รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
คณะ/วิทยาลัย : วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ เกณฑ์การประเมิน
1 จำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 คุณสมบัติอำจำรย์ประจำหลักสูตร
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน
5 คุณสมบัติของอำจำรย์ท่ปี รึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและ
อำจำรย์ท่ปี รึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ
6 คุณสมบัติของอำจำรย์ท่ปี รึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี)
7 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์
8 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
9 ภำระงำนอำจำรย์ท่ปี รึกษำวิทยำนิพนธ์และ
กำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ
10 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด
สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตำมเกณฑ์
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ในข้อที่[คลิกพิมพ์]
ข้อสังเกต : [คลิกพิมพ์] ....ถ้ำมี-ระบุ..

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์











จำกรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร พบว่ำ มีผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำนหลักสูตร

...................................
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร สืบค้ำ)
ประธำนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ให้ข้อมูล

...................................
ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ลำเลิศ)
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ

...................................
(รองศำสตรำจำรย์จกั รพงษ์ พิมพ์พมิ ล)
คณบดี

ผู้รับรองข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 1.1 : การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สป.อว.
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ 2 :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่

1. สุเนตร สืบค้ำ

รศ.ดร.

ป.เอก

C1 (MJU-TEP)

1 มิ.ย. 2564

2. โชติพงศ์ กำญจนประโชติ

ผศ.ดร.

ป.เอก

B1 (MJU-TEP)

1 มิ.ย. 2564

3. ทิพำพร คำแดง

ผศ.ดร.

ป.เอก

28 ม.ค.
2541
1 ต.ค.
2546
10 ก.ย.
2555

C1 (MJU-TEP)

1 มิ.ย. 2564

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่

1. สุเนตร สืบค้ำ

รศ.ดร.

ป.เอก

C1 (MJU-TEP)

1 มิ.ย. 2564

2. โชติพงศ์ กำญจนประโชติ

ผศ.ดร.

ป.เอก

B1 (MJU-TEP)

1 มิ.ย. 2564

3. ทิพำพร คำแดง

ผศ.ดร.

ป.เอก

28 ม.ค.
2541
1 ต.ค.
2546
10 ก.ย.
2555

C1 (MJU-TEP)

1 มิ.ย. 2564

อาจารย์ประจาหลักสูตร :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร

1. สุเนตร สืบค้ำ
2. เสมอขวัญ ตันติกุล
3. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
4. โชติพงศ์ กำญจนประโชติ
5. ทิพำพร คำแดง
6. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
7. นำพร ปัญโญใหญ่
8. นักรบ นำคประสม
9. มยุรำ ศรีกัลยำนุกูล

รศ.ดร.
รศ.
รศ.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.

ป.เอก
ป.โท
ป.โท
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก











นอกหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร :
สถานภาพ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

1. สุเนตร สืบค้ำ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รศ.ดร.

2. เสมอขวัญ ตันติกลุ

รศ.

3. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร

รศ.

4. โชติพงศ์ กำญจนประโชติ

ผศ.ดร.

5. ทิพำพร คำแดง

ผศ.ดร.

6. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ อิ ำนวย

ผศ.ดร.

7. นำพร ปัญโญใหญ่

ผศ.ดร.

8. นักรบ นำคประสม

ผศ.ดร.

9. แสนวสัตน์ ยอดคำ

อ.ดร.

10. มยุรำ ศรีกัลยำนุกูล

อ.ดร.

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ประจา
สังกัด
หลักสูตร

ปริญญาเอก : Ph.D. in Agricultural Process
Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ.เกษตรศึกษำ-เกษตรกลวิธำน
ปริญญาโท : กศ.ม.จิตวิทยำกำรศึกษำ
ปริญญาโท : วศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้ำง
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาเอก : Ph.D. in Bio-Industrial
Mechatronics Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมอำหำร
ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาเอก : Ph.D. in Food Engineering
ปริญญาโท : วศ.บ.วิศวกรรมอำหำร
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาเอก : วท.ด. เทคโนโลยีชีวภำพ
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีชีวภำพ
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีชนบท

นอก
หลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์พิเศษ)



















1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1 ไม่น้อยกว่ำ 3 คน และ
1.2 เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
1.3 ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนัน
หลัก สูต รวิศ วกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิศ วกรรมเกษตร มีอำจำรย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จำนวน 3 คน ดังนี
1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร สืบค้ำ
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โชติพงศ์ กำญจนประโชติ

3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทิพำพร คำแดง
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขันต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรรองศำสตรำจำรย์ขนไป
ึ
2.2 มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
1. สุเนตร สืบค้ำ

ตาแหน่งทางวิชาการ
รศ.

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. in
Agricultural Process Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.เครื่องจักรกล
เกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ.เกษตรศึกษำเกษตรกลวิธำน

ผลงานทางวิชาการ (รายการ)
ผลงานวิจัย

ผลงานวิชาการ

4

1

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. สุเนตร สืบค้า, เจนจริำ ภูกำรณ์, นิภำ นิพวงลำ, โชติพงศ์ กำญจนประโชติ, และสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล. (2563). กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรแปร
รูปชำเขียวพันธุ์อสั สัมแบบดังเดิมระดับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม. วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ ม.ช., 27(1),130-142.
2. สุเนตร สืบค้า, รชต สุวทิ ย์ชยำนนท์, บัณฑิต หิรญ
ั สถิตย์พร, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร, แสนวสันต์ ยอดคำ, บัวเรียม มณีวรรณ์ , และระวิน สืบค้ำ. (2563). กำรศึกษำ
กระบวนกำรแยกเปลือกเมล็ดลำไยเพือ่ ใช้เนือในเป็นวัตถุดบิ อำหำรสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,27(3),191-204.
3. มำศรุจ พงษ์เทียน, บัณฑิต หิรัญสถิตพร, เสมอขวัญ ตันติกุล, และสุเนตร สืบค้า. (2563,30-31 กรกฏำคม). เครื่องแยกเนือในเมล็ดลำไย [ภำคบรรยำย].
กำรประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 21, มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี,นครรรำชสีมำ,ประเทศไทย.
4. 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.
ผลงานวิชาการ :
1. สุเนตร สืบค้า,บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, เสมอขวัญ ตันติกลุ , และระวิน สืบค้ำ. (2560). กำรหำแรงที่ใช้ในกำรตัดผลผลิตทำงกำรเกษตร. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช., 24 (2),11-22.
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2. โชติพงศ์ กำญจนประโชติ
ผศ.ดร.
ปริญญาเอก : Ph.D. in BioIndustrial Mechatronics
Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรม
เกษตร
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรม
เกษตร
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. อำรุณพร นำห่อ ม, ปำรวี กำญจนประโชติ , ณิชมณ ธรรมรักษ์ , และโชติพงศ์ กาญจนประโชติ . (2563,28 กุมภำพันธ์ ). กำรศึกษำกำรเจริญเติบโตและ
ปริมำณวิตำมินซีในผักสลัดทีป่ ลูกในโรงงำนผลิตพืชและโรงเรือน. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่โจ้)
ครังที่ 1, มหำวิทยำลัยแม่โจ้,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
2 . Sukpracon, A., Junkaipun, P. & Kanjanaphachoat, C. (2017, 31-2 Jun). The study of potentiality of developing atmospheric water harvesting for
agriculture. The 1st Maejo-enlgineo Int’l Conf. on Renewable Energy (MEICRE 2017). Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
3. Tasai, E., Kanjanaphachoat, P. & Kanjanaphachoat, C. (2017,26-28 Jun). Study of the different irrigation system to reduce the sweet corn cultivation
cost for industry by an automatic precision system. The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable WellBeing (STISWB 2017), Kunming University of Sci. and Tech., China.

ผลงานวิชาการ :
1. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ, และปำรวี กำญจนประโชติ. (2564). ระบบ IoT Sensor สำหรับให้นำในแปลงข้ำวโพดหวำนแบบแม่นยำ. เคหการเกษตร, 45(1),
123-126.
2. สิริวัฒน์ สำครวำสี, และโชติพงศ์ กาญจนประโชติ. (2563). ต้นแบบระบบปิดและระบบ IoT เพือ่ กำรปลูกสตรอว์เบอร์ร.ี่ เคหการเกษตร, 44(5), 163-166.
3. ทิพำพร คำแดง

ผศ.ดร.

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

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. นำพร ปัญโญใหญ่, จิระพล กลิ่นบุญ, ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย, และทิพาพร คาแดง. (2564). กำรจำลองควำมเร็วและควำมดันในกระถำงต้นไม้ฟอกอำกำศ.
วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ รำชมงคลธัญบุรี 19(2): 1-12.
2. ประชำ ยืนยงกุล, มำโนชย์ พระคุณอนันต์, กฤษฎำ ศักดิ์เจริญชัยกุล, สุรพิน พรมแดน, ศุภชำติ กรุดทอง, รณชำติ มั่นศิลป์, ภำคภูมิ จำรุภูมิ, สิทธิบูรณ์ศิริพร
อัครชัย, และทิพาพร คาแดง. (2564). กำรศึกษำสมบัติของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จำกกำกสีผงและดินขำวอินเดีย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,6(2), 11-18.
3. ณฤทธิ์ วรหำญ, ทิพาพร คาแดง, นำพร ปัญโญใหญ่, และธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำม
ร้อนสำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม. กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย, นำพร ปัญโญใหญ่, และทิพาพร คาแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงทีจ่ ุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(2), 27-40.
5. ผดุง ศักดิ์ พลศักขวำ, ศตวรรษ รำกะรินทร์, และทิพาพร คาแดง. (2562). สภำวะที่เหมำะสมของกำรแยกนำจำกกำกเฉำก๊ว ยโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(6), 625-632.
6. Panyoyai, N., Petchaihan, L., Wongsiriamnuay, T., Hiransatitporn, B. & Khamdaeng, T. (2019,30 July). Simulation of temperature distribution in
biochar kiln with different feedstock types. The 11th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2019), Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.
7. Srisophon, M., Khamdaeng, T., Panyoyai, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Characterization of thermal distribution in 50-Liter biochar kiln at
different heating times. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012079.http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012079.
8. Khamdaeng, T. & Terdtoon, P. (2018). Regional pulse wave velocity and stress in aneurysmal arch-shaped aorta [Electronic version]. Bio-Medical
Materials and Engineering, 29(4), 527-549.
ผลงานวิชาการ :
-

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 คุณวุฒิขันต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
3.2 มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย
ชื่อ-นามสกุล

1. สุเนตร สืบค้ำ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รศ.ดร.

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก : Ph.D. in Agricultural Process
Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ.เกษตรศึกษำ-เกษตรกล
วิธำน

ผลงานทางวิชาการ (รายการ)
ผลงานวิจัย

ผลงานวิชาการ
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1

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. สุเนตร สืบค้า, เจนจริำ ภูกำรณ์, นิภำ นิพวงลำ, โชติพงศ์ กำญจนประโชติ, และสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล. (2563). กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรแปร
รูปชำเขียวพันธุ์อสั สัมแบบดังเดิมระดับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม. วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ ม.ช., 27(1),130-142.
2. สุเนตร สืบค้า, รชต สุวทิ ย์ชยำนนท์, บัณฑิต หิรญ
ั สถิตย์พร, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร, แสนวสันต์ ยอดคำ, บัวเรียม มณีวรรณ์, และระวิน สืบค้ำ. (2563). กำรศึกษำ
กระบวนกำรแยกเปลือกเมล็ดลำไยเพือ่ ใช้เนือในเป็นวัตถุดบิ อำหำรสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,27(3),191-204.
3. มำศรุจ พงษ์เทียน, บัณฑิต หิรัญสถิตพร, เสมอขวัญ ตันติกุล, และสุเนตร สืบค้า. (2563,30-31 กรกฏำคม). เครื่องแยกเนือในเมล็ดลำไย [ภำคบรรยำย].
กำรประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 21, มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี,นครรรำชสีมำ,ประเทศไทย.
4. 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.
ผลงานวิชาการ :
1. สุเนตร สืบค้า,บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, เสมอขวัญ ตันติกลุ , และระวิน สืบค้ำ. (2560). กำรหำแรงที่ใช้ในกำรตัดผลผลิตทำงกำรเกษตร. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช., 24 (2),11-22.
3
2
2. โชติพงศ์ กำญจนประโชติ
ผศ.ดร.
ปริญญาเอก : Ph.D. in Bio-Industrial
Mechatronics Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. อำรุณพร นำห่อ ม, ปำรวี กำญจนประโชติ, ณิชมณ ธรรมรักษ์, และโชติพงศ์ กาญจนประโชติ . (2563,28 กุมภำพันธ์). กำรศึกษำกำรเจริญเติบโตและ
ปริมำณวิตำมินซีในผักสลัดทีป่ ลูกในโรงงำนผลิตพืชและโรงเรือน. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่โจ้)
ครังที่ 1, มหำวิทยำลัยแม่โจ้,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
2 . Sukpracon, A., Junkaipun, P. & Kanjanaphachoat, C. (2017, 31-2 Jun). The study of potentiality of developing atmospheric water harvesting for
agriculture. The 1st Maejo-enlgineo Int’l Conf. on Renewable Energy (MEICRE 2017). Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
3. Tasai, E., Kanjanaphachoat, P. & Kanjanaphachoat, C. (2017,26-28 Jun). Study of the different irrigation system to reduce the sweet corn cultivation
cost for industry by an automatic precision system. The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable WellBeing (STISWB 2017), Kunming University of Sci. and Tech., China.
ผลงานวิชาการ :
1. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ, และปำรวี กำญจนประโชติ. (2564). ระบบ IoT Sensor สำหรับให้นำในแปลงข้ำวโพดหวำนแบบแม่นยำ. เคหการเกษตร, 45(1),
123-126.
2. สิริวัฒน์ สำครวำสี, และโชติพงศ์ กาญจนประโชติ. (2563). ต้นแบบระบบปิดและระบบ IoT เพือ่ กำรปลูกสตรอว์เบอร์ร.ี่ เคหการเกษตร, 44(5), 163-166.
3. ทิพำพร คำแดง

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมอำหำร
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รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. นำพร ปัญโญใหญ่, จิระพล กลิ่นบุญ, ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย, และทิพาพร คาแดง. (2564). กำรจำลองควำมเร็วและควำมดันในกระถำงต้นไม้ฟอกอำกำศ.
วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ รำชมงคลธัญบุรี 19(2): 1-12.
2. ประชำ ยืนยงกุล, มำโนชย์ พระคุณอนันต์, กฤษฎำ ศักดิ์เจริญชัยกุล, สุรพิน พรมแดน, ศุภชำติ กรุดทอง, รณชำติ มั่นศิลป์, ภำคภูมิ จำรุภูมิ, สิทธิบูรณ์ศิริพร
อัครชัย, และทิพาพร คาแดง. (2564). กำรศึกษำสมบัติของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จำกกำกสีผงและดินขำวอินเดีย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,6(2), 11-18.
3. ณฤทธิ์ วรหำญ, ทิพาพร คาแดง, นำพร ปัญโญใหญ่, และธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำม
ร้อนสำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม. กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย, นำพร ปัญโญใหญ่, และทิพาพร คาแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงทีจ่ ุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(2), 27-40.
5. ผดุง ศักดิ์ พลศักขวำ, ศตวรรษ รำกะรินทร์, และทิพาพร คาแดง. (2562). สภำวะที่เหมำะสมของกำรแยกนำจำกกำกเฉำก๊วยโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(6), 625-632.
6. Panyoyai, N., Petchaihan, L., Wongsiriamnuay, T., Hiransatitporn, B. & Khamdaeng, T. (2019,30 July). Simulation of temperature distribution in
biochar kiln with different feedstock types. The 11th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2019), Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.
7. Srisophon, M., Khamdaeng, T., Panyoyai, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Characterization of thermal distribution in 50-Liter biochar kiln at
different heating times. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012079.http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012079.
8. Khamdaeng, T. & Terdtoon, P. (2018). Regional pulse wave velocity and stress in aneurysmal arch-shaped aorta [Electronic version]. Bio-Medical
Materials and Engineering, 29(4), 527-549.
ผลงานวิชาการ :
4. เสมอขวัญ ตันติกุล

รศ.

