รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
---------ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
1 จำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 คุณสมบัติอำจำรย์ประจำหลักสูตร
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน
5 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตำมเกณฑ์
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ในข้อที่ ข้อสังเกต : จำกรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำวิ ศ วกรรมเกษตร พบว่ ำ มี ผ ลกำรด ำเนิน งำนเป็น ไปตำมเกณฑ์ก ำรประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำนหลักสูตร
...................................
(รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร)
ประธำนอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ให้ข้อมูล

...................................
(รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ลำเลิศ)
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
และประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

...................................
(รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พมิ ล)
คณบดี

ผู้รับรองข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 1.1 : การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สป.อว.
(ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก ารเรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ 2 :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ระดับผลการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทา
หน้าที่

1. นำยบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร

รศ.

24 ก.ค. 2538

B1

1 มิ.ย.2564

2. นำยนำพร ปัญโญใหญ่
3. นำยธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
4. นำยแสนวสันต์ ยอดคำ
5. นำยพิสุทธิ์ กลิ่นขจร

ผศ.
ผศ.
อ.
อ.

วศ.ม. วิศวกรรม
โครงสร้ำง
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ด.วิศวกรรมพลังงำน
วศ.ม.เทคโนโลยีอุณหภำพ

1 ต.ค. 2547
1 ต.ค. 2546
1 ต.ค. 2546
1 ธ.ค. 2536

B1
B2
B2
B2

1 มิ.ย.2564
1 มิ.ย.2564
1 มิ.ย.2564
1 มิ.ย.2564

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ระดับผลการ
ทดสอบ
ความสามาร
ถ
ภาษาอังกฤษ

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทา
หน้าที่

1. นำยบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร

รศ.

24 ก.ค. 2538

B1

1 มิ.ย.2564

2. นำยนำพร ปัญโญใหญ่
3. นำยธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
4. นำยแสนวสันต์ ยอดคำ
5. นำยพิสุทธิ์ กลิ่นขจร

ผศ.
ผศ.
อ.
อ.

วศ.ม. วิศวกรรม
โครงสร้ำง
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ด.วิศวกรรมพลังงำน
วศ.ม.เทคโนโลยีอุณห
ภำพ

1 ต.ค.2547
1 ต.ค.2546
1 ต.ค.2546
1 ธ.ค. 2536

B1
B2
B2
B2

1 มิ.ย.2564
1 มิ.ย.2564
1 มิ.ย.2564
1 มิ.ย.2564

อาจารย์ประจาหลักสูตร :
ชื่อ-นามสกุล

1. นำยเสมอขวัญ ตันติกุล
2. นำงสุเนตร สืบค้ำ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

รศ.
รศ.

คุณวุฒิการศึกษา

สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร

วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร
Ph.D. Agricultural Process Engineering

นอก
หลักสูตร




ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

3.นำยโชติพงศ์ กำญจนประ
โชติ
4. นำงสำวทิพำพร คำแดง
5.นำยญำณำกร สุทัสนมำลี

ผศ.
ผศ.
อ.

คุณวุฒิการศึกษา

สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร

นอก
หลักสูตร



Ph.D. Bio-Industrial Mechatronics
Engineering
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
Ph.D.Agricultural Engineering




อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร :
สถานภาพ

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1. นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร

รศ.

2. นายนาพร ปัญโญใหญ่

ผศ.

3. นายธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย

ผศ.

4. นายแสนวสันต์ ยอดคา

อ.

5. นายพิสุทธิ์ กลิ่นขจร

อ.

6. นายเสมอขวัญ ตันติกุล

รศ.

7. นางสุเนตร สืบค้า

รศ.

8. นายโชติพงศ์ กาญจนประ
โชติ

ผศ.

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้ำง
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมพลังงำน
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาโท : วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภำพ
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาเอก : Ph.D. Agricultural Process
Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศึกษำ
เกษตรกลวิธำน
ปริญญาเอก : Ph.D. Bio-Industrial
Mechatronics Engineering

อาจารย์ประจา
สังกัด
หลักสูตร


นอก
หลักสูตร













ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์พิเศษ)

9. นางสาวทิพาพร คาแดง

ผศ.

10. นายจตุรภัทร วาฤทธิ์

รศ.

11. นายสมเกียรติ จตุรงค์ล้า
เลิศ

รศ.

12. นายพูนพัฒน์ พูนน้อย

รศ.

13. นายชนวัฒน์ นิทัศน์วจิ ิตร

ผศ.

14. นางฐิตินันท์ รัตนพรหม

ผศ.

15. นายนักรบ นาคประสม

ผศ.

16.นางกาญจนา นาคประสม

ผศ.

