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1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
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หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
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ภาษาอังกฤษ:
ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร)
ชื่อย่อ (ไทย):
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Engineering (Agricultural Machinery Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.Eng. (Agricultural Machinery Engineering)
วิชาเอก
วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถเข้าใจภาษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
-ไม่มี5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ...
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2555 วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิหลักสู ตร ในการประชุม ครั้งที่ 8/2556
วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2556
เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาโทสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร ในปี การศึกษา 2557
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการหรื อนักวิจยั ด้านเครื่ องจักรกลเกษตร
8.2 อาจารย์ผสู ้ อนในสาขาที่เกี่ยวข้องในด้านเครื่ องจักรกลเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรใน
สถาบันการศึกษา
8.3 วิศวกรในหน่วยงานรัฐและเอกชนตําแหน่งต่างๆ ด้านวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรม
เครื่ องจักรกลเกษตร
8.4 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่ องจักรกลเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
x
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9. ชื่ อ –สกุล ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นายมานพ
ตันตระบัณฑิตย์ *

ตําแหน่ ง
รอง
ศาสตราจารย์

2 นายจตุรงค์
ลังกาพินธุ์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

3 นางดลหทัย
ชูเมฆา

อาจารย์

4 นายกระวี
ตรี อาํ นรรค

อาจารย์

5 นายเกียรติศกั ดิ์
แสงประดิษฐ์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
M.Eng.(Agricultural Engineering)

สํ าเร็จจาก

Asian Institute of
Technology,Thailand
Dipl.-Ing.(FH) (Agricultural Farm Cologne Institute of
Machinery Engineering)
Technology,Cologne,Germany
D.Eng.(Agricultural Engineering)
Asian Institute of Technology ,
Thailand
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่ องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปร.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.บ.(วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
และแปรสภาพ)
วศ.ด.(วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่ องกล)
Ph.D.(Mechanical Engineering)
King’s College, University of
London, UK
M.Eng.(Agricultural Machinery and Asian Institute of Technology ,
Engineering)
Thailand
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปี ที่จบ
2538
2525
2549
2545
2540
2551
2545
2542
2554
2547
2542
2554
2547
2545

หมายเหตุ * ประธานหลักสู ตร
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีการผลิตและองค์ความรู ้ข้ นั สู งทํา
ให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุ รกิจขนาดกลาง
และย่อม ซึ่ งต้องใช้ความรู ้เป็ นฐานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สามารถทําได้จากการเร่ งพัฒนาความรู ้ข้ นั สู ง การสร้ างนวัตกรรมและองค์ความรู ้ใหม่ รวมถึงการถ่ายทอด
ความรู ้ และการปรั บ ใช้เทคโนโลยีจากภายนอกเพื่ อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพภาคการผลิ ตภายในประเทศ ซึ่ ง
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทุกระดับได้ถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทางหรื อยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ
การเตรี ยมการรับการเป็ นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558
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สํ า หรั บ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ องจัก รกลเกษตร เป็ นศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ โดยตรง จึ งเป็ นสาขาหนึ่ งที่ มีค วามสําคัญต่ อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จในภาคการผลิ ต
ทําให้ต้องมี ก ารพัฒนาองค์ความรู ้ ทางด้านวิศวกรรมเครื่ องจัก รกลเกษตรอย่างต่ อเนื่ อง ทั้ง นี้ เพื่อให้เกิ ด
ความรู ้และสามารถบูรณาการความรู ้ดา้ นวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตรกับสาขาอื่นๆ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่
มีคุณภาพและทําให้ประเทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองและสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การขยายตัวอย่างต่อเนื่ องของภาคการผลิ ตในอุตสาหกรรมและความต้องการพึ่งพาเทคโนโลยี
ตนเองก่ อให้ เ กิ ด การพัฒ นาทางสั ง คมและวัฒนธรรม ซึ่ งความสํา คัญขององค์ค วามรู ้ แ ละการพัฒ นา
เทคโนโลยีน้ นั ส่ งผลคุณูปการต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง การบริ หาร
จัด การทรั พ ยากร การควบคุ ม มลภาวะและสิ่ ง แวดล้อ ม การเพิ่ ม โอกาสการแข่ ง ขัน ทางการค้า และ
การส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ สิ่ งเหล่านี้มีผลต่อการมีคุณภาพชี วิตที่สูงขึ้นเพื่อสร้างความมัน่ คงให้กบั ทั้ง
ประชากร ชุ มชนและธุ รกิจ การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในผลกระทบต่อสังคม
และวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริ ยธรรม จะช่วยพัฒนาประเทศในรู ปแบบที่ยง่ั ยืนและเหมาะสมกับ
วิถีสังคมไทย รวมถึงการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต (Lifelong Learning) และการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพแข่งขัน
ได้ในระดับสากลเพื่อสอดรั บการเข้าสู่ การเป็ นประเทศสมาชิ กของประชาคมอาเซี ยน การเคลื่ อนที่ ของ
วิชาชีพวิศวกรในประเทศอาเซี ยนทั้ง 10 ประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก และระดับโลก
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร ได้ถูก
พัฒนาจากการสอบถามความคิดเห็นจากศิษย์เก่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปั จจุปันรวมถึงคณาจารย์
ของหลัก สู ต ร รวมถึ ง ได้รั บ วิ พ ากษ์ห ลัก สู ตรจากผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งจัก รกลเกษตร และ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาความรู ้ ทางวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะทาง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จําเป็ นต้องมี การเรี ยนการสอนที่ มีกระบวนการวิจยั เป็ นกระบวน
การศึ ก ษา ซึ่ ง หลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิศ วกรรมเครื่ องจัก รกลเกษตรนี้ ได้ถู ก
พัฒ นาขึ้ น เพื่ อตอบสนองต่ อความต้อ งการในการผลิ ตบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามชํา นาญทางสาขาวิช า
วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ เป็ นการสร้างศักยภาพให้
ประเทศสามารถพึ่ ง พาตนเองทางเทคโนโลยี โดยเน้น การสร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ เทคโนโลยี ท างด้า น
กระบวนการผลิ ต การปรั บปรุ งคุ ณภาพ การควบคุ มคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม และ
สามารถประยุกต์หรื อบูรณาการเทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตรได้อย่างหลากหลาย อาทิ ด้าน
พลังงานทดแทน ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านวัสดุ และด้านชี วภาพ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ทรั พยากรและ
วัตถุดิบที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตเพื่อส่ งออกและทดแทน
การนําเข้า รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนมี ชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีท้ งั ทางสังคม วัฒนธรรม และสวัสดิ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม โดยหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตรนี้ สามารถ
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สร้ า งวิศ วกรหรื อนัก วิจยั ที่ มี ค วามรู ้ และความสามารถในการทํา งานวิจยั ที่ มี คุ ณภาพ เป็ นการยกระดับ
การศึกษาของชาติ เพื่อให้สามารถผลิ ตบุคลากร นักวิชาการอย่างมี คุณภาพได้เอง และยังช่ วยส่ งเสริ มให้
การเรี ยนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมเกษตรให้มีความเข้มแข็งด้านการพัฒนางานวิจยั และวิชาการตาม
มาตรฐานสากล สามารถชี้ นาํ และกําหนดทิ ศทางความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่ องจักรกลเกษตรในระดับประเทศ และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร เป็ นหลักสู ตรที่
มุ่งเน้นด้านทักษะการปฏิ บตั ิ งานวิจยั และการสร้ างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ เป็ นไปตามพันธกิ จของ
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ในการจัด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ระดับ อุ ด มศึ ก ษาบนพื้ น ฐาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และสร้างงานวิจยั และนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น
การพัฒนากํา ลัง คนด้า นวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ หลักสู ตรยัง มีก ารส่ ง เสริ ม ความสํา คัญ
ทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีเ้ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อกตามแผนทํา วิจยั ร่ วมอุ ตสาหกรรม 2 รายวิ ช า ได้แก่ 04-180-601
ระบบสิ่ งแวดล้อมและการจัดการ 04-415-603 เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม เปิ ดสอนโดยสาขาวิศวกรรมโยธา
และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามลําดับ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรี ยน
-ไม่มี13.3 การบริ หารจัดการ
กําหนดอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารย์ผแู ้ ทนจากภาควิชาอื่น
หรื อหลักสู ตรอื่น เพื่อบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนให้มีผลมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามที่ระบุใน
หลักสู ตร รวมทั้งกําหนดให้อาจารย์ผสู ้ อนจัดทํารายละเอี ยดของวิชาและรายงานผลการดําเนิ นการของ
รายวิชา เพื่อเป็ นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร

