engineering at
the master’s degree level.
ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมเกษตรระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in agricultural engineering at the master’s degree level and
compile into a report.
วิทยานิพนธ
(Thesis)
การวิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ
Research at the master’s degree level and writing a thesis.

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ผลงานทางวิชาการ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1 นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์
งานแตงเรียบเรียง
รองศาสตราจารย
(1) การโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษาปาสคาล,
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536 (2) รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร, 2550
M.S. (Agricultural Engineering) งานวิจัย
University of Tsukuba, Japan, (1) ผลกระทบของการอัดแนนของดินตอการ
2540
เจริญเติบโตและผลผลิตของออย, 2546
Ph.D. (Agricultural
(2) การอัดแนนของดินเนื่องจากแรงฉุดลาก,
Engineering)
2548
University of Tsukuba, Japan, (3) การพัฒนาอุปกรณปรับปรุงดินอัดแนน,
22

1-36

ภาระงานสอน

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

02201511
02201515
02201565
02201599

02201511
02201521
02201598
02201599

2543
3-7002-00130-21-6
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. Terramechanics
2. Agricultural tractor and
internal combustion engine
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

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

2550
(4) การศึกษาปจจัยทีม่ ีผลตอประสิทธิภาพ
ของไถดินดานชนิดสั่นทั้งโครง, 2551

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

(5) การพัฒนาคานของโครงไถระเบิดดินดาน
ที่รับแรงบิดสูง, 2552
งานวิจัย
02201519 02201519
(1) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ 02201537 02201537
รมยาดวยสารฟอสฟนในขาวเปลือกทีเ่ ก็บ 02201599 02201599
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
ผลงานทางวิชาการ
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
3 นายวันรัฐ อับดุลลากาซิม
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
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
4 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
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ปรับปรุง

งานวิจัย
(1) การพัฒนาชุดปอนกึ่งอัตโนมัตสิ ําหรับ
เครื่องตัดทอนพันธุมันสําปะหลัง, 2553
(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

02201516
02201561
02201566
02201599

02201516
02201561
02201566
02201599

งานแตงเรียบเรียง
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องตน,
2547
งานวิจัย
(1) การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งคัดขนาด
มะมวง , 2532
(2) การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือเก็บ
เกี่ยวผลไม, 2533
(3) การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งเคลือบไข
สับปะรด , 2533

02201531
02201532
02201536
02201596
02201597
02201599

02201531
02201532
02201536
02201596
02201597
02201599

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

24

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. Posthartvest engineering
2. Nondestructive quality
evaluation techniques

(4) การออกแบบและพัฒนาสายการคัดบรรจุ
กลวยไขเพื่อการสงออก, 2534
(5) การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งอบ แหง
มะขามหวาน, 2537
(6) On-line NMR Evaluation of
Avocado Fruit Quality, 2543
(7) Spatial Distribution of Avocado
Composition: Implications for Online Sorting by NMR Spectroscopy,
2545
(8) Identification of Freeze Damage in
Navel Oranges Using MRI, 2546
(9) Multivariate data analysis for
classification of pineapple maturity,
2551
5 นายอนุพันธ เทอดวงศวรกุล
งานแตงเรียบเรียง
รองศาสตราจารย
(1) การออกแบบเครื่องจักรกลบรรจุอาหาร,
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529 (2) การควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการผลิต,
M.Sc. (Welding Technology)
2548
Cranfield University, UK, 2533 งานวิจัย
Ph.D. (Agricultural
(1) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดัชนีความถี่
Engineering)
ธรรมชาติทุเรียนพันธุหมอนทอง, 2541
Cranfield University, UK, 2538 (2) การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกขาวโพดฝก
3-7605-00224-95-0
ออนแบบลูกกลิ้ง, 2545
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ผลงานทางวิชาการ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. Nondestructive evaluation (3) การพัฒนากลไกหักขั้วขาวโพดฝกออน,
of agricultural produces
2549
2. Multivariate data analysis (4) การศึกษาเทคนิคการตรวจสอบเนื้อแกว
ในมังคุดโดยการวัดการดูดกลืนแสงในยาน
ใกลอินฟาเรด, 2550
25

02201534
02201535
02201537
02201538
02201567
02201599

02201534
02201535
02201567
02201597
02201599

ภาระงานสอน

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

(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
3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1 นายธัญญา นิยมาภา
รองศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
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

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานแตงเรียบเรียง
02201513 02201513
(1) วิศวกรรมระบบการเกษตรเบือ้ งตน, 2533 02201517 02201517
(2) การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร, 2536 02201523 02201523
ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