17. นางสาวหยาดฝน ทนงการ
กิจ

ผศ.

18. นางสาวภานาถ แสงเจริญ
รัตน์

อ.

19. นางมุกริน หนูคง

อ.

ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอำหำร
ปริญญาเอก : Ph.D. Biological Systems
Engineering
ปริญญาโท : M.Sc. Biological Systems
Engineering
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสำหกำร
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมพลังงำน
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมพลังงำน
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมอำหำร
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอำหำร
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาเอก : Ph.D. Polymer Engineering
ปริญญาตรี : วท.บ. วัสดุศำสตร์
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมกำรอำหำร
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Processing
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมกำรอำหำร
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
อำหำร
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมกำรอำหำร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยำกำรหลังกำร
เก็บเกี่ยว
ปริญญาตรี : วท.บ. วิศวกรรมกระบวนกำร
อำหำร
ปริญญาเอก : Ph.D. Agricultural
Engineering
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีกำรอำหำร
ปริญญาตรี :วท.บ. วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร
ปริญญาโท : M.Sc. Agricultural and
Biological Engineering
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม





















1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เอกสำรอ้ำงอิง (ก) คำสั่งแต่งตังอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ)
1.1 ไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ
1.2 เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
1.3 ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนัน
หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน ดังนี
1) รองศำสตรำจำรย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
4) อำจำรย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
5) อำจำรย์ พิสุทธิ์ กลิ่นขจร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 คุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน
2.2 มีผลงำนวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ :
2.3 คุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน
2.4 มีผลงำนวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
2.5 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบกำรณ์ในด้ำน
กำรปฏิบัติกำร
ชื่อ-นามสกุล
1.นำยบัณฑิต หิรญ
ั สถิตย์พร

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้ำง
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. สุเนตร สืบค้ำ, รชต สุวทิ ย์ชยำนนท์, บัณฑิต หิรัญสถิตพร, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร, แสนวสันต์ ยอดคำ, บัวเรียม มณีวรรณ์, และระวิน สืบค้ำ. (2563). กำรศึกษำ
กระบวนกำรแยกเปลือกเมล็ดลำไยเพือ่ ใช้เนือในเป็นวัตถุดบิ อำหำรสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,27(3),191-204.
2. มำศรุจ พงษ์เทียน, บัณฑิต หิรัญสถิตพร, เสมอขวัญ ตันติกุล, และสุเนตร สืบค้ำ. (2563,30-31 กรกฏำคม). เครื่องแยกเนือในเมล็ดลำไย [ภำคบรรยำย].
กำรประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 21, มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี,นครรรำชสีมำ,ประเทศไทย.

3. Numpon Panyoyai, Lalita Petchaihan, Thanasit Wongsiriamnuay, Bandit Hiransatitporn and Tipapon Khamdaeng. (2019). Simulation of Temperature
Distribution in Biochar Kiln with Different Feedstock Types. MAHASARAKHAM INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY, 5(2),5964.
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
2. นำยนำพร ปัญโญใหญ่
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
วุฒิตรง
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1 . Piyathida Panyoyai, Samerkhwan Tantikul, Thanasit Wongsiriamnuay, Tipapon Khamdaeng, Nakorn Tippayawong and Numpon Panyoyai. ( 2020).
Comparison between simulations and experiment for heat transfer characteristics in the re-burning kiln heat exchanger. IOP Conf. Series: Earth
and Environmental Science ,463,012136. https://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012136
2. Songchai Pankaew, Samerkhwan Tantikul, Thanasit Wongsiriamnuay, Tipapon Khamdaeng, Nakorn Tippayawong and Numpon Panyoyai. (2020).
Simulation and experimental analysis of shell and tube heat exchanger for the drying system. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science
463,012136. https://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012132
3. Numpon Panyoyai, Lalita Petchaihan, Thanasit Wongsiriamnuay, Bandit Hiransatitporn and Tipapon Khamdaeng. (2019). Simulation of Temperature
Distribution in Biochar Kiln with Different Feedstock Types. MAHASARAKHAM INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY, 5(2),
59-64.
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
3. นำยธนศิษฏ์ วงศ์ศริ อิ ำนวย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
วุฒิตรง
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Lalita Petchaihan, Numpon Panyoyai, Tipapon Khamdaeng and Thanasit Wongsiriamnuay. (2020). Test of a modified small-scale biochar kiln. IOP
Conf. Series: Earth and Environmental Science ,463,012136. https://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012004
2. Waranya Somparn, Numpon Panyoyai, Tipapon Khamdaeng, Nakorn Tippayawong, Samerkhwan Tantikul and Thanasit Wongsiriamnuay. (2020).
Effect of process conditions on properties of biochar from agricultural residues. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 463,012136.
https://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012005
3. Narongrit Saneewongnaayuttaya, Numpon Panyoyai, Tipapon Khamdaeng and Thanasit Wongsiriamnuay. (2020). Briquette production from rice
husk by using screw compaction. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 4 6 3 ,0 1 2 1 3 6 .https://doi.org/1 0 . 1 0 8 8 / 1 7 5 5 1315/463/1/012006
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมพลังงำน
4.นำยแสนวสันต์ ยอดคำ
อำจำรย์
วุฒิตรง
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
1 . สุเนตร สืบค้ำ, รชต สุวทิ ย์ชยำนนท์, บัณฑิต หิรัญสถิตพร, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร, แสนวสันต์ ยอดคา, บัวเรียม มณีวรรณ์, และระวิน สืบค้ำ. (2563). กำรศึกษำ
กระบวนกำรแยกเปลือกเมล็ดลำไยเพื่อใช้เนือในเป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์.วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.. 27(3),191-204.
5.นำยพิสุทธิ์ กลิ่นขจร
อำจำรย์
วุฒิตรง
ปริญญาโท : วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภำพ
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. สุเนตร สืบค้ำ, รชต สุวทิ ย์ชยำนนท์, บัณฑิต หิรัญสถิตพร, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร, แสนวสันต์ ยอดคำ, บัวเรียม มณีวรรณ์, และระวิน สืบค้ำ. (2563). กำรศึกษำ
กระบวนกำรแยกเปลือกเมล็ดลำไยเพื่อใช้เนือในเป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. 27(3),191-204.
2. Thanasit Wongsiriamnuay, Tipapon Khamdaeng, Pisuthi klinkajorn, Nyanakorn Sutassanamarlee Passawat Watcharadumrongsak Taweesuk
Taweevitayakarn and Numpon Panyoyai. (2018,11-13 July).Simulation of Molasses Cooling Using Carbon Steel Thermosyphon Heat Pipe Heat
Exchanger [Oral Presentaion]. The 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being.Vientiane,
Lao PDR.