ปริญญาโท : กศ.ม.จิตวิทยำกำรศึกษำ
ปริญญาโท : วศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
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รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. วัชระ ผลไม้, และ เสมอขวัญ ตันติกุล . (2562,5 มีนำคม). ไบโอดีเซลจำกขยะอุตสำหกรรมแปรรูปมะพร้ำว. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำรจัดกำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครังที่ 5,มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม,มหำสำรคำม,ประเทศไทย.
2. Manorart, W., & Tantikul, S. (2 0 19, 3 0 July). Design and evaluation of submersible venture aerator. The 11th International Conference on Sciences,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.
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 http://doi.org/10.1088/17551315/463/1/012005
4. เสมอขวัญ ตันติกุล . (2560,7-9 กันยำยน). กำรประเมินเครื่องเติมอำกำศใต้ผิวนำแบบเวนจูรี่สำหรับบำบัดนำเสีย. กำรประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 18, กรุงเทพฯ,ประเทศไทย.
5. เสมอขวัญ ตันติกุล. (2560,7-8 ธันวำคม). กำรเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องเติมอำกำศใต้ผิวนำสำหรับบำบัดนำเสีย. รำยงำนกำรประชุมวิชำกำร ประจำปี
2560. มหำวิทยำลัยแม่โจ้[ภำคโปสเตอร์], เชียงใหม่,ประเทศไทย.
ผลงานวิชาการ :
1. สุ เ นตร สื บ ค้ ำ , บั ณ ฑิ ต หิ รั ญ สถิ ตย์พ ร, เสมอขวั ญ ตั น ติ กุ ล , และระวิน สื บ ค้ ำ . (2560). กำรหำแรงที่ใ ช้ ใ นกำรตัดผลผลิต ทำงกำรเกษตร. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,24(2),11-22.
5. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร

รศ.
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ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้ำง
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. สุเนตร สืบค้ำ, รชต สุวทิ ย์ชยำนนท์, บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร, แสนวสันต์ ยอดคำ, บัวเรียม มณีวรรณ์, และระวิน สืบค้ำ. (2563). กำรศึกษำ
กระบวนกำรแยกเปลือกเมล็ดลำไยเพือ่ ใช้เนือในเป็นวัตถุดบิ อำหำรสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,27(3),191-204.
2. มำศรุจ พงษ์เทียน, บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, เสมอขวัญ ตันติกุล, และสุเนตร สืบค้ำ. (2563,30-31 กรกฏำคม). เครือ่ งแยกเนือในเมล็ดลำไย. กำรประชุม
วิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 21 ,มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี,นครรรำชสีมำ,ประเทศไทย.
3. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. เครื่องแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร. สิทธิบตั รไทย เลขที่ 70663. 5 กรกฎำคม 2562.

4. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. รถแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 70661. 5 กรกฎำคม 2562.
5. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำและวิธกี ำรดังกล่ำว. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 12485. 9 มีนำคม 2560.
6. บัณฑิต หิรญ
ั สถิตย์พร. เครือ่ งหั่นย่อย. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 15545. 20 กันยำยน 2562.
7. สุเนตร สืบค้ำ, บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, เสมอขวัญ ตันติกุล, และระวิน สืบค้ำ. (2560). กำรหำแรงทีใ่ ช้ในกำรตัดผลผลิตทำงกำรเกษตร. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. ,24 (2),11-22.
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6. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ อิ ำนวย
ผศ.ดร.
ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Homdoung, N., Uttaruan, J., Sasujit, K., Wonsiriamnuay, T. and Tippayawong, N. (2020). Characterization of torrefied biomass pellets from corncobs
and rice husks for solid fuel production. Agricultural Engineering International: CIGR Journal ,22(3),118-128.
2. ณฤทธิ์ วรหำญ ทิพำพร คำแดง นำพร ปัญโญใหญ่ และธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำม
ร้อนสำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม.กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่
19,จันทบุรี,ประเทศไทย.
3. Homdoung, N., Sasujit, K., Uttharuan, J., Wongsiriamnuay, T., Tippayawong, N. (2019). Influence of torrefaction temperature and time on the yields
and properties of torrefied biomass. Engineering and Applied Science Research ,46(2), 170-175.
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย, นำพร ปัญโญใหญ่, และทิพำพร คำแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุทอ่ เทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงทีจ่ ุ่ม
แช่ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,7(2),27-40.
5. Petchaihan, L., Panyoyai, N., Khamdaeng, T. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Test of a modified small-scale biochar kiln. IOP Conference Series:
Earth and Environmental Science, 463, 012004. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012004.
6. Saneewongnaayuttaya, N., Panyoyai, N., Khamdaeng, T. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Briquette production from rice husk by using screw
compaction. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012006. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012006
7. Somparn, W., Khamdaeng, T., Panyoyai, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Effect of process conditions on properties of biochar from agricultural
residues. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012005. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012005 .
ผลงานวิชาการ :
4
7. นำพร ปัญโญใหญ่
ผศ.ดร.
ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. ณฤทธิ์ วรหำญ, ทิพำพร คำแดง, นาพร ปัญโญใหญ่, และธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำม
ร้อนสำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม.กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่
19,จันทบุรี,ประเทศไทย.
2. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ อิ ำนวย, นาพร ปัญโญใหญ่, และทิพำพร คำแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุทอ่ เทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงทีจ่ ุ่ม
แช่ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,7(2), 27-40.
3. Pankaew, S., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Tippayawong, N. & Panyoyai, N. (2019). Simulation and experimental analysis of
shell and tube heat exchanger for the drying system. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012132.
http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012132.
4. Panyoyai, P., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Tippayawong, N. & Panyoyai, N. (2019). Comparison between simulations and
experiment for heat transfer characteristics in the re-burning kiln heat exchanger. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463,
012136. http://doi.org/doi: 10.1088/1755-1315/463/1/012136 .
ผลงานวิชาการ :
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8. นักรบ นำคประสม
ผศ.ดร.
ปริญญำเอก : Ph.D. in Food Engineering
ปริญญำโท : วศ.บ.วิศวกรรมอำหำร
ปริญญำตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. สุภิญญำ สุยะเหล็ก, สมเกียรติ จตุรงค์ลำ้ เลิศ ,ดวงพร อมรเลิศพิศำล, นักรบ นาคประสม, และกำญจนำ นำคประสม. (2563). กำรเอนแคปซูเลชันสำรสกัด
จำกปลีกล้วยด้วยกำรทำแห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(2) , 448-463.

2. นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม ,ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, พัฒนำ เฟื่องฟู, จริยำพร สังข์ภิรมย์, และกำญจนำ นำคประสม. (2562). กำรหำสภำวะที่เหมำะสม
ต่อกำรผลิตกรดอะซิตกิ ในระหว่ำงกระบวนกำรหมักนำส้มสำยชูจำกเนือผลกำแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27(6) , 1038-1053.
3. กำญจนำ นำคประสม, หยำดฝน ทนงกำรกิจ, ภำนำท แสงเจริญรัตน์, และนักรบ นาคประสม. (2561). กำรหำสภำวะทีเ่ หมำะสมในกำรสกัดสำรฟีนอลิก
ทังหมดจำกเมล็ดลำไยโดยวิธีไมโครเวฟร่วม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ,24(1), 48-63.
4. Tanongkankit, Y., Narkprasom, K., Narkprasom, N., Saiupparat, K., & Siriwat, P. (2017). Microwave-Assisted Extraction of Lycopene from Gac Arils
(Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng). World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Nutrition and Food
Engineering ,4(3), 2201-2203.
5. กำญจนำ นำคประสม ,จตุรภัทร วำฤทธิ์ ,อุมำพร อุประ, หยำดฝน ทนงกำรกิจ, และนักรบ นาคประสม. (2560). สภำวะที่เหมำะสมในกำรสกัด
สำรประกอบฟีนอลิกรวมจำกดอกบัวหลวงโดยใช้เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,45(2, 328-342.
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9. มยุรำ ศรีกัลยำนุกูล
อ.ดร.
ปริญญำเอก : วท.ด. เทคโนโลยีชีวภำพ
ปริญญำโท : วท.ม. เทคโนโลยีชีวภำพ
ปริญญำตรี : วท.บ. เทคโนโลยีชนบท
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. เจนจิรำ ญำวุฒปิ ัน, เมวิกำ ถำกลำง, ศรัญญำ อิศรำนนท์, นงครำญ พงศ์ตระกูล, และ มยุรา ศรีกัลยานุกูล. (2564,18 มีนำคม). กำรย่อยแป้งขนมจีนด้วย
วิธีทำงเคมีและชีวภำพ.รำยงำนสืบเนือ่ งจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่โจ้) ครังที่ 2 ,
เชียงใหม่,ประเทศไทย.
2. วำสนำ เฉลิมวงค์, ปำนวำด ศิลปะวัฒนำ, และ มยุรา ศรีกัลยานุกูล. (2564, 18 มีนำคม). กำรศึกษำกำรผลิตนำส้มสำยชูจำกสับปะรด. รำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่โจ้) ครังที่ 2 ,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
3. สมพร สระแก้ว, ปำริชำติ อินคม, ชนนิกำนต์ ประจิตร, นงครำญ พงศ์ตระกูล, และ มยุรา ศรีกัลยานุกูล. (2564,18 มีนำคม). กำรผลิตเอทำนอลจำก
กำกนำตำล โดยเชือ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020 ในสภำวะที่ควำมเข้มข้นของสำรตังต้นสูง. รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่โจ้) ครังที่ 2,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
4. Srikanlayanukul, M., and Suksabye, P. (2020). Effect of Mixture Ratio of Food Waste and Vetiver Grass on Biogas Production. Applied
Environmental Research, 42(3),40-48.
5. ปำนวำด ศิลปะวัฒนำ, วำสนำ เฉลิมวงศ์ ,สุภำวรรณ สุยะก๋อง, และมยุรา ศรีกัลยานุกูล. (2563,28 กุมภำพันธ์). กำรศึกษำกำรใช้เห็ดหูหนู (Auricularia
auricula-judae) เพือ่ ผลิตนำตำลกลูโคสจำกชำนอ้อย. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่โจ้) ครังที่ 1
,มหำวิทยำลัยแม่โจ้,เชียงใหม่,ประเทศไทย.

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจา
4.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนัน หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กนั หรือ
สำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน
4.1.2 ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
4.2 อาจารย์พิเศษ
4.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนัน หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กนั หรือ
สำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน
4.2.2 มีประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำที่สอนและมีและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
4.2.3 ทังนี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบวิชำนัน
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิศวกรรมเกษตร มีอำจำรย์ผู้สอนทังหมดจำนวน
10 คน จำแนกเป็น

1. อาจารย์ประจา จานวน 10 คน
ชื่อ-นามสกุล

1. สุเนตร สืบค้ำ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

รศ.ดร.