(3) การถายเทความรอน
02201591 02201591
(4) ทฤษฎีของระบบดิน-เครื่องจักรกลเกษตร 02201598 02201598
งานวิจัย
02201599 02201599
(1) ศึกษาวิธีการเตรียมดินปลูกพืชไรโดยใช
เครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม,
2535
(2) ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม, 2540
(3) พัฒนาไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามระยะ
ที่ 2, 2544
(4) ทดสอบสมรรถนะเครือ่ งจักรกลเกษตร
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1. Soil dynamics in tillage
2. Terramechanics
3. Agricultural machinery
design

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
2 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

ประเภทเตรียมดินประเทศญีป่ ุน (ทดสอบ
สมรรถนะเครื่องมือไถจานชนิดใชกําลัง
ขับ), 2546
เผยแพรไถดินดานชนิดสั่นที่ผลิตใน
ประเทศไทยสูเกษตรกร, 2549
การบดอัดดินสงผลตอการเจริญเติบโต
ของขาวโพดเลี้ยงสัตว, 2549
วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสําหรับไถ
จอบหมุนติดรถไถเดินตามภายใตเงื่อนไข
ดินตางชนิดในประเทศไทย, 2551
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือไถจานชนิด
ใชกําลังขับ, 2554
วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสําหรับ
ประเทศไทยเพื่อใชกับอุปกรณไถจอบ
หมุนติดรถไถเดินตาม เนนการทดลองใน
แปลง, 2554

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานแตงเรียบเรียง
02201515 02201515
(1) การจั ดการต นกํ าลั ง และเครื่ อ งจั ก รกล 02201565 02201565
เกษตร, 2528
(2) ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสําหรับ
วิศวกร, 2552
(3) การวัดและเครื่องวัด, 2551
(4) คูมือปฏิบัติการวิชาการวัดและเครื่องวัด,
2551
งานวิจัย
(1) การศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรบางชนิดเพื่อใช
เปนวัสดุรองนอนสําหรับสัตวทดลอง,
2547
(2) การศึกษาการตัดหัวมันสําปะหลังสด
ตามแนวแกนและแนวตั้งฉากกับ
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(3)
(4)
(5)
(6)

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
3 นายวิชา หมั่นทําการ
รองศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2523
M.Eng. (Agricultural
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

แนวแกน, 2549
การพัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพร, 2553
การพัฒนายานพาหนะแบบตีนตะขาบ
ขนาดเล็ก, 2553
การพัฒนาเครื่องกําจัดน้ําออกจาก
ผักตบชวา, 2554
เครื่องหั่นหัวหอมแดง, 2554

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานแตงเรียบเรียง
02201514 02201514
(1) วิศวกรรมการผลิตเครื่องจักรกล
02201599 02201599
การเกษตร, 2536
(2) เครื่องมือขนถายผลิตผลทางการเกษตร,
2546
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
หมาก, 2547
(6) การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกและเครื่อง
เก็บเกี่ยวกระชาย/ขมิ้น, 2549
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
4 นายศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,
2540
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551
3-3099-01059-99-4
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
Terramechanics

5

(7) การวิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมัน
สําปะหลัง, 2552
(8) การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกมัน
สําปะหลัง, 2553
(9) การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดลง
ถาดเพาะกลา, 2554

ผลงานทางวิชาการ

งานแตงเรียบเรียง
กลศาสตรวิศวกรรม I, 2554
งานวิจัย
(1) วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสําหรับ
เครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม
ภายใตเงื่อนไขดินตางชนิดในประเทศไทย,
2551
(2) พัฒนาเครือ่ งพรวนจอบหมุนที่ใชใบมีด
จอบหมุนตนแบบสําหรับรถแทรกเตอร,
2553
(3) การพัฒนาระบบทําความเย็นแบบระเหย
โดยใชเสนใยธรรมชาติในประเทศไทย
สําหรับโรงเรือน, 2554
(4) ผลกระทบของใบมีดจอบหมุนแบบใหมที่
มีตอลักษณะการสั่นสะเทือนของเครื่อง
พรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม, 2554
นายสมยศ เชิญอักษร
งานแตงเรียบเรียง
รองศาสตราจารย
(1) สมบัตทิ างฟสิกสของผลิตผลเกษตร สวนที่
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
1 วิธีหาสมบัติทางฟสิกส รีโอโลยีและแรง
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2516
เคนสัมผัส, 2527
M.S. (Agricultural Engineering) (2) การออกแบบเครื่องกลขนถายวัสดุเกษตร
Mississippi State University,
และอาหาร, 2540
USA, 2519
(3) การถายเทความรอนและมวลสาร (พิมพ
ครั้งที่ 3), 2543
Ph.D. (Agricultural
Engineering)
(4) การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร
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ภาระงานสอน