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 คุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือ ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน
3.2 มีผลงำนวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
3.3 ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มำกกว่ำหนึ่งหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร มีอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ทังหมดจำนวน 5 คน ดังนี
ชื่อ-นามสกุล
1. นำยเสมอขวัญ ตันติกลุ

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

รองศำสตรำจำรย์

ปริญญาโท : วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : คอ.บวิศวกรรมเครือ่ งกล

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1.วัชระ ผลไม้ และ เสมอขวัญ ตันติกุล (2562,5 มีนำคม). ไบโอดีเซลจำกขยะอุตสำหกรรมแปรรูปมะพร้ำว [ภำคบรรยำย].กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำร
จัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครังที่ 5,มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม,มหำสำรคำม,ประเทศไทย.
2. Manorart, W. & Tantikul, S. (2019,29 July-1 August). Design and evaluation of submersible venturi aerator [Oral Presentaion]. The 11th International
Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019),Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.
3. Somparn, W., Panyoyai, N., Khamdaeng, T., Tippayawong, N., Tantikul, S. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Effect of process conditions on properties
of biochar from agricultural residues. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012005. https://doi.org/10.1088/17551315/463/1/012005.
2. นำงสุเนตร สืบค้ำ
รองศำสตรำจำรย์
วุฒิตรง
ปริญญาเอก : Ph.D. Agricultural
Process Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศึกษำ
เกษตรกลวิธำน
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. สุเนตร สืบค้า, เจนจริำ ภูกำรณ์, นิภำ นิพวงลำ, โชติพงศ์ กำญจนประโชติ, และสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล. (2563). กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำร
แปรรูปชำเขียวพันธุ์อัสสัมแบบดังเดิมระดับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,27(1),130-142.
2. สุเนตร สืบค้า, รชต สุวทิ ย์ชยำนนท์, บัณฑิต หิรัญสถิตพร, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร, แสนวสันต์ ยอดคำ, บัวเรียม มณีวรรณ์, และระวิน สืบค้ำ. (2563). กำรศึกษำ
กระบวนกำรแยกเปลือกเมล็ดลำไยเพือ่ ใช้เนือในเป็นวัตถุดบิ อำหำรสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,27(3),191-204.
3. Ratanamarno, S. & Surbkar, S. (2017). Caffeine and catechins in fresh coffee leaf (Coffea arabica) and coffee leaf tea. Maejo International Journal of
Science and Technology,11(3), 211-218.
3.นำยโชติพงศ์ กำญจนประโชติ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
วุฒิตรง
ปริญญาเอก : Ph.D. Bio-Industrial
Mechatronics Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. อำรุณพร นำห่อม, ปำรวี กำญจนประโชติ, ณิชมณ ธรรมรักษ์, และโชติพงศ์ กาญจนประโชติ . (2563,28 กุมภำพันธ์). กำรศึกษำกำรเจริญเติบโตและ
ปริมำณวิตำมินซีในผักสลัดที่ปลูกในโรงงำนผลิตพืชและโรงเรือน [ภำคบรรยำย].กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม
(มหำวิทยำลัยแม่โจ้) ครังที่ 1, คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้,เชียงใหม่,ประเทศไทย.