ปริญญาเอก : Ph.D. in Agricultural Process
Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ.เกษตรศึกษำ-เกษตรกล
วิธำน

ประสบการณ์ทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชา
สอน (ปี)
23 ปี

รายวิชาที่สอน

20401501ระเบียบวิธีวจิ ัย
วก 695วิทยำนิพนธ์ 5
วก 696วิทยำนิพนธ์ 6
วก 513กำรจัดกำรฟำร์ม
และอุตสำหกรรมเกษตร

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. สุเนตร สืบค้า, เจนจริำ ภูกำรณ์, นิภำ นิพวงลำ, โชติพงศ์ กำญจนประโชติ, และสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล. (2563). กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรแปร
รูปชำเขียวพันธุ์อสั สัมแบบดังเดิมระดับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม. วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ ม.ช., 27(1),130-142.
2. สุเนตร สืบค้า, รชต สุวทิ ย์ชยำนนท์, บัณฑิต หิรญ
ั สถิตย์พร, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร, แสนวสันต์ ยอดคำ, บัวเรียม มณีวรรณ์ , และระวิน สืบค้ำ. (2563). กำรศึกษำ
กระบวนกำรแยกเปลือกเมล็ดลำไยเพือ่ ใช้เนือในเป็นวัตถุดบิ อำหำรสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,27(3),191-204.
3. มำศรุจ พงษ์เทียน, บัณฑิต หิรัญสถิตพร, เสมอขวัญ ตันติกุล, และสุเนตร สืบค้า. (2563,30-31 กรกฏำคม). เครื่องแยกเนือในเมล็ดลำไย [ภำคบรรยำย].กำร
ประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 21, มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี,นครรรำชสีมำ,ประเทศไทย.
4. 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.
ผลงานวิชาการ :
1. สุเนตร สืบค้า,บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, เสมอขวัญ ตันติกลุ , และระวิน สืบค้ำ. (2560). กำรหำแรงที่ใช้ในกำรตัดผลผลิตทำงกำรเกษตร. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช., 24 (2),11-22.
2. โชติพงศ์ กำญจนประโชติ
ผศ.ดร.
18 ปี
20401553ระบบควบคุม
ปริญญาเอก : Ph.D. in Bio-Industrial
สภำวะในโรงเรือน
Mechatronics Engineering
เพำะปลูก
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร
20401591สัมมนำ 1
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
วก 552ระบบควบคุม
สภำวะในโรงเรือน
เพำะปลูก
วก 591สัมมนำ 1
วก 695วิทยำนิพนธ์ 5
วก 696วิทยำนิพนธ์ 6
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. อำรุณพร นำห่อม, ปำรวี กำญจนประโชติ, ณิชมณ ธรรมรักษ์, และโชติพงศ์ กาญจนประโชติ. (2563,28 กุมภำพันธ์). กำรศึกษำกำรเจริญเติบโตและปริมำณ
วิตำมินซีในผักสลัดที่ปลูกในโรงงำนผลิตพืชและโรงเรือน. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่ โจ้) ครังที่ 1,
มหำวิทยำลัยแม่โจ้,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
2 . Sukpracon, A., Junkaipun, P. & Kanjanaphachoat, C. (2017, 31-2 Jun). The study of potentiality of developing atmospheric water harvesting for
agriculture. The 1st Maejo-enlgineo Int’l Conf. on Renewable Energy (MEICRE 2017). Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
3. Tasai, E., Kanjanaphachoat, P. & Kanjanaphachoat, C. (2017,26-28 Jun). Study of the different irrigation system to reduce the sweet corn cultivation
cost for industry by an automatic precision system. The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2017), Kunming University of Sci. and Tech., China.
ผลงานวิชาการ :
1. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ, และปำรวี กำญจนประโชติ. (2564). ระบบ IoT Sensor สำหรับให้นำในแปลงข้ำวโพดหวำนแบบแม่นยำ. เคหการเกษตร, 45(1),
123-126.
2. สิริวัฒน์ สำครวำสี, และโชติพงศ์ กาญจนประโชติ. (2563). ต้นแบบระบบปิดและระบบ IoT เพือ่ กำรปลูกสตรอว์เบอร์ร.ี่ เคหการเกษตร, 44(5), 163-166.
3. ทิพำพร คำแดง
ผศ.ดร.
9 ปี
20401512กำรจำลอง
ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ระบบทำงวิทยำศำสตร์
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมอำหำร
และเทคโนโลยี
วก 695วิทยำนิพนธ์ 5

วก 696วิทยำนิพนธ์ 6
วก 592สัมมนำ 2
วก 594สัมมนำ 4
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. นำพร ปัญโญใหญ่, จิระพล กลิ่นบุญ, ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย, และทิพาพร คาแดง. (2564). กำรจำลองควำมเร็วและควำมดันในกระถำงต้นไม้ฟอกอำกำศ.
วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ รำชมงคลธัญบุรี 19(2): 1-12.
2. ประชำ ยืนยงกุล, มำโนชย์ พระคุณอนันต์, กฤษฎำ ศักดิ์เจริญชัยกุล, สุรพิน พรมแดน, ศุภชำติ กรุดทอง, รณชำติ มั่นศิลป์, ภำคภูมิ จำรุภูมิ, สิทธิบูรณ์ศิริพร
อัครชัย, และทิพาพร คาแดง. (2564). กำรศึกษำสมบัติของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จำกกำกสีผงและดินขำวอินเดีย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,6(2), 11-18.
3. ณฤทธิ์ วรหำญ, ทิพาพร คาแดง, นำพร ปัญโญใหญ่, และธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำม
ร้อนสำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม. กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย, นำพร ปัญโญใหญ่, และทิพาพร คาแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงที่จุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(2), 27-40.
5. ผดุงศักดิ์ พลศักขวำ, ศตวรรษ รำกะรินทร์, และทิพาพร คาแดง. (2562). สภำวะที่เหมำะสมของกำรแยกนำจำกกำกเฉำก๊วยโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(6), 625-632.
6. Panyoyai, N., Petchaihan, L., Wongsiriamnuay, T., Hiransatitporn, B. & Khamdaeng, T. (2019,30 July). Simulation of temperature distribution in
biochar kiln with different feedstock types. The 11th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2019), Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.
7. Srisophon, M., Khamdaeng, T., Panyoyai, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Characterization of thermal distribution in 50-Liter biochar kiln at different
heating times. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012079.http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012079.
8. Khamdaeng, T. & Terdtoon, P. (2018). Regional pulse wave velocity and stress in aneurysmal arch-shaped aorta [Electronic version]. Bio-Medical
Materials and Engineering, 29(4), 527-549.
ผลงานวิชาการ :
4. เสมอขวัญ ตันติกุล
รศ.
35 ปี
วก 695วิทยำนิพนธ์ 5
ปริญญาโท : กศ.ม.จิตวิทยำกำรศึกษำ
วก 696วิทยำนิพนธ์ 6
ปริญญาโท : วศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. วัชระ ผลไม้, และ เสมอขวัญ ตันติกุล . (2562,5 มีนำคม). ไบโอดีเซลจำกขยะอุตสำหกรรมแปรรูปมะพร้ำว. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำรจัดกำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครังที่ 5,มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม,มหำสำรคำม,ประเทศไทย.
2. Manorart, W., & Tantikul, S. (2 0 19, 3 0 July). Design and evaluation of submersible venture aerator. The 11th International Conference on Sciences,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.
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 http://doi.org/10.1088/17551315/463/1/012005
4. เสมอขวัญ ตันติกุล . (2560,7-9 กันยำยน). กำรประเมินเครื่องเติมอำกำศใต้ผิวนำแบบเวนจูรี่สำหรับบำบัดนำเสีย. กำรประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 18, กรุงเทพฯ,ประเทศไทย.
5. เสมอขวัญ ตันติกุล. (2560,7-8 ธันวำคม). กำรเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องเติมอำกำศใต้ผิวนำสำหรับบำบัดนำเสีย. รำยงำนกำรประชุมวิชำกำร ประจำปี
2560. มหำวิทยำลัยแม่โจ้[ภำคโปสเตอร์], เชียงใหม่,ประเทศไทย.
ผลงานวิชาการ :
1. สุ เ นตร สื บ ค้ ำ , บั ณ ฑิ ต หิ รั ญ สถิต ย์ พร, เสมอขวั ญ ตั น ติ กุ ล , และระวิ น สื บ ค้ ำ . (2560). กำรหำแรงที่ ใ ช้ใ นกำรตั ดผลผลิ ตทำงกำรเกษตร. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,24(2),11-22.
5. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
รศ.
26 ปี
20401512กำรจำลอง
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้ำง
ระบบทำงวิทยำศำสตร์
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
และเทคโนโลยี
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. สุเนตร สืบค้ำ, รชต สุวทิ ย์ชยำนนท์, บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร, แสนวสันต์ ยอดคำ, บัวเรียม มณีวรรณ์, และระวิน สืบค้ำ. (2563). กำรศึกษำ
กระบวนกำรแยกเปลือกเมล็ดลำไยเพือ่ ใช้เนือในเป็นวัตถุดบิ อำหำรสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,27(3),191-204.

2. มำศรุจ พงษ์เทียน, บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, เสมอขวัญ ตันติกุล, และสุเนตร สืบค้ำ. (2563,30-31 กรกฏำคม). เครื่องแยกเนือในเมล็ดลำไย. กำรประชุม
วิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 21 ,มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี,นครรรำชสีมำ,ประเทศไทย.
3. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. เครื่องแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร. สิทธิบตั รไทย เลขที่ 70663. 5 กรกฎำคม 2562.
4. บัณฑิต หิรญ
ั สถิตย์พร. รถแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 70661. 5 กรกฎำคม 2562.
5. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำและวิธกี ำรดังกล่ำว. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 12485. 9 มีนำคม 2560.
6. บัณฑิต หิรญ
ั สถิตย์พร. เครือ่ งหั่นย่อย. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 15545. 20 กันยำยน 2562.
7. สุเนตร สืบค้ำ, บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, เสมอขวัญ ตันติกุล, และระวิน สืบค้ำ. (2560). กำรหำแรงทีใ่ ช้ในกำรตัดผลผลิตทำงกำรเกษตร. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. ,24 (2),11-22.
6. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ อิ ำนวย
ผศ.ดร.
18 ปี
20401511เครือ่ งมือวัดและ
ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
กำรวัดทำงวิทยำศำสตร์
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครือ่ งกล
และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
วก 695วิทยำนิพนธ์ 5
วก 696วิทยำนิพนธ์ 6
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Homdoung, N., Uttaruan, J., Sasujit, K., Wonsiriamnuay, T. and Tippayawong, N. (2020). Characterization of torrefied biomass pellets from corncobs
and rice husks for solid fuel production. Agricultural Engineering International: CIGR Journal ,22(3),118-128.
2. ณฤทธิ์ วรหำญ ทิพำพร คำแดง นำพร ปัญโญใหญ่ และธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำมร้อน
สำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม.กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้ำนควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
3. Homdoung, N., Sasujit, K., Uttharuan, J., Wongsiriamnuay, T., Tippayawong, N. (2019). Influence of torrefaction temperature and time on the yields
and properties of torrefied biomass. Engineering and Applied Science Research ,46(2), 170-175.
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย, นำพร ปัญโญใหญ่, และทิพำพร คำแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุทอ่ เทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงทีจ่ ุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,7(2),27-40.
5. Petchaihan, L., Panyoyai, N., Khamdaeng, T. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Test of a modified small-scale biochar kiln. IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science, 463, 012004. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012004.
6. Saneewongnaayuttaya, N., Panyoyai, N., Khamdaeng, T. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Briquette production from rice husk by using screw
compaction. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012006. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012006
7. Somparn, W., Khamdaeng, T., Panyoyai, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Effect of process conditions on properties of biochar from agricultural
residues. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012005. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012005 .
ผลงานวิชาการ :
7. นำพร ปัญโญใหญ่

ผศ.ดร.

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

17 ปี

วก 695วิทยำนิพนธ์ 5
วก 696วิทยำนิพนธ์ 6
วก 563กำรออกแบบ
ระบบพลังงำนใน
กำรเกษตร

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. ณฤทธิ์ วรหำญ, ทิพำพร คำแดง, นาพร ปัญโญใหญ่, และธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำม
ร้อนสำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม.กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
2. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ อิ ำนวย, นาพร ปัญโญใหญ่, และทิพำพร คำแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุทอ่ เทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงทีจ่ ุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,7(2), 27-40.
3. Pankaew, S., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Tippayawong, N. & Panyoyai, N. (2019). Simulation and experimental analysis of shell
and tube heat exchanger for the drying system. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012132.
http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012132.
4. Panyoyai, P., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Tippayawong, N. & Panyoyai, N. (2019). Comparison between simulations and
experiment for heat transfer characteristics in the re-burning kiln heat exchanger. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463,
012136. http://doi.org/doi: 10.1088/1755-1315/463/1/012136 .

ผลงานวิชาการ :
8. นักรบ นำคประสม

ผศ.ดร.

ปริญญำเอก : Ph.D. in Food Engineering
15 ปี
วก 514กำรหำสภำวะที่
ปริญญำโท : วศ.บ.วิศวกรรมอำหำร
เหมำะสมทำงวิทยำศำสตร์
ปริญญำตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
และะเทคโนโลยี
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. สุภิญญำ สุยะเหล็ก, สมเกียรติ จตุรงค์ลำ้ เลิศ ,ดวงพร อมรเลิศพิศำล, นักรบ นาคประสม, และกำญจนำ นำคประสม. (2563). กำรเอนแคปซูเลชันสำรสกัด
จำกปลีกล้วยด้วยกำรทำแห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(2) , 448-463.
2. นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม ,ชนวัฒน์ นิทัศน์วจิ ติ ร, พัฒนำ เฟือ่ งฟู, จริยำพร สังข์ภิรมย์, และกำญจนำ นำคประสม. (2562). กำรหำสภำวะที่เหมำะสม
ต่อกำรผลิตกรดอะซิตกิ ในระหว่ำงกระบวนกำรหมักนำส้มสำยชูจำกเนือผลกำแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27(6) , 1038-1053.
3. กำญจนำ นำคประสม, หยำดฝน ทนงกำรกิจ, ภำนำท แสงเจริญรัตน์, และนักรบ นาคประสม. (2561). กำรหำสภำวะทีเ่ หมำะสมในกำรสกัดสำรฟีนอลิก
ทังหมดจำกเมล็ดลำไยโดยวิธีไมโครเวฟร่วม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ,24(1), 48-63.
4. Tanongkankit, Y., Narkprasom, K., Narkprasom, N., Saiupparat, K., & Siriwat, P. (2017). Microwave-Assisted Extraction of Lycopene from Gac Arils
(Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng). World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Nutrition and Food
Engineering ,4(3), 2201-2203.
5. กำญจนำ นำคประสม ,จตุรภัทร วำฤทธิ์ ,อุมำพร อุประ, หยำดฝน ทนงกำรกิจ, และนักรบ นาคประสม. (2560). สภำวะที่เหมำะสมในกำรสกัด
สำรประกอบฟีนอลิกรวมจำกดอกบัวหลวงโดยใช้เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,45(2, 328-342.
9. มยุรำ ศรีกัลยำนุกูล
อ.ดร.
ปริญญำเอก : วท.ด. เทคโนโลยีชีวภำพ
20 ปี
วก 681หัวข้อเฉพำะทำง
ปริญญำโท : วท.ม. เทคโนโลยีชีวภำพ
วิศวกรรมเกษตร 1
ปริญญำตรี : วท.บ. เทคโนโลยีชนบท
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. เจนจิรำ ญำวุฒปิ ัน, เมวิกำ ถำกลำง, ศรัญญำ อิศรำนนท์, นงครำญ พงศ์ตระกูล, และ มยุรา ศรีกัลยานุกูล. (2564,18 มีนำคม). กำรย่อยแป้งขนมจีนด้วยวิธี
ทำงเคมีและชีวภำพ.รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่โจ้) ครังที่ 2 ,เชียงใหม่,
ประเทศไทย.
2. วำสนำ เฉลิมวงค์, ปำนวำด ศิลปะวัฒนำ, และ มยุรา ศรีกัลยานุกูล. (2564, 18 มีนำคม). กำรศึกษำกำรผลิตนำส้มสำยชูจำกสับปะรด. รำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่โจ้) ครั งที่ 2 ,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
3. สมพร สระแก้ว, ปำริชำติ อินคม, ชนนิกำนต์ ประจิตร, นงครำญ พงศ์ตระกูล, และ มยุรา ศรีกัลยานุกูล. (2564). กำรผลิตเอทำนอลจำกกำกนำตำล โดยเชือ
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020 ในสภำวะที่ควำมเข้มข้นของสำรตังต้นสูง. รำยงำนสืบเนือ่ งจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่โจ้) ครังที่ 2,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
4. Srikanlayanukul, M., and Suksabye, P. (2020). Effect of Mixture Ratio of Food Waste and Vetiver Grass on Biogas Production. Applied Environmental
Research, 42(3),40-48.
5. ปำนวำด ศิลปะวัฒนำ, วำสนำ เฉลิมวงศ์ ,สุภำวรรณ สุยะก๋อง, และมยุรา ศรีกัลยานุกูล. (2563,28 กุมภำพันธ์). กำรศึกษำกำรใช้เห็ดหูหนู (Auricularia
auricula-judae) เพือ่ ผลิตนำตำลกลูโคสจำกชำนอ้อย. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่โจ้) ครังที่ 1
,มหำวิทยำลัยแม่โจ้,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
10. แสนวสันต์ ยอดคำ
อ.ดร.
ปริญญำเอก : Ph.D. in Food Engineering
13 ปี
วก 681 หัวข้อเฉพำะทำง
ปริญญำโท : วศ.บ.วิศวกรรมอำหำร
1
ปริญญำตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. สุเนตร สืบค้ำ, รชต สุวทิ ย์ชยำนนท์, บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร, แสนวสันต์ ยอดคา, บัวเรียม มณีวรรณ์, และระวิน สืบค้ำ. (2563). กำรศึกษำ
กระบวนกำรแยกเปลือกเมล็ดลำไยเพือ่ ใช้เนือในเป็นวัตถุดบิ อำหำรสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. ,27(3),191-204.