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

02201512
02201518
02201522
02201533
02201539
02201599

02201512
02201518
02201522
02201533
02201539
02201599

02201562
02201563
02201564
02201591
02201599

02201538
02201562
02201563
02201564
02201599

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
University of Tennessee, USA,
2535
3-1021-01161-62-5
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. Agricultural process
engineering
2. Drying technology
3. Computer simulation in
Biosystems

3.2.3 อาจารยพิเศษ

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

สําหรับระบบทางวิศวกรรม (พิมพครัง้ ที่
3), 2543
(5) การเขียนโปรแกรมเฉพาะงานสําหรับ
ระบบทางวิศวกรรมเกษตร, 2543
(6) การจําลองรูปแบบทงวิศวกรรมและการ
วิจัยโดยวิธีวิเคราะหมิต,ิ 2543
งานวิจัย
(1) การวิจัยเพื่อพัฒนาและประดิษฐเครื่องอบ
แหงแบบปมความรอนผสมไมโครเวฟ,
2549
(2) การวิจัยเพื่อพัฒนาและประดิษฐเครื่อง
ควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนเพาะปลูก
ดวยระบบควบคุมไรสาย, 2551
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกสของ
หนอไมฝรั่ง, 2553
(4) การพัฒนาเตาใหความรอนแบบ
เหนี่ยวนํา, 2553
(5) การพัฒนาแบบจําลองแบบคณิตศาสตร
ความชื้นในเม็ดดินที่เปนจุดเริ่มตนของ
การขาดเสถียรภาพลาดดินอันเปนผลให
เกิดดินถลม, 2553
(6) การศึกษาความยืดหยุนของปจจัยในสาขา
การขนสงและโลจิสติกส, 2554
(7) การปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนย
รวบรวมและกระจายสมโอในจังหวัด
นครปฐม, 2554
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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
Ph.D. (Agricultural
by autonomous tractor, 2005
Engineering)
(3) Navigation using a Laser Range
University of Tsukuba, Japan,
Finder for Autonomous Tractor,
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
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ภาระงานสอนใน
หลักสูตรปรับปรุง

02201597

02201597

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
2525
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. Autonomous agricultural
vehicles
2. Bioproduction robotics
and intelligent systems

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนใน
หลักสูตรปรับปรุง

2006
(4) Automatic Hitching of Farm
Implement with an Autonomous
Tractor, 2006
(5) Development of Hitch Position
Control and Its Applications, 2006
(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
งานวิจัยวิท ยานิพนธส าขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอาจเปนงานวิ จัยพื้ นฐานที่มุง เนนการศึ กษาปรากฏการณเพื่อ
คนพบองคความรูใหม หรือเปนการวิจัยประยุกตเพื่อตอยอดองคความรูเดิมที่มีอยูแลว หรือวิจัยเพื่อแกปญหาอยางใด
อยางหนึ่ง หรือเปนการพัฒนาระดับขั้นเทคโนโลยีใหสูงขึ้น หรือเปนการสรางสรรคนวัตกรรมที่เปนประโยชนและเปนที่
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ตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งหัวขอวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรนี้มีความหลากหลาย เชน การ
พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรกอนและหลังการเก็บเกี่ยว พลศาสตรของดินกับการเครื่องจักรกลเตรียมดิน เทคโนโลยีเกษตร
แมนยํา หุนยนตและระบบอัตโนมัติทางการเกษตร เทคโนโลยีเรือนเพาะปลูก กระบวนการแปรสภาพและเก็บรักษา
ผลิตผลเกษตร การคัดแยกและการบรรจุผลิตภัณฑ การตรวจสอบคุณภาพผลิตผลเกษตรแบบไมทําลาย พลังงานทดแทน
สิ่งแวดลอมทางการเกษตรและความปลอดภัย การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรในระบบเกษตร คอมพิวเตอร
ประยุกตและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร เปนตน
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การวิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตสามารถประมวลความรูทางทฤษฎีเพื่อวิเคราะหปญหา เลือกระเบียบวิธีและวางแผนการวิจัยที่
เหมาะสม สามารถดําเนินการคนควาวิจัยไดเองอยางเปนระบบ มีทักษะเชิงปฏิบัติในการใชเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง รูจัก
วิธีประสานงานเพื่อการวิจัย และสามารถถายทอดผลงานวิจัยดวยวิธีการตางๆได
5.3 ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2