2. Thanasit Wongsiriamnuey, Numpon Panyoyai, Natthawut Dusadee and Choatpong Kanjanaphachoat. (2017,26-28 June). An automatic irrigation
system for longans (Dimocarpuslongan Lour.) cultivation based on determination of available soil moisture capacity[Oral Presentaion]. The 9th
International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017),Kunming University of Sciences and
Technology, China.
3. Eknarin Tasai, Parawee Kanjanaphachoat, and Choatpong Kanjanaphachoat. (2017,26-28 June). Study of the different irrigation system to
reduce the sweet corn cultivation cost for industry by an automatic precision system [Oral Presentaion]. The 9th International Conference on
Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017),Kunming University of Sciences and Technology, China.
4. นำงสำวทิพำพร คำแดง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
สัมพันธ์
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอำหำร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Mewadee Srisophon, Tipapon Khamdaeng, Numpon Panyoyai and Thanasit Wongsiriamnuay. (2020). Characterization of thermal distribution in 50Liter biochar kiln at different heating times. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 463,012136. https://doi.org/10.1088/17551315/463/1/012079.
2. Khamdaeng, T., Somparn, W., Panyoyai, N., Sutassanamarlee, N., Tippayawong, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019,29 July-1 August). Densification
and gasification of maize cob [Oral Presentaion]. The 11 th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable WellBeing (STISWB 2019), Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.
3. ผดุง ศักดิ์ พลศักขวำ, ศตวรรษ รำกะรินทร์ และ ทิพาพร คาแดง (2562). สภำวะที่เหมำะสมของกำรแยกนำจำกกำกเฉำก๊วยโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(6), 625-663.
5.นำยญำณำกร สุทัสนมำลี
อำจำรย์
ปริญญาเอก :Ph.D.Agricultural
Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมชลประทำน
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Thanasit Wongsiriamnuay, Tipapon Khamdaeng, Pisuthi klinkajorn, Nyanakorn Sutassanamarlee, Passawat Watcharadumrongsak, Taweesuk
Taweevitayakarn, and Numpon Panyoyai. (2018,11-13 July). Simulation of Molasses Cooling Using Carbon Steel Thermosyphon Heat Pipe Heat
Exchanger. The 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being.Vientiane, Lao PDR.

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจา
4.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำที่สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน
4.1.2 หำกเป็นอำจำรย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นประกำศใช้
ี
อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญำตรีได้
4.2 อาจารย์พิเศษ
4.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญำโท หรือคุณวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และ
4.2.2 มีประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้องวิชำที่สอนไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
4.2.3 ทังนี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบวิชำนัน

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร มีอำจำรย์ผู้สอนทังหมด
จำนวน 19 คน จำแนกเป็น
4.1 อาจารย์ประจา จานวน 19 คน
ชื่อ-นามสกุล

1.นำยบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รศ.

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรม
โครงสร้ำง
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรม
เกษตร

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)
วุฒติ รง

2.นำยนำพร ปัญโญใหญ่

ผศ.

ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาโท : วศ.ม.
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

วุฒติ รง

3.นำยธนศิษฏ์วงศ์ศิริอำนวย

ผศ.

ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาโท : วศ.ม.
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

วุฒติ รง

4. นำยแสนวสันต์ ยอดคำ

อ.

ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรม
พลังงำน
ปริญญาโท : วศ.ม.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

สัมพันธ์

รายวิชาที่สอน
หลักสูตร 2559

รายวิชาที่สอน
หลักสูตร 2564

1. วก 191 กำรฝึกงำนโรงงำน
2. วก 204 กลศำสตร์
ของแข็ง
3. วก 470 กำรออกแบบ
โครงสร้ำงอำคำรเกษตร
4. วอ 497 สหกิจศึกษำ
5. วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ

1. 10401191 กำรฝึกงำน
โรงงำน
2. 10401204 กลศำสตร์
ของแข็ง
3. 10401120 คอมพิวเตอร์
และดิจิทลั สำหรับวิศวกร
4. 10401221 กำรประยุกต์ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
ระบบวิเครำะห์ข้อมูลทำง
กำรเกษตร
5. 10401470 กำรออกแบบ
โครงสร้ำงอำคำรเกษตร
6. 10400497 สหกิจศึกษำ
7. 10400498 กำรเรียนรู้
อิสระ
1. วก 102 เขียนแบบ
วิศวกรรม
2. วก 191 กำรฝึกงำนโรงงำน
3. วก 303 กำรออกแบบ
เครื่องจักรกล
4. วก 305 กำรออกแบบ
ระบบทำงควำมร้อนในงำน
ทำงวิศวกรรมเกษตร
5. วก 307 ระบบปรับอำกำศ
6. วก 491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
7. วอ 497 สหกิจศึกษำ
8. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 203 อุณหพลศำสตร์
2. วก 308 กำรสั่นสะเทือน
เชิงกล
3. วก 323 ระบบกำลังของ
ไหล
4. วก 444 พลังงำนทดแทน
ทำงกำรเกษตร
5. วก 491 ปฏิบัตกิ ำรทำง
วิศวกรรม 1
6. วอ 497 สหกิจศึกษำ
7. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 201สถิตยศำสตร์
วิศวกรรม
2. วก 207 วิศวกรรมสำรวจ

1. วก 102 เขียนแบบ
วิศวกรรม
2. วก 191 กำรฝึกงำนโรงงำน
3. วก 303 กำรออกแบบ
เครื่องจักรกล
4. วก 305 กำรออกแบบ
ระบบทำงควำมร้อนในงำน
ทำงวิศวกรรมเกษตร
5. วก 307 ระบบปรับอำกำศ
6. วก 491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
7. วอ 497 สหกิจศึกษำ
8. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 203 อุณหพลศำสตร์
2. วก 308 กำรสั่นสะเทือน
เชิงกล
3. วก 323 ระบบกำลังของ
ไหล
4. วก 444 พลังงำนทดแทน
ทำงกำรเกษตร
5. วก 491 ปฏิบัตกิ ำรทำง
วิศวกรรม 1
6. วอ 497 สหกิจศึกษำ
7. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 201สถิตยศำสตร์
วิศวกรรม
2. วก 207 วิศวกรรมสำรวจ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรม
เกษตร

5.นำยพิสุทธิ์ กลิ่นขจร

อ.

ปริญญาโท : วศ.ม. เทคโนโลยี
อุณหภำพ
ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

สัมพันธ์

6. นำยเสมอขวัญ ตันติกุล

รศ.

ปริญญาโท : วศ.ม. เครื่องจักรกล
เกษตร
ปริญญาตรี : คอ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

วุฒติ รง

7. นำงสุเนตร สืบค้ำ

รศ.

ปริญญาเอก : Ph.D. Agricultural
Process
Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม. เครื่องจักรกล
เกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศึกษำ
เกษตรกลวิธำน

วุฒติ รง

8.นำยโชติพงศ์ กำญจนประ
โชติ

ผศ.

ปริญญาเอก : Ph.D. BioIndustrial
Mechatronics
Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรม
เกษตร

วุฒติ รง

รายวิชาที่สอน
หลักสูตร 2559

รายวิชาที่สอน
หลักสูตร 2564

3. วก 450 วิศวกรรม
ชลประทำน
4. วก 491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
5. วก 492 ปฏิบัตกิ ำรทำง
วิศวกรรม 2
6. วอ 497 สหกิจศึกษำ
7. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 203 อุณหพลศำสตร์
2. วก 206 กลศำสตร์ของ
ไหล
3. วก 438 วิศวกรรมซ่อม
บำรุง
4. วก 491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
5. วก 492 ปฏิบัตกิ ำรทำง
วิศวกรรม 2
6. วอ 497 สหกิจศึกษำ
7. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 309 เครื่องยนต์
สันดำปภำยใน
2. วก 323 ระบบกำลังของ
ไหล
3. วก 330 แทรกเตอร์และ
เครื่องต้นกำลังทำง
กำรเกษตร
4. วก 430 เครือ่ งจักรกล
เกษตรและกำรจัดกำร
5. วก 491 ปฏิบัตกิ ำรทำง
วิศวกรรม 1
6. วอ 497 สหกิจศึกษำ
7. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 341 วิศวกรรม
กระบวนกำรทำงกำรเกษตร
2. วก 402 เศรษฐศำสตร์
วิศวกรรม
3. วก 496 สัมมนำ
4. วอ 497 สหกิจศึกษำ
5. วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ
6. วอ 499 กำรศึกษำ หรือ
ฝึกงำน หรือ ฝึกอบรม
ต่ำงประเทศ
1. วก 220 วิศวกรรมไฟฟ้ำ
2. วก 423 เทคโนโลยีเกษตร
ควำมแม่นยำสูง
3. วก 432 วิศวกรรมขนถ่ำย
วัสดุ