2. อาจารย์พิเศษ จานวน – คน
ในปีกำรศึกษำ 2564 หลักสูตรฯ ไม่มีอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
5.1 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขันต่ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำและดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนัน หรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
5.2 มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย
ปีกำรศึกษำ 2564: หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิศวกรรมเกษตร ได้แต่งตัง
อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำวิ ท ยำนิ พ นธ์ ห ลั ก /อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำกำรค้ น คว้ ำ อิ ส ระ จ ำนวน 6 คน ดั ง นี
ชื่อ นามสกุล
1. สุเนตร สืบค้ำ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รศ.ดร.

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. in
Agricultural Process
Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.
เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ.เกษตร
ศึกษำ-เกษตรกลวิธำน

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นำยมำศรุจ พงษ์เทียน
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรแยกเนือในเมล็ด
ล ำไยออกจำกเมล็ ด เพื่ อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อำหำรสัตว์

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. สุเนตร สืบค้า, เจนจริำ ภูกำรณ์, นิภำ นิพวงลำ, โชติพงศ์ กำญจนประโชติ, และสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล. (2563). กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรแปร
รูปชำเขียวพันธุ์อสั สัมแบบดังเดิมระดับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม. วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ ม.ช., 27(1),130-142.
2. สุเนตร สืบค้า, รชต สุวทิ ย์ชยำนนท์, บัณฑิต หิรญ
ั สถิตย์พร, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร, แสนวสันต์ ยอดคำ, บัวเรียม มณีวรรณ์, และระวิน สืบค้ำ. (2563). กำรศึกษำ
กระบวนกำรแยกเปลือกเมล็ดลำไยเพือ่ ใช้เนือในเป็นวัตถุดบิ อำหำรสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,27(3),191-204.
3. มำศรุจ พงษ์เทียน, บัณฑิต หิรัญสถิตพร, เสมอขวัญ ตันติกุล, และสุเนตร สืบค้า. (2563,30-31 กรกฏำคม). เครื่องแยกเนือในเมล็ดลำไย [ภำคบรรยำย].กำร
ประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 21, มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี,นครรรำชสีมำ,ประเทศไทย.
4. 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.
ผลงานวิชาการ :
1. สุเนตร สืบค้า,บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, เสมอขวัญ ตันติกลุ , และระวิน สืบค้ำ. (2560). กำรหำแรงที่ใช้ในกำรตัดผลผลิตทำงกำรเกษตร. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช., 24 (2),11-22.
2. เสมอขวัญ ตันติกุล

รศ.

ปริญญาโท : กศ.ม.จิตวิทยำ
กำรศึกษำ
ปริญญาโท : วศ.ม.
เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : คอ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

วุฒิตรง

วิทยานิพนธ์ :
1. นำยกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำรประเมิ น ผล
สมรรถนะเครื่องเกี่ยวนวดข้ำวขนำดเล็ก
2. นำยพนธกร เหลี่ยมเคลือบ
หั ว ข้ อ วิท ยำนิ พนธ์ : กำรปรับปรุง และ
พั ฒ นำ เครื่ อ งเกี่ ย วนวดข้ ำ วล้ อ ยำง
ต้นแบบขนำดเล็ก

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. วัชระ ผลไม้, และ เสมอขวัญ ตันติกุล . (2562,5 มีนำคม). ไบโอดีเซลจำกขยะอุตสำหกรรมแปรรูปมะพร้ำว. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำรจัดกำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครังที่ 5,มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม,มหำสำรคำม,ประเทศไทย.

ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง
วุฒกิ ารศึกษา
ความสัมพันธ์
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
2. Manorart, W., & Tantikul, S. (2 0 19, 3 0 July). Design and evaluation of submersible venture aerator. The 11th International Conference on Sciences,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.
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 http://doi.org/10.1088/17551315/463/1/012005
4. เสมอขวัญ ตันติกุล . (2560,7-9 กันยำยน). กำรประเมินเครื่องเติมอำกำศใต้ผิวนำแบบเวนจูรี่สำหรับบำบัดนำเสีย. กำรประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 18, กรุงเทพฯ,ประเทศไทย.
5. เสมอขวัญ ตันติกุล. (2560,7-8 ธันวำคม). กำรเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องเติมอำกำศใต้ผิ วนำสำหรับบำบัดนำเสีย. รำยงำนกำรประชุมวิชำกำร ประจำปี
2560. มหำวิทยำลัยแม่โจ้[ภำคโปสเตอร์], เชียงใหม่,ประเทศไทย.
ผลงานวิชาการ :
1. สุ เ นตร สื บ ค้ ำ , บั ณ ฑิ ต หิ รั ญ สถิต ย์ พร, เสมอขวั ญ ตั น ติ กุ ล , และระวิ น สื บ ค้ ำ . (2560). กำรหำแรงที่ ใ ช้ใ นกำรตั ดผลผลิ ตทำงกำรเกษตร. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,24(2),11-22.
3. โชติพงศ์ กำญจนประโชติ
ผศ.ดร.
ปริญญำเอก : Ph.D. in Bioวุฒิตรง
วิทยานิพนธ์ :
Industrial Mechatronics
1. นำยพรรษวุฒิ รุ่งรัศมี
Engineering
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : ต้นแบบโรงงำนปลูก
ปริญญำโท : วศ.ม.วิศวกรรม
พื ช ส ำหรั บ พื ช ประดั บ ทนแล้ ง ในวงศ์
เกษตร
สับปะรด Neoregelia “Medusa”
ปริญญำตรี : วศ.บ.วิศวกรรม
เกษตร
2. นำงสำวรุ่งทิวำ จึงจิรธนติกุล
หั ว ข้ อ วิ ท ย ำ นิ พ น ธ์ : ก ำ ร พั ฒ น ำ
อั ล กอริ ทึ ม กำรพยำกรณ์ ผ ลผลิ ตลำไย
ด้วยเทคนิคกำรประมวลผลภำพ
3. นำงสำวศุภวรรณ จำซำ
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำรพั ฒ นำระบบ
บันทึกข้อมูลกำรปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลย
ยีเอ็นเอฟซีและกำรวิเครำะห์ควำมคุ้ม ค่ำ
ทำงเศรษฐศำสตร์
4. นำงอำภำภัทร สำยอ้ำย
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรทำฟำร์มเกษตร
แบบมีสว่ นร่วมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วย
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. อำรุณพร นำห่อม, ปำรวี กำญจนประโชติ, ณิชมณ ธรรมรักษ์, และโชติพงศ์ กาญจนประโชติ. (2563,28 กุมภำพันธ์). กำรศึกษำกำรเจริญเติบโตและปริมำณ
วิตำมินซีในผักสลัดที่ปลูกในโรงงำนผลิตพืชและโรงเรือน. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่โจ้) ครังที่ 1,
มหำวิทยำลัยแม่โจ้,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
2 . Sukpracon, A., Junkaipun, P. & Kanjanaphachoat, C. (2017, 31-2 Jun). The study of potentiality of developing atmospheric water harvesting for
agriculture. The 1st Maejo-enlgineo Int’l Conf. on Renewable Energy (MEICRE 2017). Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
3. Tasai, E., Kanjanaphachoat, P. & Kanjanaphachoat, C. (2017,26-28 Jun). Study of the different irrigation system to reduce the sweet corn cultivation
cost for industry by an automatic precision system. The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2017), Kunming University of Sci. and Tech., China.
ผลงานวิชาการ :
1. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ, และปำรวี กำญจนประโชติ. (2564). ระบบ IoT Sensor สำหรับให้นำในแปลงข้ำวโพดหวำนแบบแม่นยำ. เคหการเกษตร, 45(1),
123-126.
2. สิริวัฒน์ สำครวำสี, และโชติพงศ์ กาญจนประโชติ. (2563). ต้นแบบระบบปิดและระบบ IoT เพือ่ กำรปลูกสตรอว์เบอร์ร.ี่ เคหการเกษตร, 44(5), 163-166.

ชื่อ นามสกุล
4. ทิพำพร คำแดง

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผศ.ดร.

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญำเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญำตรี : วศ.บ.วิศวกรรม
อำหำร

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิสัมพันธ์

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นำยณฤทธิ์ วรหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรศึกษำกำร
อบแห้งกล้วยภำยในพำรำโบลำโดม
2. นำงสำวเมวดี ศรีโสภณ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรจำลองกำร
กระจำยอุณหภูมิในเตำเผำถ่ำนชีวภำพ
3. นำยชัยพร มณีขัติย์
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : คุณลักษณะทำง
ควำมร้อนของเตำเผำถ่ำนชีวภำพแบบอนิ
ลำ
4. นำยธนกฤต รินคำ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรดูดซับโลหะหนัก
ด้วยวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. นำพร ปัญโญใหญ่, จิระพล กลิ่นบุญ, ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย, และทิพาพร คาแดง. (2564). กำรจำลองควำมเร็วและควำมดันในกระถำงต้นไม้ฟอกอำกำศ.
วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ รำชมงคลธัญบุรี 19(2): 1-12.
2. ประชำ ยืนยงกุล, มำโนชย์ พระคุณอนันต์, กฤษฎำ ศักดิ์เจริญชัยกุล, สุรพิน พรมแดน, ศุภชำติ กรุดทอง, รณชำติ มั่นศิลป์, ภำคภูมิ จำรุภูมิ, สิทธิบูรณ์ศิริพร
อัครชัย, และทิพาพร คาแดง. (2564). กำรศึกษำสมบัติของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จำกกำกสีผงและดินขำวอินเดีย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,6(2), 11-18.
3. ณฤทธิ์ วรหำญ, ทิพาพร คาแดง, นำพร ปัญโญใหญ่, และธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำม
ร้อนสำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม. กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย, นำพร ปัญโญใหญ่, และทิพาพร คาแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงที่จุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(2), 27-40.
5. ผดุงศักดิ์ พลศักขวำ, ศตวรรษ รำกะรินทร์, และทิพาพร คาแดง. (2562). สภำวะที่เหมำะสมของกำรแยกนำจำกกำกเฉำก๊วยโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(6), 625-632.
6. Panyoyai, N., Petchaihan, L., Wongsiriamnuay, T., Hiransatitporn, B. & Khamdaeng, T. (2019,30 July). Simulation of temperature distribution in
biochar kiln with different feedstock types. The 11th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2019), Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.
7. Srisophon, M., Khamdaeng, T., Panyoyai, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Characterization of thermal distribution in 50-Liter biochar kiln at different
heating times. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012079.http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012079.
8. Khamdaeng, T. & Terdtoon, P. (2018). Regional pulse wave velocity and stress in aneurysmal arch-shaped aorta [Electronic version]. Bio-Medical
Materials and Engineering, 29(4), 527-549.
ผลงานวิชาการ :
5. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย

ผศ.ดร.