36 หนวยกิต
12 หนวยกิต

5.5 การเตรียมการ
มี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ใ ห คํ าแนะนํ า และช ว ยเหลือ ด า นวิ ช าการแก นิ สิ ต มี ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูลในการวิจัย
5.6. กระบวนการประเมินผล
มีการสอบประมวลความรู และการสอบปากเปลา โดยมีคณะกรรมการสอบทีเ่ ปนไปตามขอบังคับวาดวย
การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ/กิจกรรม
มีภาวะผูนํา
• จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางผานรายวิชาตางๆ เชน
รายวิชาสัมมนา เพื่อใหนิสิตไดแสดงออก สามารถอภิปรายเพื่อเสนอ
แนวคิดใหมหรือแสดงความเห็นขัดแยงโดยใชหลักเหตุผล
• สนับสนุนนิสิตเขารวมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เพื่อฝก
ทักษะการนําเสนอ ทักษะเชิงสังคม และเพื่อเปดโลกทัศนของนิสิต
• จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ เพื่ อ ให เ ห็ น แนวทางของ
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•

มีความรับผิดชอบ ความอดทนและมีวินัย

•
•
•

มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

•

ความกาวหนาในวิชาชีพ ตลอดจนทักษะดานการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
เสริมทักษะดานภาษาตางประเทศ โดยจัดการบรรยายพิเศษหรือการ
ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธโดยอาจารยชาวตางประเทศ และสนับสนุน
นิสิ ตเข าร วมโครงการแลกเปลี่ ย นนิ สิต หรื อ การวิ จั ยระยะสั้น กั บ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ
มีการมอบหมายงานในรายวิชาตางๆที่ตองทํางานเปนกลุม เพื่อใหทุก
คนรูจั กบทบาทหน าที่ของตน และมีสํานึก รับผิดชอบตองานที่ไดรั บ
มอบหมายนั้น
เนนการลงมือปฏิบัติทั้งในการเรียนการสอนรายวิชา และการทําวิจัย
สําหรับวิทยานิพนธ เพื่อเสริมสรางความอุตสาหะพยายามและความ
อดทน
เนนการเขาเรียนตรงเวลา และสงงานตามเวลาที่กําหนด เพื่อฝกฝน
ความมีวินัยและรูจักเคารพกติกา
สอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการเรี ย นการสอนอย า ง
สม่ําเสมอ เนนการสอนจรรยาบรรณของนักวิชาการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในรายวิชาวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร สัมมนา ปญหาพิเศษ และ
วิทยานิพนธ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตองเปนผูที่ตระหนักในความสําคัญของ
การเกษตรและมีจิตสํานึกที่จะพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูอื่น มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และนํามาใชใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งอาจารยผูสอนเองจะตองประพฤติตนเปน
แบบอยางแกนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถพัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม อยางนอย 4 ขอ ตอไปนี้
(1) ตระหนักในความสําคัญของการเกษตรและมีจิตสํานึกที่จะพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย เสียสละ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(4) มีจรรยาบรรณของนักวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
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กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย เนนการปลูกฝงจิตสํานึกใหเห็น
ความสําคัญของการเกษตรและการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร มีการฝกการทํางานเปนกลุม โดยนิสิตพึงรูบทบาท
หนาที่ของการเปนผู นํากลุม และการเป นสมาชิ ก กลุม เคารพความคิ ดเห็ นของผู ร วมงานและกติ กาที่ตกลงรวมกัน มี
จรรยาบรรณนักวิชาการโดยการไมคัดลอกผลงานของผูอื่น มีความซื่อสัตยโดยจะตองไมกระทําการทุจริตในการสอบ เปน
ตน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
• ประเมินจากทัศนคติของนิสิตที่มีตอวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร
• ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานกลุม ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และความเคารพในกติกา
• ประเมินจากความซื่อสัตยในการสรางสรรคผลงานและในการสอบ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตองมีความรูความเขาใจอยางถองแทใน
ทฤษฎี มีความรอบรูในพัฒนาการลาสุดทางวิศวกรรมเกษตร มีความสามารถในการใชเทคนิควิจัยเพื่อศึกษาคนควาใน