3. วก 450 วิศวกรรม
ชลประทำน
4. วก 491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
5. วก 492 ปฏิบัตกิ ำรทำง
วิศวกรรม 2
6. วอ 497 สหกิจศึกษำ
7. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 203 อุณหพลศำสตร์
2. วก 206 กลศำสตร์ของ
ไหล
3. วก 438 วิศวกรรมซ่อม
บำรุง
4. วก 491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
5. วก 492 ปฏิบัตกิ ำรทำง
วิศวกรรม 2
6. วอ 497 สหกิจศึกษำ
7. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 309 เครื่องยนต์
สันดำปภำยใน
2. วก 323 ระบบกำลังของ
ไหล
3. วก 330 แทรกเตอร์และ
เครื่องต้นกำลังทำง
กำรเกษตร
4. วก 430 เครือ่ งจักรกล
เกษตรและกำรจัดกำร
5. วก 491 ปฏิบัตกิ ำรทำง
วิศวกรรม 1
6. วอ 497 สหกิจศึกษำ
7. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 341 วิศวกรรม
กระบวนกำรทำงกำรเกษตร
2. วก 402 เศรษฐศำสตร์
วิศวกรรม
3. วก 496 สัมมนำ
4. วอ 497 สหกิจศึกษำ
5. วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ
6. วอ 499 กำรศึกษำ หรือ
ฝึกงำน หรือ ฝึกอบรม
ต่ำงประเทศ
1. วก 220 วิศวกรรมไฟฟ้ำ
2. วก 423 เทคโนโลยีเกษตร
ควำมแม่นยำสูง
3. วก 432 วิศวกรรมขนถ่ำย
วัสดุ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรม
เกษตร

9.นำงสำวทิพำพร คำแดง

ผศ.

ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรม
อำหำร

สัมพันธ์

10. นำยจตุรภัทร วำฤทธิ์

รศ.

ปริญญาเอก : Ph.D. Biological
Systems
Engineering
ปริญญาโท : M.Sc. Biological
Systems
Engineering
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอุต
สำหกำร

สัมพันธ์

11.นำยสมเกียรติ จตุรงค์ลำ
เลิศ

รศ.

ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรม
พลังงำน
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรม
พลังงำน
ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

สัมพันธ์

12.นำยพูนพัฒน์ พูนน้อย

รศ.

ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรม
อำหำร
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรม
อำหำร

สัมพันธ์

รายวิชาที่สอน
หลักสูตร 2559

รายวิชาที่สอน
หลักสูตร 2564

4. วก 491ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
5. วอ 497 สหกิจศึกษำ
6. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
7. วอ 499 กำรศึกษำ หรือ
ฝึกงำน หรือ ฝึกอบรม
ต่ำงประเทศ
1. วก 210 กรรมวิธีกำรผลิต
2. วก 208 ทฤษฎีของ
เครื่องจักรกล
3. วก 308 กำรสั่นสะเทือน
เชิงกล
4. วก 492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2
5. วอ 497 สหกิจศึกษำ
6. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 340 คุณสมบัติทำง
กำยภำพของผลผลิตเกษตร
และอำหำร
2. วอ 313 คุณสมบัติทำง
กำยภำพของผลผลิตเกษตร
และอำหำร
3. วอ 440 สุขลักษณะและ
สุขำภิบำลเพื่อกำรออกแบบ
โรงงำนอำหำร
4. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
5. วอ 491 ปฏิบตั ิกำรทำง
วิศวกรรม 1
6. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
7. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 301 กำรถ่ำยเทควำม
ร้อน
2. วก 304 วิศวกรรมโรงงำน
ต้นกำลัง
3. วก 401 คอมพิวเตอร์ช่วย
ในงำนออกแบบทำง
วิศวกรรมเกษตร
4. วอ 410 คอมพิวเตอร์ช่วย
ในงำนออกแบบทำง
วิศวกรรมอำหำร
5. วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ
1. วอ 310 วิศวกรรม
กระบวนกำรแปรรูปอำหำร
2. วอ 431 กำรตรวจสอบ
คุณภำพอำหำรด้วยวิธี
วิเครำะห์ภำพถ่ำย