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

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวลลิตำ เพชรใจหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่ อ กำรผลิ ต ถ่ ำ นชี ว ภำพจำกเศษวั ส ดุ
เกษตร
2. นำยณรงค์ฤทธิ์ เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยำ

ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรใช้ชีวมวลอัดแท่ง
จำกเศษวัสดุเกษตรเป็นเชือเพลิงทดแทน
สำหรับอุตสำหกรรม

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Homdoung, N., Uttaruan, J., Sasujit, K., Wonsiriamnuay, T. and Tippayawong, N. (2020). Characterization of torrefied biomass pellets from corncobs
and rice husks for solid fuel production. Agricultural Engineering International: CIGR Journal ,22(3),118-128.
2. ณฤทธิ์ วรหำญ ทิพำพร คำแดง นำพร ปัญโญใหญ่ และธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำมร้อน
สำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม.กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้ำนควำมร้อนและกระบวนกำร ครั งที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
3. Homdoung, N., Sasujit, K., Uttharuan, J., Wongsiriamnuay, T., Tippayawong, N. (2019). Influence of torrefaction temperature and time on the yields
and properties of torrefied biomass. Engineering and Applied Science Research ,46(2), 170-175.
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย, นำพร ปัญโญใหญ่, และทิพำพร คำแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุทอ่ เทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงทีจ่ ุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,7(2),27-40.
5. Petchaihan, L., Panyoyai, N., Khamdaeng, T. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Test of a modified small-scale biochar kiln. IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science, 463, 012004. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012004.
6. Saneewongnaayuttaya, N., Panyoyai, N., Khamdaeng, T. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Briquette production from rice husk by using screw
compaction. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012006. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012006
7. Somparn, W., Khamdaeng, T., Panyoyai, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Effect of process conditions on properties of biochar from agricultural
residues. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012005. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012005 .
ผลงานวิชาการ :
6. นำพร ปัญโญใหญ่
ผศ.ดร.
วุฒิสัมพันธ์
ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิทยานิพนธ์ :
วิศวกรรมเครือ่ งกล
1. นำงสำวปิยะธิดำ ปัญโญใหญ่
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรหำประสิทธิภำพ
ปริญญาโท : วศ.ม.
ระบบกักเก็บควำมร้อนจำกกระบวนกำร
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ผลิตไบโอชำร์
ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล
2. นำยทินกฤต นฤธนันต์
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำ รวิ เ ครำะห์
ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนและเอกเซอร์ยี
ของเตำเผำถ่ำนชีวภำพสำหรับระบบกำร
อบแห้งไฮบริด
3. นำงสำวชญำกำณฑ์ สิทธิโอด
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรศึกษำสมบัติไบ
โ อ ช ำ ร์ จ ำ ก เ ศ ษ วั ส ดุ เ ก ษ ต ร ด้ ว ย
กระบวนกำรไพโรไลซิสแบบเผำซำ
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. ณฤทธิ์ วรหำญ, ทิพำพร คำแดง, นาพร ปัญโญใหญ่, และธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำม
ร้อนสำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม.กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
2. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ อิ ำนวย, นาพร ปัญโญใหญ่, และทิพำพร คำแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุทอ่ เทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงทีจ่ ุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,7(2), 27-40.
3. Pankaew, S., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Tippayawong, N. & Panyoyai, N. (2019). Simulation and experimental analysis of shell
and tube heat exchanger for the drying system. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012132.
http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012132.

ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง
วุฒกิ ารศึกษา
ความสัมพันธ์
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
4. Panyoyai, P., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Tippayawong, N. & Panyoyai, N. (2019). Comparison between simulations and
experiment for heat transfer characteristics in the re-burning kiln heat exchanger. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463,
012136. http://doi.org/doi: 10.1088/1755-1315/463/1/012136 .
ผลงานวิชาการ :
-

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
6.1 อาจารย์ประจา
6.1.1 มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขันต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และ
ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนัน หรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน
6.1.2 มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง โดยอย่ำงน้อย
1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย

6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6.2.1 มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
6.2.2 มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
6.2.3 หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่กำหนดจะต้องมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
กำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ
ปีกำรศึกษำ 2564: หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิศวกรรมเกษตร ได้แต่งตัง
อำจำรย์ท่ปี รึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม/อำจำรย์ท่ปี รึกษำกำรค้นคว้ำอิสระร่วม จำนวน 8 คน ดังนี
1. อาจารย์ประจา จานวน 8 คน
ชื่อ นามสกุล
1. สุเนตร สืบค้ำ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รศ.

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. in
Agricultural Process
Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.
เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ.เกษตร
ศึกษำ-เกษตรกลวิธำน

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวรุ่งทิวำ จึงจิรธนติกุล
หั ว ข้ อ วิ ท ย ำ นิ พ น ธ์ : ก ำ ร พั ฒ น ำ
อั ล กอริ ทึ ม กำรพยำกรณ์ ผ ลผลิ ตลำไย
ด้วยเทคนิคกำรประมวลผลภำพ
2. นำงสำวศุภวรรณ จำซำ
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำรพั ฒ นำระบบ
บันทึกข้อมูลกำรปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลย
ยีเอ็นเอฟซีและกำรวิเครำะห์ควำมคุ้ม ค่ำ
ทำงเศรษฐศำสตร์
3. นำงอำภำภัทร สำยอ้ำย
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรทำฟำร์มเกษตร
แบบมีสว่ นร่วมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วย
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
การค้นคว้าอิสระ :
1.-

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. สุเนตร สืบค้า, เจนจริำ ภูกำรณ์, นิภำ นิพวงลำ, โชติพงศ์ กำญจนประโชติ, และสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล. (2563). กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรแปร
รูปชำเขียวพันธุ์อสั สัมแบบดังเดิมระดับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม. วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ ม.ช., 27(1),130-142.
2. สุเนตร สืบค้า, รชต สุวทิ ย์ชยำนนท์, บัณฑิต หิรญ
ั สถิตย์พร, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร, แสนวสันต์ ยอดคำ, บัวเรียม มณีวรรณ์ , และระวิน สืบค้ำ. (2563). กำรศึกษำ
กระบวนกำรแยกเปลือกเมล็ดลำไยเพือ่ ใช้เนือในเป็นวัตถุดบิ อำหำรสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,27(3),191-204.
3. มำศรุจ พงษ์เทียน, บัณฑิต หิรัญสถิตพร, เสมอขวัญ ตันติกุล, และสุเนตร สืบค้า. (2563,30-31 กรกฏำคม). เครื่องแยกเนือในเมล็ดลำไย [ภำคบรรยำย].กำร
ประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 21, มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี,นครรรำชสีมำ,ประเทศไทย.
4. 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.
ผลงานวิชาการ :
1. สุ เ นตร สื บ ค้ า ,บั ณ ฑิ ต หิ รั ญ สถิ ต ย์ พร, เสมอขวั ญ ตั น ติ กุ ล , และระวิ น สื บ ค้ ำ . (2560). กำรหำแรงที่ ใ ช้ใ นกำรตั ด ผลผลิ ตทำงกำรเกษตร. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช., 24 (2),11-22.

2. เสมอขวัญ ตันติกุล

รศ.

ปริญญาโท : กศ.ม.จิตวิทยำ
กำรศึกษำ
ปริญญาโท : วศ.ม.
เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : คอ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

วุฒิตรง

วิทยานิพนธ์ :
1. นำยมำศรุจ พงษ์เทียน
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรแยกเนือในเมล็ด
ล ำไยออกจำกเมล็ ด เพื่ อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อำหำรสัตว์
การค้นคว้าอิสระ :
1. -

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. วัชระ ผลไม้, และ เสมอขวัญ ตันติกุล . (2562,5 มีนำคม). ไบโอดีเซลจำกขยะอุตสำหกรรมแปรรูปมะพร้ำว. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำรจัดกำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครังที่ 5,มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม,มหำสำรคำม,ประเทศไทย.
2. Manorart, W., & Tantikul, S. (2 0 19, 3 0 July). Design and evaluation of submersible venture aerator. The 11th International Conference on Sciences,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.
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 http://doi.org/10.1088/17551315/463/1/012005
4. เสมอขวัญ ตันติกุล . (2560,7-9 กันยำยน). กำรประเมินเครื่องเติมอำกำศใต้ผิวนำแบบเวนจูรี่สำหรับบำบัดนำเสีย. กำรประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 18, กรุงเทพฯ,ประเทศไทย.
5. เสมอขวัญ ตันติกุล. (2560,7-8 ธันวำคม). กำรเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องเติมอำกำศใต้ผิวนำสำหรับบำบัด นำเสีย. รำยงำนกำรประชุมวิชำกำร ประจำปี
2560. มหำวิทยำลัยแม่โจ้[ภำคโปสเตอร์], เชียงใหม่,ประเทศไทย.
ผลงานวิชาการ :
1. สุ เ นตร สื บ ค้ ำ , บั ณ ฑิ ต หิ รั ญ สถิต ย์ พร, เสมอขวั ญ ตั น ติ กุ ล , และระวิ น สื บ ค้ ำ . (2560). กำรหำแรงที่ ใ ช้ใ นกำรตั ดผลผลิ ตทำงกำรเกษตร. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,24(2),11-22.
3. บัณฑิต หิรัญสถิตย์
รศ.
วุฒิตรง
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรม
วิทยานิพนธ์ :
พร
โครงสร้ำง
1. นำยมำศรุจ พงษ์เทียน
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรแยกเนือในเมล็ด
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรม
ล ำไยออกจำกเมล็ ด เพื่ อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ
เกษตร
อำหำรสัตว์
การค้นคว้าอิสระ :
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. สุเนตร สืบค้ำ, รชต สุวทิ ย์ชยำนนท์, บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร, แสนวสันต์ ยอดคำ, บัวเรียม มณีวรรณ์, และระวิน สืบค้ำ. (2563). กำรศึกษำ
กระบวนกำรแยกเปลือกเมล็ดลำไยเพือ่ ใช้เนือในเป็นวัตถุดบิ อำหำรสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,27(3),191-204.
2. มำศรุจ พงษ์เทียน, บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, เสมอขวัญ ตันติกุล, และสุเนตร สืบค้ำ. (2563,30-31 กรกฏำคม). เครือ่ งแยกเนือในเมล็ดลำไย. กำรประชุม
วิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 21 ,มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี,นครรรำชสีมำ,ประเทศไทย.
3. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. เครื่องแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร. สิทธิบตั รไทย เลขที่ 70663. 5 กรกฎำคม 2562.
4. บัณฑิต หิรญ
ั สถิตย์พร. รถแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 70661. 5 กรกฎำคม 2562.
5. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำและวิธกี ำรดังกล่ำว. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 12485. 9 มีนำคม 2560.
6. บัณฑิต หิรญ
ั สถิตย์พร. เครือ่ งหั่นย่อย. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 15545. 20 กันยำยน 2562.
7. สุเนตร สืบค้ำ, บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, เสมอขวัญ ตันติกุล, และระวิน สืบค้ำ. (2560). กำรหำแรงทีใ่ ช้ในกำรตัดผลผลิตทำงกำรเกษตร. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. ,24 (2),11-22.
4. ทิพำพร คำแดง
ผศ.ดร.
ปริญญำเอก : วศ.ด.
วุฒิสัมพันธ์
วิทยานิพนธ์ :
วิศวกรรมเครือ่ งกล
1. นำยณรงค์ฤทธิ์ เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยำ
ปริญญำตรี : วศ.บ.วิศวกรรม
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรใช้ชีวมวลอัดแท่ง
อำหำร
จำกเศษวัสดุเกษตรเป็นเชือเพลิงทดแทน
สำหรับอุตสำหกรรม
2. นำงสำวลลิตำ เพชรใจหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบ
ต่อกำรผลิตถ่ำนชีวภำพจำกเศษวัสดุ
เกษตร
3. นำงสำวรุ่งทิวำ จึงจิรธนติกุล

หั ว ข้ อ วิ ท ย ำ นิ พ น ธ์ : ก ำ ร พั ฒ น ำ
อั ล กอริ ทึ ม กำรพยำกรณ์ ผ ลผลิ ตลำไย
ด้วยเทคนิคกำรประมวลผลภำพ
4. นำงสำวศุภวรรณ จำซำ
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำรพั ฒ นำระบบ
บันทึกข้อมูลกำรปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลย
ยีเอ็นเอฟซีและกำรวิเครำะห์ควำมคุ้ม ค่ำ
ทำงเศรษฐศำสตร์
5. นำยทินกฤต นฤธนันต์
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำ รวิ เ ครำะห์
ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนและเอกเซอร์ยี
ของเตำเผำถ่ำนชีวภำพสำหรับระบบกำร
อบแห้งไฮบริด
6. นำงสำวชญำกำณฑ์ สิทธิโอด
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรศึกษำสมบัติไบ
โ อ ช ำ ร์ จ ำ ก เ ศ ษ วั ส ดุ เ ก ษ ต ร ด้ ว ย
กระบวนกำรไพโรไลซิสแบบเผำซำ
การค้นคว้าอิสระ :
1. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. นำพร ปัญโญใหญ่, จิระพล กลิ่นบุญ, ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย, และทิพาพร คาแดง. (2564). กำรจำลองควำมเร็วและควำมดันในกระถำงต้นไม้ฟอกอำกำศ.
วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ รำชมงคลธัญบุรี 19(2): 1-12.
2. ประชำ ยืนยงกุล, มำโนชย์ พระคุณอนันต์, กฤษฎำ ศักดิ์เจริญชัยกุล, สุรพิน พรมแดน, ศุภชำติ กรุดทอง, รณชำติ มั่นศิลป์, ภำคภูมิ จำรุภูมิ, สิทธิบูรณ์ศิริพร
อัครชัย, และทิพาพร คาแดง. (2564). กำรศึกษำสมบัติของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จำกกำกสีผงและดินขำวอินเดีย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,6(2), 11-18.
3. ณฤทธิ์ วรหำญ, ทิพาพร คาแดง, นำพร ปัญโญใหญ่, และธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำม
ร้อนสำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม. กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย, นำพร ปัญโญใหญ่, และทิพาพร คาแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงที่จุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(2), 27-40.
5. ผดุงศักดิ์ พลศักขวำ, ศตวรรษ รำกะรินทร์, และทิพาพร คาแดง. (2562). สภำวะที่เหมำะสมของกำรแยกนำจำกกำกเฉำก๊วยโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(6), 625-632.
6. Panyoyai, N., Petchaihan, L., Wongsiriamnuay, T., Hiransatitporn, B. & Khamdaeng, T. (2019,30 July). Simulation of temperature distribution in
biochar kiln with different feedstock types. The 11th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2019), Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.
7. Srisophon, M., Khamdaeng, T., Panyoyai, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Characterization of thermal distribution in 50-Liter biochar kiln at different
heating times. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012079.http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012079.
8. Khamdaeng, T. & Terdtoon, P. (2018). Regional pulse wave velocity and stress in aneurysmal arch-shaped aorta [Electronic version]. Bio-Medical
Materials and Engineering, 29(4), 527-549.
ผลงานวิชาการ :
5. ธนศิ ษ ฏ์ วง ศ์ ศิ ริ
ผศ.ดร.
วุฒิสัมพันธ์
ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิทยานิพนธ์ :
อำนวย
วิศวกรรมเครือ่ งกล
1. นำยณฤทธิ์ วรหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรศึกษำกำร
ปริญญาโท : วศ.ม.
อบแห้งกล้วยภำยในพำรำโบลำโดม
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