ระดับสูงหรือในการปฏิบัติวิชาชีพ ซึ่งครอบคลุมประเด็นอยางนอย 4 ขอ ตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ ในเนื้อหาที่ศึกษา และสามารถนํามา
ประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ และในการปฏิบัติวิชาชีพ
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบาย รวมทั้งประยุกตความรู และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชกับการ
แกไขปญหาทางวิศวกรรมเกษตร
(3) มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาองคความรูใหม ตลอดจนผลกระทบของงานวิจัย สามารถพัฒนาความรูดวย
ตนเองและกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวของกับศาสตรดานวิศวกรรมเกษตรอยางตอเนื่อง
(4) สามารถบูรณาการความรูทางวิศวกรรมเกษตรกับความรูในศาสตรแขนงอื่นที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยมุงเนนทั้งหลักการทางทฤษฎีและประยุกตทางปฎิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง และมีความเชื่อมโยงกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อ หาสาระของรายวิ ชานั้ นๆ นอกจากนี้มีก ารจัดใหมีก ารเรียนรูจากสถานการณจ ริงโดยการศึก ษาดูง านหรือ เชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรือ่ ง และสนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการระดับประเทศ
และนานาชาติ
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตางๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นสิ ิตจัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากโครงการและวิทยานิพนธ
(6) การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตองมีความสามารถในการสังเคราะหและ
ประยุกตใชผลของการวิจยั และพัฒนาการใหมๆในการปฏิบัติวิชาชีพ สามารถวิเคราะห ระบุปญหาและดําเนินการทดสอบ
สมมติฐาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ ซึ่งครอบคลุมประเด็นอยางนอย 4 ขอ ตอไปนี้
(1) สามารถใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิด และพัฒนาแนวคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา
(2) สามารถสังเคราะหและใชผลการวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความคิดใหมๆ โดยบูรณาการเขากับ
องคความรูเดิม หรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย
(3) สามารถใชเทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค
รวมถึงการพัฒนามาเปนขอสรุปและขอเสนอแนะในทางวิชาชีพได
(4) สามารถวางแผนและดําเนินโครงการสําคัญ หรือโครงการวิจัยคนควาทางวิศวกรรมเกษตรไดดวยตนเอง โดย
ใชความรูทั้ง ภาคทฤษฎี และปฏิ บัติ ตลอดจนเทคนิคการวิจัย และใหขอ สรุป ที่ส มบูรณ ซึ่ง ขยายองคความรูหรือแนว
ทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สอดแทรกกรณีศึกษาที่หลากหลายที่เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมเกษตร โดยมุงเนนใหนิสิตพบเห็นปญหา
แปลกใหมและวิธีการแกปญหานั้น
(2) การมอบหมายงานศึกษาคนควาบทความวิจัยเพื่อสังเคราะหขอมูลบางอยางในเชิงลึก การทําโครงงานพรอม
ทั้งนําเสนอและอภิปราย
(3) มอบหมายงานที่เนนใหนิสิตไดปฏิบัติจริง เชน การทําโครงงานประจํารายวิชา การทําปญหาพิเศษ หรือทํา
วิทยานิพนธทางวิศวกรรมเกษตร หรือการพัฒนานวัตกรรม โดยเนนการวางแผนอยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการใช
ระเบียบวิธีวิจัยตางๆในการดําเนินโครงงานจนไดขอสรุปที่สมบูรณ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การทําโครงการปญหาพิเศษหรือวิทยานิพนธและการนําเสนอ และการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตองมีทักษะทางสังคมและความสัมพันธ
ระหวางบุคคล สามารถแสดงออกอยางอิสระในการจัดการกับปญหาทั้งที่คาดการณไดและคาดการณไมได และแสดงออก
ซึ่งภาวะผูนําไดอยางเหมาะสม ซึ่งควรจะประกอบดวยคุณสมบัติอยางนอย 4 ขอ ตอไปนี้
(1) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงในทางวิชาชีพ
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง และประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม แกไขขอขัดแยง และลําดับความสําคัญ
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(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
รับผิดชอบ