4. วก 491ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
5. วอ 497 สหกิจศึกษำ
6. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
7. วอ 499 กำรศึกษำ หรือ
ฝึกงำน หรือ ฝึกอบรม
ต่ำงประเทศ
1. วก 210 กรรมวิธีกำรผลิต
2. วก 208 ทฤษฎีของ
เครื่องจักรกล
3. วก 308 กำรสั่นสะเทือน
เชิงกล
4. วก 492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2
5. วอ 497 สหกิจศึกษำ
6. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 340 คุณสมบัติทำง
กำยภำพของผลผลิตเกษตร
และอำหำร
2. วอ 313 คุณสมบัติทำง
กำยภำพของผลผลิตเกษตร
และอำหำร
3. วอ 440 สุขลักษณะและ
สุขำภิบำลเพื่อกำรออกแบบ
โรงงำนอำหำร
4. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
5. วอ 491 ปฏิบตั ิกำรทำง
วิศวกรรม 1
6. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
7. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 301 กำรถ่ำยเทควำม
ร้อน
2. วก 304 วิศวกรรมโรงงำน
ต้นกำลัง
3. วก 401 คอมพิวเตอร์ช่วย
ในงำนออกแบบทำง
วิศวกรรมเกษตร
4. วอ 410 คอมพิวเตอร์ช่วย
ในงำนออกแบบทำง
วิศวกรรมอำหำร
5. วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ
1. วอ 310 วิศวกรรม
กระบวนกำรแปรรูปอำหำร
2. วอ 431 กำรตรวจสอบ
คุณภำพอำหำรด้วยวิธี
วิเครำะห์ภำพถ่ำย

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรม
เกษตร

รายวิชาที่สอน
หลักสูตร 2559

รายวิชาที่สอน
หลักสูตร 2564

3. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
4. วอ 491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
5. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
6. วก 491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
7. วอ 312 กำรควบคุม
กระบวนกำรแปรรูปอำหำร
8. วอ 431 กำรตรวจสอบ
คุณภำพอำหำรด้วยวิธี
วิเครำะห์ภำพถ่ำย
1. วก 306 กำรทำควำมเย็น
2. วก 433 เครื่องสูบและพัด
ลม
3. วก 304 วิศวกรรมโรงงำน
ต้นกำลัง
4. วอ 497 สหกิจศึกษำ
5. วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ

3. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
4. วอ 491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
5. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
6. วก 491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
7. วอ 312 กำรควบคุม
กระบวนกำรแปรรูปอำหำร
8. วอ 431 กำรตรวจสอบ
คุณภำพอำหำรด้วยวิธี
วิเครำะห์ภำพถ่ำย
1. 10404100 ควำมรู้เบืองต้น
ทำงวิชำชีพวิศวกรรม
2. วก 306 กำรทำควำมเย็น
3. วก 433 เครื่องสูบและพัด
ลม
4. วก 304 วิศวกรรมโรงงำน
ต้นกำลัง
5. วอ 497 สหกิจศึกษำ
6. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1. วก 110 วัสดุวศิ วกรรม

ผศ.

ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรม
พลังงำน
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

สัมพันธ์

14.นำงฐิตินันท์ รัตนพรหม

ผศ.

สัมพันธ์

1. วก 110 วัสดุวศิ วกรรม

15.นำยนักรบ นำคประสม

ผศ.

ปริญญาเอก : Ph.D. Polymer
Engineering
ปริญญาตรี : วท.บ. วัสดุศำสตร์
ปริญญาเอก : Ph.D. Food
Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมกำร
อำหำร
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรม
เกษตร

สัมพันธ์

1. วก 120 คอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกร
2. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
3. วก 492 ปฏิบัตกิ ำรทำง
วิศวกรรม 2
4. วก 102 เขียนแบบ
วิศวกรรม
5. วอ 421 กำรหำสภำวะที่
เหมำะสมทำงวิศวกรรมและ
อุตสำหกรรมเกษตร
6. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
7. วอ 491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
8. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร

13.นำยชนวัฒน์
วิจติ ร

นิทัศน์

1. 10401110 วัสดุวิศวกรรม
2. วก 120 คอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกร
3. วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ
4. วก 492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2
5. 10404102 คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทลั สำหรับ
วิศวกร
6. 10404103 เขียนแบบ
วิศวกรรม
7. วก 102 เขียนแบบ
วิศวกรรม
8. วอ 421 กำรหำสภำวะที่
เหมำะสมทำงวิศวกรรมและ
อุตสำหกรรมเกษตร
9. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
10. วอ 491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
11. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร

ชื่อ-นามสกุล

16.นำงกำญจนำ นำค
ประสม

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผศ.

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก : Ph.D. Food
Processing
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมกำร
อำหำร
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
อำหำร

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)
สัมพันธ์

17.นำงสำวหยำดฝน ทนง
กำรกิจ

ผศ.

ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรม
กำรอำหำร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยำกำรหลัง
กำรเก็บเกีย่ ว
ปริญญาตรี : วท.บ.วิศวกรรม
กระบวนกำร
อำหำร

สัมพันธ์

18.นำงสำวภำนำถแสงเจริญ
รัตน์

อ.

ปริญญาเอก : Ph.D. Agricultural
Engineering
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยี
กำรอำหำร
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำรอำหำร

สัมพันธ์

19.นำงมุกริน หนูคง

อ.