2. นำงสำวเมวดี ศรีโสภณ

หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำรจ ำลองกำร
กระจำยอุณหภูมิในเตำเผำถ่ำนชีวภำพ
3. นำยกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำรประเมิ น ผล
สมรรถนะเครื่องเกี่ยวนวดข้ำวขนำดเล็ก
4. นำยพนธกร เหลี่ยมเคลือบ
หั ว ข้ อ วิท ยำนิ พนธ์ : กำรปรับปรุง และ
พั ฒ นำ เครื่ อ งเกี่ ย วนวดข้ ำ วล้ อ ยำง
ต้นแบบขนำดเล็ก
5. นำงชัยพร มณีขตั ย์
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : คุณลักษณะทำง
ควำมร้อนของเตำเผำถ่ำนชีวภำพแบบอนิ
ลำ
6. นำยธนกฤต รินคำ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรดูดซับโลหะหนัก
ด้วยวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร
7. นำยทินกฤต นฤธนันต์
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรวิเครำะห์
ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนและเอกเซอร์ยี
ของเตำเผำถ่ำนชีวภำพสำหรับระบบกำร
อบแห้งไฮบริด
8. นำงสำวชญำกำณฑ์ สิทธิโอด
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรศึกษำสมบัตไิ บ
โอชำร์จำกเศษวัสดุเกษตรด้วย
กระบวนกำรไพโรไลซิสแบบเผำซำ
การค้นคว้าอิสระ :
1. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Homdoung, N., Uttaruan, J., Sasujit, K., Wonsiriamnuay, T. and Tippayawong, N. (2020). Characterization of torrefied biomass pellets from corncobs
and rice husks for solid fuel production. Agricultural Engineering International: CIGR Journal ,22(3),118-128.
2. ณฤทธิ์ วรหำญ ทิพำพร คำแดง นำพร ปัญโญใหญ่ และธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำมร้อน
สำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม.กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้ำนควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
3. Homdoung, N., Sasujit, K., Uttharuan, J., Wongsiriamnuay, T., Tippayawong, N. (2019). Influence of torrefaction temperature and time on the yields
and properties of torrefied biomass. Engineering and Applied Science Research ,46(2), 170-175.
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย, นำพร ปัญโญใหญ่, และทิพำพร คำแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุทอ่ เทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงทีจ่ ุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,7(2),27-40.
5. Petchaihan, L., Panyoyai, N., Khamdaeng, T. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Test of a modified small-scale biochar kiln. IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science, 463, 012004. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012004.
6. Saneewongnaayuttaya, N., Panyoyai, N., Khamdaeng, T. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Briquette production from rice husk by using screw
compaction. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012006. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012006
7. Somparn, W., Khamdaeng, T., Panyoyai, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Effect of process conditions on properties of biochar from agricultural
residues. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012005. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012005 .
ผลงานวิชาการ :
-

6. นำพร ปัญโญใหญ่

ผศ.ดร.

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

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นำยณฤทธิ์ วรหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรศึกษำกำร
อบแห้งกล้วยภำยในพำรำโบลำโดม
2. นำงสำวลลิตำ เพชรใจหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบ
ต่อกำรผลิตถ่ำนชีวภำพจำกเศษวัสดุ
เกษตร
3. นำยณรงค์ฤทธิ์ เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยำ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรใช้ชีวมวลอัดแท่ง
จำกเศษวัสดุเกษตรเป็นเชือเพลิงทดแทน
สำหรับอุตสำหกรรม
4. นำงสำวเมวดี ศรีโสภณ
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำรจ ำลองกำร
กระจำยอุณหภูมิในเตำเผำถ่ำนชีวภำพ
5. นำงชัยพร มณีขตั ย์
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : คุณลักษณะทำง
ควำมร้อนของเตำเผำถ่ำนชีวภำพแบบอนิ
ลำ
6. นำยกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำรประเมิ น ผล
สมรรถนะเครื่องเกี่ยวนวดข้ำวขนำดเล็ก
7. นำยพนธกร เหลี่ยมเคลือบ
หั ว ข้ อ วิท ยำนิ พนธ์ : กำรปรับปรุง และ
พั ฒ นำ เครื่ อ งเกี่ ย วนวดข้ ำ วล้ อ ยำง
ต้นแบบขนำดเล็ก
8. นำยธนกฤต รินคำ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรดูดซับโลหะหนัก
ด้วยวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร
การค้นคว้าอิสระ :
1. -

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. ณฤทธิ์ วรหำญ, ทิพำพร คำแดง, นาพร ปัญโญใหญ่, และธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำม
ร้อนสำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม.กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
2. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ อิ ำนวย, นาพร ปัญโญใหญ่, และทิพำพร คำแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุทอ่ เทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงทีจ่ ุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,7(2), 27-40.
3. Pankaew, S., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Tippayawong, N. & Panyoyai, N. (2019). Simulation and experimental analysis of shell
and tube heat exchanger for the drying system. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012132.
http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012132.
4. Panyoyai, P., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Tippayawong, N. & Panyoyai, N. (2019). Comparison between simulations and
experiment for heat transfer characteristics in the re-burning kiln heat exchanger. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463,
012136. http://doi.org/doi: 10.1088/1755-1315/463/1/012136 .
ผลงานวิชาการ :
-

7. สิริวัฒน์ สำครวำสี

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : Ph.D. (Plant
Biology)
ปริญญาโท : M.Sc. (Plant
Biology)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(พฤกษศำสตร์)

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นำยพรรษวุฒิ รุ่งรัศมี
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : ต้นแบบโรงงำนปลูก
พื ช ส ำหรั บ พื ช ประดั บ ทนแล้ ง ในวงศ์
สับปะรด Neoregelia “Purple Star”
การค้นคว้าอิสระ :
1. -

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Sakhonwasee, S., and Phingkasan W. (2017) Effects of the Foliar Application of Calcium on Photosynthesis, Reactive Oxygen Species Production, and
Changes in Water Relations in Tomato Seedlings under Heat Stress. Horti. Environ. Biotechnol, 58(2), 119-126.
2. Sakhonwasee, S., Thummachai K, and Nimnoi N. (2017) Influences of LED light quality and intensity on stomatal behavior of three petunia cultivars
grown in a semi-closed system. Environ. Control Biol, 55(2), 93-103.
3. Phansurin W, Jamaree T, and Sakhonwasee, S. (2017) Comparison of Growth, Development, and Photosynthesis of Petunia Grown Under White or
Red-blue LED lights. Hortic. Sci. Technol, 35(6), 689-699.
4. Rattanamanee T, Ariyadet C, Sakhonwasee S, Daengprok W. (2018).Influences of led light quality to rice seedlings green tea grown in a semi-closed
system. J. Fundam. Appl. Sci., 10(3S), 468-481.
ผลงานวิชาการ :
1. สิริวัฒน์ สาครวาสี. (2562).The Agriculture of The Future: เกษตรกรรมแห่งอนำคต. มิตรเกษตรกำรตลำดและโฆษณำ, นนทบุรี,ประเทศไทย.
8. ปำวรี กำญจนประ
อ.ดร.
วุฒิสัมพันธ์
ปริญญาเอก :
วิทยานิพนธ์ :
โชติ
Ph.D.Molecular Biology
1. นำยพรรษวุฒิ รุ่งรัศมี
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : ต้นแบบโรงงำนปลูก
ปริญญาโท : วท.ม.
พื ช ส ำหรั บ พื ช ประดั บ ทนแล้ ง ในวงศ์
พฤกษศำสตร์
สับปะรด Neoregelia “Purple Star”
ปริญญาตรี : วท.บ.
พฤกษศำสตร์
2. นำงอำภำภัทร สำยอ้ำย
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรทำฟำร์มเกษตร
แบบมีสว่ นร่วมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วย
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
การค้นคว้าอิสระ :
1. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Kanjanaphachoat, P., Wang, I., Hsieh, K., Tseng, C., and Chen, L. (2019) Expression and characterization of a thermostable L-aminocylase in transgenic
rice. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology. https://doi.org/10.1007/s13562-019-005392. MinOo, H., Kanjanaprachoat, P., Suppasat, T. and Wongsiri, S. (2018). Honey bee virus detection on Tropilaelaps and Varroa mites in Chiang Mai
Thailand. Journal of Apiculture, 33(2), 77-81.
3. MinOo, H., Kanjanaphachoat, P., Suppasat, T. and Wongsiri, S. (2017, May31-June1). Molecular prevalence of European honey bee subspecies
distribution in Chiang Mai.The 7th National and international conference on interdisciplinary research and development: Carrying on H.M. King Bhumibol
Adulyadej Development projects for properity, security and sustainability of Thailand. (INRST2017), Chalermphrakiat, Phuket Rajabhat University,
Phuket, Thailand.
4. Tasai, E., Kanjanaphachoat, P. and Kanjanaphachoat, C. (2017,26-28 June). Study of the different irrigation system to reduce the sweet corncultivation
cost for industry by an automatic precision system.The 9th International conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2017), Kunming University of Science and Technology, China.
5. อำรุณพร นำห่อ ม, ปารวี กาญจนประโชติ , ณิชมณ ธรรมรักษ์, และโชติพงศ์ กำญจนประโชติ. (2563,28 กุมภำพันธ์ ). กำรศึกษำกำรเจริญเติบโตและ
ปริมำณวิตำมินซีในผักสลัดที่ปลูกในโรงงำนผลิตพืชและโรงเรือน. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่
โจ้) ครังที่ 1,คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
ผลงานวิชาการ :
-

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 0 คน
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
7.1 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม
7.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร :
 คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขันต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
และดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนัน หรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน
 มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำรอย่ ำ งน้ อ ย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย
7.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
 มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิ มพ์ เผยแพร่ในระดับ ชาติ ซึ่ง ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
 ห ำก ไ ม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ปร ะสบ กำร ณ์ ต ำมที่ ก ำห นด จะต้ อง มี ค วำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ
ในปีกำรศึกษำ 2564 หลักสูตรฯ ได้ทำกำรสอบวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำ
ในหลักสูตรฯ จำนวน 6 คน ดังนี
รายชื่อนักศึกษา

หัวข้องาน

วันที่สอบ

อาจารย์ผู้สอบ

1. นำยณรงค์ฤทธิ์ เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยำ

ชื่อวิทยำนิพนธ์: กำรใช้ชีวมวลอัดแท่งจำกเศษ
วัสดุเกษตรเป็นเชือเพลิงทดแทนสำหรับ
อุตสำหกรรม

สอบวันที่: 30 สิงหำคม
2564

1. ศ.ดร.นคร ทิพยำวงศ์
2. ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย
3. ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
4. ผศ.ดร.ทิพำพร คำแดง

2. นำยพนธกร เหลี่ยมเคลือบ

หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิพ นธ์ : กำรปรั บปรุง และพัฒนำ
เครื่องเกี่ยวนวดข้ำวล้อยำงต้นแบบขนำดเล็ก

วันที่สอบ : 20 ตุลำคม
2564

3. นำยกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์

หัวข้อ วิทยำนิพนธ์ : กำรประเมินผลสมรรถนะ
เครื่องเกี่ยวนวดข้ำวขนำดเล็ก

วันที่สอบ : 20 ตุลำคม
2564

4. นำยณฤทธิ์ วรหำญ

หัวข้อวิทยำนิพนธ์: กำรศึกษำกำรอบแห้งกล้วย
ภำยในพำรำโบลำโดม

วันที่สอบ : 9 มีนำคม
2565

1. ผศ.ดร.วิบูลย์ ช่ำงเรือ
2. รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล
3. ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
4. ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย
1. ผศ.ดร.วิบูลย์ ช่ำงเรือ
2. รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล
3. ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
4. ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย
1. รศ.ดร.นิติ คำเมืองลือ
2. ผศ.ดร.ทิพำพร คำแดง

5. นำงสำวลลิตำ เพชรใจหำญ

หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อ
กำรผลิตถ่ำนชีวภำพจำกเศษวัสดุเกษตร

วันที่สอบ : 23 มีนำคม
2565

6. นำยชัยพร มณีขัตย์

หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : คุณลักษณะทำงควำมร้อน
ของเตำเผำถ่ำนชีวภำพแบบอนิลำ

วันที่สอบ : 29 มีนำคม
2565

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 4 คน

3. ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
4. ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย
1. ศ.ดร.นคร ทิพยำวงศ์
2. ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย
3. ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
4. ผศ.ดร.ทิพำพร คำแดง
1. รศ.ดร.นิติ คำเมืองลือ
2. ผศ.ดร.ทิพำพร คำแดง
3. ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
4. ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย

ชื่อ นามสกุล
1. เสมอขวัญ ตันติกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รศ.

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาโท : กศ.ม.จิตวิทยำ
กำรศึกษำ
ปริญญาโท : วศ.ม.
เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : คอ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒติ รง

ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบ
และชื่อหัวข้องาน
วิทยานิพนธ์ :
1. นำยพนธกร เหลีย่ มเคลือบ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรปรับปรุงและ
พัฒนำเครือ่ งเกี่ยวนวดข้ำวล้อยำง
ต้นแบบขนำดเล็ก
2. นำยกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำรประเมิ น ผล
สมรรถนะเครื่องเกี่ยวนวดข้ำวขนำดเล็ก

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. วัชระ ผลไม้, และ เสมอขวัญ ตันติกุล . (2562,5 มีนำคม). ไบโอดีเซลจำกขยะอุตสำหกรรมแปรรูปมะพร้ำว. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำรจัดกำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครังที่ 5,มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม,มหำสำรคำม,ประเทศไทย.
2. Manorart, W., & Tantikul, S. (2 0 19, 3 0 July). Design and evaluation of submersible venture aerator. The 11th International Conference on Sciences,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.
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 http://doi.org/10.1088/17551315/463/1/012005
4. เสมอขวัญ ตันติกุล . (2560,7-9 กันยำยน). กำรประเมินเครื่องเติมอำกำศใต้ผิวนำแบบเวนจูรี่สำหรับบำบัดนำเสีย. กำรประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครังที่ 18, กรุงเทพฯ,ประเทศไทย.
5. เสมอขวัญ ตันติกุล. (2560,7-8 ธันวำคม). กำรเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องเติมอำกำศใต้ผิวนำสำหรับบำบัดนำเสีย. รำยงำนกำรประชุมวิชำกำร ประจำปี
2560. มหำวิทยำลัยแม่โจ้[ภำคโปสเตอร์], เชียงใหม่,ประเทศไทย.
ผลงานวิชาการ :
1. สุ เ นตร สื บ ค้ ำ , บั ณ ฑิ ต หิ รั ญ สถิต ย์ พร, เสมอขวั ญ ตั น ติ กุ ล , และระวิ น สื บ ค้ ำ . (2560). กำรหำแรงที่ ใ ช้ใ นกำรตั ดผลผลิ ตทำงกำรเกษตร. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.,24(2),11-22.

2. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย

ผศ.ดร.

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

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นำยณรงค์ฤทธิ์ เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยำ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรใช้ชีวมวลอัดแท่ง
จำกเศษวัสดุเกษตรเป็นเชือเพลิงทดแทน
สำหรับอุตสำหกรรม
2. นำยพนธกร เหลีย่ มเคลือบ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรปรับปรุงและ
พัฒนำเครือ่ งเกี่ยวนวดข้ำวล้อยำง
ต้นแบบขนำดเล็ก
3. นำยกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำรประเมิ น ผล
สมรรถนะเครื่องเกี่ยวนวดข้ำวขนำดเล็ก
4. นำยณฤทธิ์ วรหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรศึกษำกำร
อบแห้งกล้วยภำยในพำรำโบลำโดม
5. นำงสำวลลิตำ เพชรใจหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบ
ต่อกำรผลิตถ่ำนชีวภำพจำกเศษวัสดุ
เกษตร
6. นำงชัยพร มณีขัตย์
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : คุณลักษณะทำง
ควำมร้อนของเตำเผำถ่ำนชีวภำพแบบอนิ
ลำ

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Homdoung, N., Uttaruan, J., Sasujit, K., Wonsiriamnuay, T. and Tippayawong, N. (2020). Characterization of torrefied biomass pellets from corncobs
and rice husks for solid fuel production. Agricultural Engineering International: CIGR Journal ,22(3),118-128.
2. ณฤทธิ์ วรหำญ ทิพำพร คำแดง นำพร ปัญโญใหญ่ และธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำมร้อน
สำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม.กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้ำนควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
3. Homdoung, N., Sasujit, K., Uttharuan, J., Wongsiriamnuay, T., Tippayawong, N. (2019). Influence of torrefaction temperature and time on the yields
and properties of torrefied biomass. Engineering and Applied Science Research ,46(2), 170-175.
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย, นำพร ปัญโญใหญ่, และทิพำพร คำแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุทอ่ เทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงทีจ่ ุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,7(2),27-40.
5. Petchaihan, L., Panyoyai, N., Khamdaeng, T. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Test of a modified small-scale biochar kiln. IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science, 463, 012004. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012004.
6. Saneewongnaayuttaya, N., Panyoyai, N., Khamdaeng, T. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Briquette production from rice husk by using screw
compaction. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012006. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012006
7. Somparn, W., Khamdaeng, T., Panyoyai, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Effect of process conditions on properties of biochar from agricultural
residues. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012005. http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012005 .
ผลงานวิชาการ :
-

3. นำพร ปัญโญใหญ่

ผศ.ดร.

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

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นำยณรงค์ฤทธิ์ เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยำ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรใช้ชีวมวลอัดแท่ง
จำกเศษวัสดุเกษตรเป็นเชือเพลิงทดแทน
สำหรับอุตสำหกรรม
2. นำยพนธกร เหลีย่ มเคลือบ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรปรับปรุงและ
พัฒนำเครือ่ งเกี่ยวนวดข้ำวล้อยำง
ต้นแบบขนำดเล็ก
3. นำยกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำรประเมิ น ผล
สมรรถนะเครื่องเกี่ยวนวดข้ำวขนำดเล็ก
4. นำยณฤทธิ์ วรหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรศึกษำกำร
อบแห้งกล้วยภำยในพำรำโบลำโดม
5. นำงสำวลลิตำ เพชรใจหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบ
ต่อกำรผลิตถ่ำนชีวภำพจำกเศษวัสดุ
เกษตร
6. นำงชัยพร มณีขัตย์
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : คุณลักษณะทำง
ควำมร้อนของเตำเผำถ่ำนชีวภำพแบบอนิ
ลำ

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. ณฤทธิ์ วรหำญ, ทิพำพร คำแดง, นาพร ปัญโญใหญ่, และธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำม
ร้อนสำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม.กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
2. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ อิ ำนวย, นาพร ปัญโญใหญ่, และทิพำพร คำแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุทอ่ เทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงทีจ่ ุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,7(2), 27-40.
3. Pankaew, S., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Tippayawong, N. & Panyoyai, N. (2019). Simulation and experimental analysis of shell
and tube heat exchanger for the drying system. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012132.
http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012132.
4. Panyoyai, P., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Tippayawong, N. & Panyoyai, N. (2019). Comparison between simulations and
experiment for heat transfer characteristics in the re-burning kiln heat exchanger. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463,
012136. http://doi.org/doi: 10.1088/1755-1315/463/1/012136 .
ผลงานวิชาการ :
-

4. ทิพำพร คำแดง

ผศ.ดร.

ปริญญำเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญำตรี : วศ.บ.วิศวกรรม
อำหำร

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นำยณรงค์ฤทธิ์ เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยำ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรใช้ชีวมวลอัดแท่ง
จำกเศษวัสดุเกษตรเป็นเชือเพลิงทดแทน
สำหรับอุตสำหกรรม
2. นำยพนธกร เหลีย่ มเคลือบ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรปรับปรุงและ
พัฒนำเครือ่ งเกี่ยวนวดข้ำวล้อยำง
ต้นแบบขนำดเล็ก
3. นำยกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ : กำรประเมิ น ผล
สมรรถนะเครื่องเกี่ยวนวดข้ำวขนำดเล็ก
4. นำยณฤทธิ์ วรหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรศึกษำกำร
อบแห้งกล้วยภำยในพำรำโบลำโดม
5. นำงสำวลลิตำ เพชรใจหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบ
ต่อกำรผลิตถ่ำนชีวภำพจำกเศษวัสดุ
เกษตร
6. นำงชัยพร มณีขัตย์
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : คุณลักษณะทำง
ควำมร้อนของเตำเผำถ่ำนชีวภำพแบบอนิ
ลำ

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. นำพร ปัญโญใหญ่, จิระพล กลิ่นบุญ, ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย, และทิพาพร คาแดง. (2564). กำรจำลองควำมเร็วและควำมดันในกระถำงต้นไม้ฟอกอำกำศ.
วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ รำชมงคลธัญบุรี 19(2): 1-12.
2. ประชำ ยืนยงกุล, มำโนชย์ พระคุณอนันต์, กฤษฎำ ศักดิ์เจริญชัยกุล, สุรพิน พรมแดน, ศุภชำติ กรุดทอง, รณชำติ มั่นศิลป์, ภำคภูมิ จำรุภูมิ, สิทธิบูรณ์ศิริพร
อัครชัย, และทิพาพร คาแดง. (2564). กำรศึกษำสมบัติของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จำกกำกสีผงและดินขำวอินเดีย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,6(2), 11-18.
3. ณฤทธิ์ วรหำญ, ทิพาพร คาแดง, นำพร ปัญโญใหญ่, และธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย. (2563,12 -13 มีนำคม). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำม
ร้อนสำหรับกำรอบแห้งในพำรำโบลำโดม. กำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19,
จันทบุรี,ประเทศไทย.
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย, นำพร ปัญโญใหญ่, และทิพาพร คาแดง. (2562). สมบัติทำงกลและทำงเคมีกำยภำพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงที่จุ่มแช่
ในโมลำส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(2), 27-40.
5. ผดุงศักดิ์ พลศักขวำ, ศตวรรษ รำกะรินทร์, และทิพาพร คาแดง. (2562). สภำวะที่เหมำะสมของกำรแยกนำจำกกำกเฉำก๊วยโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(6), 625-632.
6. Panyoyai, N., Petchaihan, L., Wongsiriamnuay, T., Hiransatitporn, B. & Khamdaeng, T. (2019,30 July). Simulation of temperature distribution in
biochar kiln with different feedstock types. The 11th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2019), Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.
7. Srisophon, M., Khamdaeng, T., Panyoyai, N. & Wongsiriamnuay, T. (2019). Characterization of thermal distribution in 50-Liter biochar kiln at different
heating times. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012079.http://doi.org/10.1088/1755-1315/463/1/012079.
8. Khamdaeng, T. & Terdtoon, P. (2018). Regional pulse wave velocity and stress in aneurysmal arch-shaped aorta [Electronic version]. Bio-Medical
Materials and Engineering, 29(4), 527-549.
ผลงานวิชาการ :
-

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 3 คน
ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง

วุฒกิ ารศึกษา

ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบและชื่อหัวข้องาน

ทางวิชาการ
1. นคร ทิพยำวงศ์

ศ.ดร.

ปริญญาเอก : Mechanical
Engineering
ปริญญาตรี : Mechanical
Engineering

วิทยานิพนธ์ :
1. นำยณรงค์ฤทธิ์ เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยำ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : กำรใช้ชีวมวลอัดแท่งจำกเศษวัสดุเกษตรเป็นเชือเพลิง
ทดแทนสำหรับอุตสำหกรรม
2. นำงสำวลลิตำ เพชรใจหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อกำรผลิตถ่ำนชีวภำพจำกเศษ
วัสดุเกษตร

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ : (CV ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์)
1. Suwannapa, P., Tippayawong, N. (2017) “Optimization of two-step biodiesel production from beef tallow with microwave heating”, Chemical
Engineering Communications, 204(5), 618-624.
2. Jaroenkhasemmeesuk, C., Prasertpong, P., Thanmongkhon, Y., Tippayawong, N. (2017) “Simplex lattice approach to optimize yields of light oil
products from catalytic cracking of bio-oil with mixed catalysts”, Chemical Engineering Communications, 204(6), 677-688.
3. Punnarapong, P., Sucharitakul, T., Tippayawong, N. (2017) “Performance evaluation of premixed burner fueled with biomass derived producer gas”,
Case Studies in Thermal Engineering, 9, 40-46.
4. Tippayawong, K. Y., Tippayawong, N. (2017) “Fuel recovery from thermal processing of post-consumer footwear waste”, Energy Engineering, 114(3),
7-16.
5. Prasertpong, P., Jaroenkhasemmeesuk, C., Tippayawong, N., Thanmongkhon, Y. (2017) “Characterization of bio-oils from jatropha residues and
mixtures of model compounds”, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 16(2), 135-144.
6. Piboon, P., Tippayawong, N., Wongsiriamnuay, T. (2017) “Densification of corncobs using algae as a binder”, Chiang Mai University Journal of Natural
Sciences, 16(3), 175-182.
7. Tippayawong, N., Piboon, P., Wongsiriamnuay, T. (2017) “Parametric analysis of co-pelletization of corncob and algae at moderate operating
conditions”, Lecture Notes in Engineering & Computer Science, 2230, 891-895.
8. Jaroenkhasemmeesuk, C., Diego, M. E., Tippayawong, N., Ingham, D. B., Pourkashanian, M. (2018) “Simulation analysis of the catalytic cracking
process of biomass pyrolysis oil with mixed catalysts: optimization using the simplex lattice design”, International Journal of Energy Research, 42,
2983-2996.
9. Khammasan, T., Tippayawong, N. (2018) “Light liquid fuel from catalytic cracking of beef tallow with ZSM-5”, International Journal of Renewable
Energy Research, 8(1), 407-413.
10. Onsree, T., Tippayawong, N., Zheng, A., Li, H. (2018) “Pyrolysis behaviors and kinetics of corn residue pellets and eucalyptus woodchips in a
macro-thermogravimetric analyzer”, Case Studies in Thermal Engineering, 12, 546-556.
2. นิติ คำเมืองลือ
รศ.ดร.
ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิทยานิพนธ์ :
วิศวกรรมเครือ่ งกล
1. นำยณฤทธิ์ วรหำญ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์: กำรศึกษำกำรอบแห้งกล้วยภำยในพำรำโบลำโดม
ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล
2. นำยชัยพร มณีขัตย์
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ : คุณลักษณะทำงควำมร้อนของเตำเผำถ่ำนชีวภำพแบ
บอนิลำ
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ : (CV รศ.ดร.นิติ คาเมืองลือ)
1. J. Boonjun, W. Manosroi, and N. Kammuang-lue, (2022).Energy Consumption of Diesel Hybrid Electric Bus Simulated from Different Drive Modes,
Energy Reports.
2. S. Maneemuang, K. Vafai, N. Kammuang-lue, P. Terdtoon, and P. Sakulchangsatjatai.(2021).Analysis of the Optimum Configuration for the Capillary
Rise and the Permeability of the Fiber Wick Structure for Heat Removal in Heat Pipes, Heat and Mass Transfer, 57,1513-1526.
3. N. Sangpab, P. Sakulchangsatjatai, N. Kammuang-lue, and P. Terdtoon.(2021). Mathematical Model of Bent-Flattened Sintered-Grooved Heat Pipe
with Concept of Receding-and-Excessing Fluid, Case Studies in Thermal Engineering, 27, 1-16.
4. W. Sanhan, K. Vafai, N. Kammuang-lue, P. Terdtoon, and P. Sakulchangsatjatai.(2021). Numerical Simulation of Flattened Heat Pipe with Double
Heat Sources for CPU and GPU Cooling Application in Laptop Computers, Journal of Computational Design and Engineering, 8(2).524-535.

ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง

วุฒกิ ารศึกษา

ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบและชื่อหัวข้องาน

ทางวิชาการ
5.. N. Kammuang-lue and J. Boonjun. (2021). Energy Consumption of Battery Electric Bus Simulated from International Driving Cycles Compared to
Real-World Driving Cycle in Chiang Mai, Energy Reports,7, 344-349.
6. N. Kammuang-lue, (2019).Automotive Engineering, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University, Chiang
Mai, Thailand.
7. N. Kammuang-lue.(2014).Fundamentals of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai
University, Chiang Mai, Thailand,
8. T. Khamdaeng, P. Sakulchangsatjatai, N. Kammuang-lue, A. Danpinid, and P. Terdtoon.(2012). Stresses and Strains Analysis in the Left Ventricular
Wall with Finite Deformations, Analysis and Design of Biological Materials and Structures, Advanced Structured Materials, 14, 33-42.
9. N. Kammuang-lue, (2011).Engineering Mechanics I (Statics), Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University,
Chiang Mai, Thailand.
10. N. Kammuang-lue, S. Wasananon, T. Katejanekarn, and M. Pang-ngam, (2009). Handbook in Writing of B.Eng. Project and Mechanical Engineering
Project Proposal, 3rd edition, Department of Mechanical Engineering, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand.
3. วิบูลย์ ช่ำงเรือ
ผศ.ดร.
ปริญญาเอก : Ph.D. in
วิทยานิพนธ์ :
Bioresoure Engineering
1. นำยพนธกร เหลีย่ มเคลือบ
ปริญญาโท : วศ.บ.วิศวกรรม หัวข้อวิทยำนิพนธ์: กำรปรับปรุงและพัฒนำเครื่องเกี่ยวนวดข้ำวล้อยำง
ต้นแบบขนำดเล็ก
เกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ.เกษตรกล
2. นำยกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์
วิธำน
หัวข้อวิทยำนิพนธ์: กำรประเมินผลสมรรถนะเครื่องเกี่ยวนวดข้ำวขนำด
เล็ก
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ : (CV ผศ.ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ)
1. ณัฐวุฒิ เนียมสอน,วิบูลย์ ช่างเรือ, เกวลิน คุณำศักดำกุล,ปำริชำติ เทียนจุมพล, และพจมำน พรหมงำม.(2564,8-9 มิถุนำยน). กำรศึกษำกำรใช้จมูก
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ กำรตรวจสอบกำรเกิดกลิ่นหืนข้ำวกล้องระหว่ำงกำรเก็บรักษำ.กำรประชุมวิชำกำรวิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวแห่งชำติ ครังที่ 18 (ประชุม
ออนไลน์).
2. M.Hauner,K.Eichorn,S.Vearasilp,S.Thanapornpoonpong and V.Changrue.(2020).Use and applications of solar heat in the malting and brewing industry
– A review.BrewingScience,73,16-17.
3. T.Parichat,V.Changrue,S.Moo Kim, N.Rattanapanone and P.Maniwara.(2020).Unigue microstructure,physical,and pasting properties of rice grains
produced in Thai upland area.Cereal Chemistry,97(6),1270-1280.
4. M.Hauner,K.Eichorn,S.Vearasilp,S.Thanapornpoonpong and V.Changrue.(2019).Model calculation of a Solar Assisted System for a Malt
Kiln.BrewingSvience, Vol.72:18-30.
5. Theanjumpol P.,Wongzeewasakun K.,Muenmanee N.,Wongsaipun S.,Krongchai C.,Changrue V.,Boonyakiat D. and Kittiwachana S. (2019).Nondestructive identification and estimation of granulation in Sai Num Pung tangerine fruit using near infrared spectroscopy and chemometrics.Postharveat and
Technology,153,13-20.
6. วิบูลย์ ช่างเรือ,ธวัชชัย ธรรมขันแก้ว, ณัฐวุฒิ เนียมสอน, ณัฏวัฒน์ หมื่นมำนี, ณัฐศักดิ์ กฤติกำเมษ และเยำวลักษณ์ จันทร์บำง.(2561,26-27 เมษำยน 2561).
กำรศึกษำพำรำมิเตอร์ในกำรให้ควำมร้อนด้วยคลื่นวิทยุสำหรับกระบวนกำรต่อเนื่อง.กำรประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดั บชำติ ครัง
ที่ 19 ,ศูนย์ประชุมนำนำชำติจุฬำภรณ์,ประจวบคีรีขันธ์,ประเทศไทย.
7. ณัฐวุฒิ เนียมสอน,กำพล วงษ์ชีวะสกุล,วิบูลย์ ช่างเรือ, ณัฏวัฒน์ หมื่นมำนี, และ ปำริชำติ เทียนจุมพล. (2560,26- 27 เมษำยน). กำรใช้เทคโนโลยีเนียร์
อินฟรำเรดตรวจสอบควำมฟ่ำมของส้ม พันธุ์ สำยนำผึง.กำรประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชำติ ครังที่ 19 ,ศูนย์ประชุมนำนำชำติ
จุฬำภรณ์,ประจวบคีรขี ันธ์,ประเทศไทย .
8. ภูชิต ศรีประทุม และ วิบูลย์ ช่างเรือ. (2560,23-24 มิถุนำยน). กำรสกัดนำมันหอมละเหยจำกไพลแบบใช้นำเป็นตัวทำละลำยโดยกำรให้ควำมร้อนด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ.กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสหวิทยำกำรเอเชียอำคเนย์ ครังที่ 4 , กรุงเทพฯ,ประเทศไทย.
9. ชัยวัฒน์ เผ่ำสัดทันพำณิชย์ และวิบูลย์ ช่างเรือ.(2559).กำรศึกษำพำรำมิเตอร์ของเครื่องสกัดนำมันแบบเกลียวอัดสำหรับเมล็ดมะคำเดเมียแตกซีก.วำรสำร
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์,2(2).
10. พูนวิทย์ รักงำม,วิบูลย์ ช่างเรือ,และดำมร บัณฑุรัตน์.(2557).กำรใช้ประโยชน์นำมันสกัดจำกเปลือกส้มเพือ่ เป็นนำมันไบโอดีเซล.วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่,21(2),42-53.

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญำโท แผน ก2
1. ณรง ค์ ฤ ทธิ์ เ สนี ย์ ว ง ศ์ ณ
อยุธยำ

ปริญญำโท แผน ก2
2. พนธกร เหลี่ยมเคลือบ

ปริญญำโท แผน ก2
3. กีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์

ปริญญำโท แผน ก2
4. ณฤทธิ์ วรหำญ

ปริญญำโท แผน ก2
5. ลลิตำ เพชรใจหำญ

ปริญญำโท แผน ก2
6. ชัยพร มณีขัติย์

รายละเอียดของการตีพิมพ์เผยแพร่ *

ระดับคุณภาพของผลงาน
(ค่าน้าหนัก)

ที่ ป ระชุ ม วิ ช ำกำร โดยบทควำมที่ น ำเสนอได้ รั บ กำรตี พิ ม พ์ ใ นรำยงำนสื บเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceeding) ระดับนำนำชำติ
Saneewongnaayuttaya, N., Panyoyai, N., Khamdaeng, T., & Wongsiriamnuay,
T. (2020, March). Briquette production from rice husk by using screw compaction.
In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 463, No. 1, p.
012006). IOP Publishing.
(บทควำมวิจัยที่ตพี ิมพ์เผยแพร่)

0.4

บทควำมวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร TCI กลุ่ม 2
พนธกร เหลี่ยมเคลือบ, ฤทธิชัย อัศวรำชันย์, และเสมอขวัญ ตันติกุล. (2564). กำร
ปรับปรุงควำมแข็งแรงเพลำขับหน้ำเครื่องเกีย่ วนวดข้ำว รุ่น ENG-MJU-003. วำรสำร
สมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 27(2), 7-11.
(บทควำมวิจัยที่ตพี ิมพ์เผยแพร่)

0.6

ประชุ ม วิ ช ำกำร โดยบทควำมที่ น ำเสนอได้ รั บ กำรตี พิ ม พ์ ใ นรำยงำนสื บ เนื่ อ ง
จำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceeding) ระดับชำติ
กีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์ และเสมอขวัญ ตันติกุล. (2564). กำรประเมินสมรรถนะเครือ่ ง
เกี่ยวนวดข้ำวขนำดเล็ก. ใน กำรประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ
ไทย ครังที่ 22 วันที่ 12-14 พฤษภำคม 2564 คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น.
(บทควำมวิจัยที่ตพี ิมพ์เผยแพร่)

0.2

ประชุ ม วิ ช ำกำร โดยบทควำมที่ น ำเสนอได้ รั บ กำรตี พิ ม พ์ ใ นรำยงำนสื บ เนื่ อ ง
จำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceeding) ระดับชำติ
ณฤทธ์ิ วรหาญ ,ทิพำพร คำแดง, นำพร ปัญโญใหญ่,และธนศิษฎ์ วงศ์ศิริอำนวย.
(2563). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนควำมร้อนสำหรับกำรอบแห้งใน
พำรำโบลำโดม. ใน กำรประชุมวิชำกำรกำรถ่ำยเทพลัง งำนควำมร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร ครังที่ 19 กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนและ
มวลในอุปกรณ์ดำ้ นควำมร้อนและกระบวนกำร (ครังที่ 19), 12 - 13 มีนำคม 2563,
จันทบุรี. หน้ำ 398-403.
(บทควำมวิจัยที่ตพี ิมพ์เผยแพร่)

0.2

ที่ ป ระชุ ม วิ ช ำกำร โดยบทควำมที่ น ำเสนอได้ รั บ กำรตี พิ ม พ์ ใ นรำยงำนสื บเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceeding) ระดับนำนำชำติ
Petchaihan, L., Panyoyai, N., Khamdaeng, T., & Wongsiriamnuay, T. (2020,
March). Test of a modified small-scale biochar kiln. In IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science (Vol. 463, No. 1, p. 012004). IOP Publishing.
(บทควำมวิจัยที่ตพี ิมพ์เผยแพร่)

0.4

บทควำมวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร TCI กลุ่ม 2
ชัยพร มณีขัติย์, ทิพำพร คำแดง, นำพร ปัญโญใหญ่, ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย และ
ประชำ ยืนยงกุล. (2565). “คุณลักษณะทำงควำมร้อนของเตำเผำถ่ำนชีวภำพแบบแอ
นิลำและปัจจัยที่ส่ง ผลต่อกำรผลิตถ่ำนชีวภำพ. ว.วิศวกรรมศำสตร์มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 7(2): in press
(บทควำมวิจัยที่ตพี ิมพ์เผยแพร่) หนังสือตอบรับ

0.6

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
9.1 วิทยำนิพนธ์ : อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อนักศึกษำ 5 คน
9.2 กำรค้นคว้ำอิสระ : อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อนักศึกษำ 15 คน
 หำกอำจำรย์ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำเอกและมี ต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำร หรื อ ปริ ญ ญำโทและ
มีตำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขนไป
ึ 1 คนต่อนักศึกษำ 10 คน
 หำกเป็นที่ปรึกษำทัง 2 ประเภท ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ทำวิทยำนิพนธ์ 1 คน เทียบเท่ำ
กับนักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒกิ ารศึกษา

(จานวนนักศึกษาที่อาจารย์เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก)

1. สุเนตร สืบค้ำ

รศ.ดร.

2. เสมอขวัญ ตันติกุล

รศ.

3. โชติพงศ์ กำญจนประโชติ

ผศ.ดร.

ปริญญำเอก : Ph.D. in Bio-Industrial
Mechatronics Engineering
ปริญญำโท : วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร
ปริญญำตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

4. ทิพำพร คำแดง

ผศ.ดร.

ปริญญำเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญำตรี : วศ.บ.วิศวกรรมอำหำร

5. ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิอำนวย

ผศ.ดร.

ปริญญำเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญำโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญำตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

6. นำพร ปัญโญใหญ่

ผศ.ดร.

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญำเอก : Ph.D. in Agricultural
Process Engineering
ปริญญำโท : วศ.ม.เครือ่ งจักรกลเกษตร
ปริญญำตรี : วท.บ.เกษตรศึกษำ-เกษตร
กลวิธำน
ปริญญำโท : กศ.ม.จิตวิทยำกำรศึกษำ
ปริญญำโท : วศ.ม.เครือ่ งจักรกลเกษตร
ปริญญำตรี : คอ.บ.วิศวกรรมเครือ่ งกล

ปริญญำเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญำโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญำตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ภำระงำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำวิทยำนิพนธ์ :
1. นำยมำศรุจ พงษ์เทียน
ภำระงำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ :
1. รวมภำระงำนจำนวนนักศึกษำ 1 คน
ภำระงำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำวิทยำนิพนธ์ :
1. นำยกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์
2. นำยพนธกร เหลีย่ มเคลือบ
ภำระงำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ :
1. รวมภำระงำนจำนวนนักศึกษำ 2 คน
ภำระงำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำวิทยำนิพนธ์ :
1. นำยพรรษวุฒิ รุง่ รัศมี
2. นำงอำภำภัทร สำยอ้ำย
3. นำงสำวรุ่งทิวำ จึงจิรธนติกลุ
4. นำงสำวศุภวรรณ จำชำ
ภำระงำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ :
1. รวมภำระงำนจำนวนนักศึกษำ 4 คน
ภำระงำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำวิทยำนิพนธ์ :
1. นำยณฤทธิ์ วรหำญ
2. นำงสำวเมวดี ศรีโสภณ
3. นำยชัยพร มณีขัติย์
4. นำยธนกฤต รินคำ
ภำระงำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ :
1. รวมภำระงำนจำนวนนักศึกษำ 4 คน
ภำระงำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำวิทยำนิพนธ์ :
1. นำงสำวลลิตำ เพชรใจหำญ
ภำระงำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ :
1. รวมภำระงำนจำนวนนักศึกษำ 1 คน
ภำระงำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำวิทยำนิพนธ์ :
1. นำงสำวชญำกำณฑ์ สิทธิโอด
2. นำยทินกฤต นฤธนันต์
อำจำรย์ทปี่ รึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ :
1. รวมภำระงำนจำนวนนักศึกษำ 3 คน

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรืออย่ำงน้อยทุก ๆ 5 ปี
1. คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร
3. คณะกรรมกำรวิชำกำรของคณะ
4. คณะกรรมกำรประจำคณะ
5. คณะกรรมกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัย
6. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
7. สภำมหำวิทยำลัย
8. กำรดำเนินกำรประเมินควำมสอดคล้องตำม
ระบบ CHECO

ในกำรประชุมครังที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2563
ในกำรประชุมครังที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2563
ในกำรประชุมครังที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
ในกำรประชุมครังที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
ในกำรประชุมครังที่ 5/2563
เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564
ในกำรประชุมครังที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2564
ในกำรประชุมครังที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2564
อยู่ในขันตอน ส่งไประดับมหำวิทยำลัย
ได้รับอักษร E/1