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

มีการกํ าหนดกิ จกรรมใหมีก ารทํางานเป นกลุม การทํ างานที่ตองประสานงานกั บบุคคลอื่น หรือตอ ง
คน คว า หาข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ บุ คคลอื่ น ทั้ ง ในหน ว ยงานและบุ ค คลภายนอก สนั บ สนุ น ให นิ สิ ต เข า ร ว มการ
ประชุมสัมมนาเพื่อฝกทักษะการเขาสังคม
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการทํากิจกรรมกลุมในชั้นเรียน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูสําเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตองมีทัก ษะการวิเคราะหเชิงตั วเลข มี
ความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อถึงผลการศึกษาคนควาวิจัยดวยวิธีการตางๆ ทั้งตอกลุมนักวิชาการ
และบุคคลกลุมอื่นๆ ตลอดจนทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งควรจะประกอบดวยคุณสมบัติอยางนอย 4 ขอ ตอไปนี้
(1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา ตลอดจนสามารถแนะนํา
ประเด็นการแกไขป ญ หาโดยใช ส ารสนเทศทางคณิตศาสตรห รือ การแสดงสถิติป ระยุก ตตอ ปญ หาที่เ กี่ยวขอ งอยาง
สรางสรรค
(2) มีทักษะในการใชเครื่องมือทางคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการคนควาวิจัย
(3) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และดวยวิธีการที่หลายหลาย
(4) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ และการถายทอดความรูในสาขาวิชาชีพผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิทยานิพนธ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกใหนิสิตวิเคราะหขอมูลบางอยางจากขอมูลดิบ เพื่อสรุปและเรียบ
เรียงเปนขอมูลสารสนเทศ เนนการประยุกตใชเครื่องมือทางคณิตศาสตร สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวใหนําเสนอ
ในชั้นเรียนโดยมีการอภิปรายรวมกันระหวางอาจารยและนิสิต
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการวิ เคราะห ขอ มูล การเลื อ กใช เ ครื่อ งมื อ ทางคณิ ตศาสตร สถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปราย
กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอในชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในความสําคัญของการเกษตรและมีจิตสํานึกที่จะพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย เสียสละ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(4) มีจรรยาบรรณของนักวิชาการและวิชาชีพ
3.2 ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ ในเนื้อหาที่ศึกษา และสามารถนํามา
ประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ และในการปฏิบัติวิชาชีพ
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบาย รวมทั้งประยุกตความรู และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชกับการ
แกไขปญหาทางวิศวกรรมเกษตร
(3) มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาองคความรูใหม ตลอดจนผลกระทบของงานวิจัย สามารถพัฒนาความรูดวย
ตนเองและกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวของกับศาสตรดานวิศวกรรมเกษตรอยางตอเนื่อง
(4) สามารถบูรณาการความรูทางวิศวกรรมเกษตรกับความรูในศาสตรแขนงอื่นที่เกี่ยวของ
3.3 ทักษะทางปญญา
(1) สามารถใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิด และพัฒนาแนวคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา
(2) สามารถสังเคราะหและใชผลการวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความคิดใหมๆ โดยบูรณาการเขากับ
องคความรูเดิม หรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย
(3) สามารถใชเทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค
รวมถึงการพัฒนามาเปนขอสรุปและขอเสนอแนะในทางวิชาชีพได
(4) สามารถวางแผนและดําเนินโครงการสําคัญ หรือโครงการวิจัยคนควาทางวิศวกรรมเกษตรไดดวยตนเอง โดย
ใชความรูทั้ง ภาคทฤษฎี และปฏิ บัติ ตลอดจนเทคนิคการวิจัย และใหขอ สรุป ที่ส มบูรณ ซึ่ง ขยายองคความรูหรือแนว
ทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงในทางวิชาชีพ
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง และประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม แกไขขอขัดแยง และลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา ตลอดจนสามารถแนะนํา
ประเด็นการแกไขป ญ หาโดยใช ส ารสนเทศทางคณิตศาสตรห รือ การแสดงสถิติป ระยุก ตตอ ปญ หาที่เ กี่ยวขอ งอยาง
สรางสรรค
(2) มีทักษะในการใชเครื่องมือทางคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการคนควาวิจัย
(3) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และดวยวิธีการที่หลายหลาย
(4) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ และการถายทอดความรูในสาขาวิชาชีพผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิทยานิพนธ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02201511
02201512
02201513
02201514
02201515
02201516
02201517
02201518
02201519
02201521
02201522
02201523
02201531
02201532
02201533
02201534
02201535

ทฤษฎีเครื่องจักรกลเกษตรขั้นสูง
พฤติกรรมทางกลของวัสดุ
การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและกระบวนการผลิต
เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยว
เทคนิคการทดลองและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร
การเกษตรแมนยํา
พลศาสตรดินสําหรับการไถเตรียมดินและการตะกุยดิน
วิศวกรรมเรือนเพาะปลูก
ระบบควบคุมทางวิศวกรรมเกษตร
กลศาสตรของการปฏิบัติงานของพาหนะนอกถนน
กลศาสตรของดินสําหรับวิศวกรรมเกษตร
การวิบัติของดินสําหรับงานวิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมแปรสภาพหลังเก็บเกี่ยว
วิศวกรรมแปรสภาพผลิตผลเกษตรขั้นสูง
การออกแบบโรงงานแปรรูปทางเกษตร
สมบัติทางกายภาพของวัสดุเกษตรและอาหาร
เทคโนโลยีการบรรจุผลิตผลเกษตร
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4