ปริญญาโท : M.Sc. Agricultural
and
Biological
Engineering
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม

สัมพันธ์

รายวิชาที่สอน
หลักสูตร 2559

รายวิชาที่สอน
หลักสูตร 2564

1. วก 492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2
2. วก 492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2
3. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
4. วอ 491 ปฏิบัติกำรทดลอง
ทำงวิศวกรรมอำหำร
5. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
6. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
7. วก 120 คอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกร
8. วอ 201 เคมีอำหำรและจุล
ชีววิทยำเบืองต้นทำง
วิศวกรรมอำหำร
1. วก 492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2
2. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
3. วอ 491 ปฏิบตั ิกำรทดลอง
ทำงวิศวกรรมอำหำร
4. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
5. วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ
6. วก 120 คอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกร
7. วอ 201 เคมีอำหำรและจุล
ชีววิทยำเบืองต้นทำง
วิศวกรรมอำหำร
1. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
2. วอ 491 ปฏิบัตกิ ำรทดลอง
ทำงวิศวกรรมอำหำร
3. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
4. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ

1. วก 492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2
2. วก 492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2
3. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
4. วอ 491 ปฏิบัติกำรทดลอง
ทำงวิศวกรรมอำหำร
5. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
6. วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
7. วก 120 คอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกร
8. วอ 201 เคมีอำหำรและจุล
ชีววิทยำเบืองต้นทำง
วิศวกรรมอำหำร
1. วก 492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2
2. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
3. วอ 491 ปฏิบตั ิกำรทดลอง
ทำงวิศวกรรมอำหำร
4. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
5. วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ
6. วก 120 คอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกร
7. วอ 201 เคมีอำหำรและจุล
ชีววิทยำเบืองต้นทำง
วิศวกรรมอำหำร
1. 10400407 ทักษะดิจทิ ัลใน
ศตวรรษที่ 21
2. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
3. วอ 491 ปฏิบตั ิกำรทดลอง
ทำงวิศวกรรมอำหำร
4. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
5. วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ
1. 10400407 ทักษะดิจทิ ัลใน
ศตวรรษที่ 21
2. 10404102 คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทลั สำหรับ
วิศวกร
3. 10404103 เขียนแบบ
วิศวกรรม
4. 10401110 วัสดุวศิ วกรรม

1. วก 102 เขียนแบบ
วิศวกรรม
2. วก 104 คอมพิวเตอร์ช่วย
ในงำนออกแบบทำง
วิศวกรรม
3. วก 120 คอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกร
4. วอ 340 กำรควบคุม
คุณภำพในอุตสำหกรรม

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

รายวิชาที่สอน
หลักสูตร 2559

รายวิชาที่สอน
หลักสูตร 2564

อำหำรและกำรจัดกำรด้ำน
วิศวกรรมอำหำร
5. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
6. วอ 491ปฏิบัตกิ ำรทำง
วิศวกรรม 1
7. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
8. วอ 101 วิศวกรรมเบืองต้น
ในชีวิตประจำวัน
9. วอ 324 วิศวกรรม
กระบวนกำรและเทคโนโลยี
ของผลิตภัณฑ์อำหำรที่แปร
รูปจำกนม
10. วอ 497 สหกิจศึกษำ

5. วก 102 เขียนแบบ
วิศวกรรม
6. วก 104 คอมพิวเตอร์ช่วย
ในงำนออกแบบทำง
วิศวกรรม
7. วก 120 คอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกร
8. วอ 340 กำรควบคุม
คุณภำพในอุตสำหกรรม
อำหำรและกำรจัดกำรด้ำน
วิศวกรรมอำหำร
9. วอ 490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
10. วอ 491ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
11. วอ 492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
12. วอ 101 วิศวกรรม
เบืองต้นในชีวติ ประจำวัน
13. วอ 324 วิศวกรรม
กระบวนกำรและเทคโนโลยี
ของผลิตภัณฑ์อำหำรที่แปร
รูปจำกนม
14. วอ 497 สหกิจศึกษำ

4.2 อาจารย์พิเศษ จานวน - คน
ในปีกำรศึกษำ 2564 หลักสูตรฯ ไม่มีอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ

5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรืออย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี
1. คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร
3. คณะกรรมกำรวิชำกำรของคณะ
4. คณะกรรมกำรประจำคณะ
5. คณะกรรมกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัย
6. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
7. สภำมหำวิทยำลัย
8. กำรดำเนินกำรประเมินควำมสอดคล้องตำมระบบ CHE CO

ในกำรประชุมครังที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ. 2563
ในกำรประชุมครังที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ. 2563
ในกำรประชุม ครังที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
ในกำรประชุมครังที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
ในกำรประชุม ครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2564
ในกำรประชุม ครังที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564
ในกำรประชุม ครังที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2564
ใช้หลักสูตรปรับปรุง 2564