O


O
O


O
O

O
O




 

 O
O
O



O


O
O


O
O


O
O

O
O
O

O
O
O


O
O

O
O
O

O
O O



O O



 
1. คุณธรรม
จริยธรรม
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2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

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

O
O
O


O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

และความ
รับผิดชอบ

02201536
02201537
02201538
02201539
02201561
02201562
02201563
02201564
02201565
02201566
02201567
02201591
02201596
02201597
02201598
02201599

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4



วิศวกรรมการผลิตนม
O
O




การสั่นสะเทือนขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเกษตร
O






โลจิสติกสและระบบตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑเกษตร
O


วิศวกรรมสิ่งแวดลอมเกษตรและความปลอดภัย
O
O O
O

 

คอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเกษตร
O
O




การจําลองรูปแบบทางวิศวกรรมและการวิจัย
O
การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรสําหรับระบบทาง
O




วิศวกรรมเกษตร

การจัดการระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมเกษตร
O
O
O  


 

การวัดและอุปกรณวัดสําหรับวิศวกรเกษตร
O
O






โครงขายประสาทเทียมในวิศวกรรมระบบชีวภาพ
การวิเคราะหขอมูลตัวแปรพหุสําหรับงานวิจัยทางวิศวกรรม
O



 
เกษตร



   
วิธีวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร
O O O  O   



 O
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
O
  O

สัมมนา
O O O 
O O   O O  

  O
 O O 
 
ปญหาพิเศษ
O
                   
วิทยานิพนธ
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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
02201561
02201562
รายวิชา
02201563
02201564
02201565
02201566

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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02201567
02201591
02201596
02201597
02201598
02201599

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

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แผน ก แบบ ก 1
(1) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
(2) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิง่ พิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มรี ายงานการประชุม (Proceedings)
(3) ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.2 แผน ก แบบ ก 2
(1) ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(2) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
(3) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิง่ พิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มรี ายงานการประชุม (Proceedings)
(4) ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) อาจารยใหมทุกคนพึงตองเขารวมการปฐมนิเทศพนักงานใหมตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(2) ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรมีระบบอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อถายทอดวัฒนธรรมองคกร ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การเรียนการสอน ตลอดจนนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(3) มีกระบวนการสงเสริมการทําวิจยั แกอาจารยใหม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีการจัดสรรทุนวิจยั
สําหรั บ อาจารยใหม มี ก ารสนั บ สนุ นให ขอทุนวิจัยจากแหลง ทุนตางๆ เชน ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแหลงทุนภายนอกอื่นๆ โดยมีนักวิจัยอาวุโสเปนพี่เลี้ยง (Mentor) ในการใหคําปรึกษา
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(4) คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีการจัดสรรทุนสําหรับศึกษาตอปริญญาเอก การเขารวมประชุมทาง
วิชาการ และฝกอบรม ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองดานการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมิน โดยสนับสนุนการเขารวม
อบรมสัมมนาตางๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เชน การจัดทําประมวลการสอน การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิค
การออกขอสอบและเทคนิคทางสถิติในการประเมินผล เปนตน
(2) สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน
(3) สงเสริมใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
(4) คณะวิ ศวกรรมศาสตร กํ าแพงแสน มีก ระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อ
ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางคณาจารยในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเรียนการ
สอน และการพัฒนานิสิต
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) สงเสริมการทําวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลดานแหลงทุนวิจั ย
พรอมทั้งกระตุนใหเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) สนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ และการจดสิทธิบัตร โดยจัด
บรรยายพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญดานการเขียนบทความวิจัยและการจดสิทธิบัตร
(3) สงเสริมการเขารวมประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการ
ฝกอบรมเพิ่มพูนความรูสมัยใหมรอบดาน

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
(1) มีอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งแตงตั้งโดยคณะทําหนาที่บริหารหลักสูตรทุกดานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับหัวหนาภาควิชาและอาจารยผูสอน
ติดตามและรวบรวมขอมูล 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
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2.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรทั้งเพือ่ เรียนการสอนและการทําวิจัยของนิสติ เชน ครุภัณฑหองปฏิบัติการ หนังสือตํารา สิ่งพิมพ
ทางวิชาการ โสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ และทั้งเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมในการ
เรียนการสอนอยางเพียงพอ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรมีความพรอมทั้งดานหองเรียน หองปฏิบัติการ แปลงทดลอง และอุปกรณครุภัณฑ ทั้ง
เพื่อเรียนการสอนและการทําวิจัยขั้นสูง นอกจากนั้นยังสามารถใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และหนวยงานอื่ นของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร เชน หองสมุ ด หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศ เพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเองไดอยางเพียงพอ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนและการพัฒนา
นิสิต มีแผนการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม มีแผนการพัฒนาปรับปรุง หองเรียนและหองปฏิบัติการ
โสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ และหองสมุดของคณะฯ ซึ่งมีการจัดซื้อหนังสือตําราเพิ่มเติมเปน
ประจําทุกป โดยทั้งคณาจารยและนิสิตมีสวนรวมในการคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ตลอดจนแผนการพัฒนาทางดาน
กายภาพและอาคารสถานที่เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีคณะกรรมการสารสนเทศ ซึ่งมีหนาที่วางแผนพัฒนา ติดตามและประเมิน
ความพรอมของทรัพยากรหองสมุดและทรัพยากรคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ พรอมทั้งปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
มีคณะกรรมการการศึกษาและวิชาการ ซึ่งมีหนาที่วางแผนพัฒนา ติดตามและประเมินความพรอมของหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ และมีกลไกในการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของนิสิตอยูเสมอ
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีกระบวนการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไปดานวิศวกรรมเกษตรหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยประจําหลักสูตร และสนับสนุนหลักสูตร ประชุมรวมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล
การเรียนการสอน เก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร และปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ของหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มีการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ
ประจําสาขาวิชา ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากทั้งหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชน เชน สถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ในและตางประเทศ กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ผูประกอบการเครื่องจักรกลเกษตร และบริษัทเอกชน
ตางๆ โดยเชิญมาบรรยายพิเศษในรายวิชาตางๆเปนประจําทุกภาคการศึกษา หรือรวมเปนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดสมบัติเฉพาะตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนจะตองมีวุฒิการศึกษาตรงกับภาระที่รับผิดชอบ มีทักษะทางวิศวกรรมเกษตรและสามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีนโยบายสงเสริมการเพิ่มพูนความรูและทักษะแกบุคลากรสนับสนุน พรอม
ทั้งจัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากรสนับสนุนในการเขารวมฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะเพื่อการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของตน บุคลากรสนับสนุนจะไดรับความรูและทักษะเพิ่มเติมจากการเปนผูชวยอาจารยในการเตรียมการเรียนการ
สอน การทําปฏิบัติก าร และการวิจัย ตลอดจนมีการจัดสัมมนาระหวางบุคลากรเพื่อแนะนําแนวทางในการขอเลื่อ น
ตําแหนง

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนิสิต
(1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา
(2) มีทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธโดยใหเปนไปตามระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
(3) จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมวิชาการและพัฒนาศักยภาพนิสิต
5.2 การอุทธรณของนิสิต
นิสิตสามารถยื่นอุทธรณไดโดยใหยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตและภาควิชาที่สังกัดเสนอตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(1) มีการวิจัยสถาบันเพื่อสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(2) มีการจัดการสัมมนารวมระหวางคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูใชบัณฑิต เพื่อวิพากษหลักสูตรและ
กําหนดทิศทางในการผลิตบัณฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
1. อาจารย ป ระจําหลัก สูตรอยางนอ ยรอ ยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อ วางแผน
X
X
X
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีร ายละเอี ยดของหลัก สูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคลองกับ กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
X
X
X
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย างน อ ยก อ นการเป ดสอนในแต ล ะภาคการศึ ก ษาให ค รบทุ ก X
X
X
รายวิชา
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4. จั ด ทํ ารายงานผลการดํ าเนิ น การของรายวิ ชา และรายงานผลการดํ า เนิน การของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด X
X
X
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลั ง
X
X
X
สิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
X
X
X
มอค.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
X
X
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ
X
X
X
สอน
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่ง
X
X
X
ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ
X
X
X
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปจจุบัน/ศิษยเกาที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
X
X
3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
X
เต็ม 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
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(4) ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
(1) คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
(3) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
เอกสารแนบ

• ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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