1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นผลิ ตมหาบัณฑิ ตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร ที่มีความรู ้ มี ความสามารถใน
การทํางานวิจยั เชิ งลึ กด้านเครื่ องจักรกลเกษตร มีทกั ษะการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู ้ และ
สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
1.2 วัตถุประสงค์
เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ทีม่ ีคุณสมบัติดังต่ อไปนี้
(1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(2) มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจในวิท ยาการ และเทคโนโลยี ข้ ัน สู ง สามารถประยุ ก ต์แ ละ
พิจารณาผลกระทบของผลงานวิจยั ที่มีองค์ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
(3) มีความสามารถในการทํางานวิจยั เชิ งลึก มีทกั ษะการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์
ความรู ้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสามารถบูรณาการในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องได้ หรื อเพื่อ
พัฒนากระบวนการในอุตสาหกรรม โดยสามารถประยุกต์ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิ บ ตั ิ ตลอดถึ ง การใช้เทคนิ ค การวิจยั และให้ข ้อสรุ ป ที่ ส มบู รณ์ ซ่ ึ ง ขยายองค์
ความรู ้หรื อแนวทางการปฏิบตั ิในวิชาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) มีทกั ษะในการแก้ไขปั ญหาที่ซับซ้อน รวมถึ งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ดี มีความเป็ นผูน้ าํ ได้อย่างเหมาะสม
(5) มีทกั ษะกaารวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อนํา มาใช้ใ นการศึ ก ษาค้นคว้า ปั ญหา สรุ ปปั ญหาและ
เสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
- ติดตามประเมินการใช้หลักสู ตร - รายงานผลการประเมินการ
มาตรฐานไม่ต่าํ กว่าที่ สกอ.
อย่างสมํ่าเสมอ
ใช้หลักสู ตร
กําหนด
- ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกๆ 5 ปี
- หลักสู ตรปรับปรุ ง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
- พัฒนาหลักสู ตร โดยมีพ้ืนฐาน
สอดคล้องต่อการเปลี่ยน
จากหลักสู ตรในมหาวิทยาลัย
แปลงของเทคโนโลยีและ
ระดับสากล
ตลาดแรงงาน
- สร้างเครื อข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาคเอกชน และ
หน่วยงานภาครัฐหรื อ
มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจยั
3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
- สนับสนุนการฝึ กอบรมด้าน
เรี ยนการสอนและวิจยั
การเรี ยนการสอน การ
ประเมินผล และวิชาชีพอื่นๆ
- สนับสนุนการทํางานวิจยั เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานวิจยั

-

-

-

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
งานวิจยั ร่ วมกับหน่วยงาน
ภายนอก
รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิจาก
เครื อข่ายหรื อหน่วยงาน
ภายนอกที่มีส่วนในการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง
จํานวนผลงานวิจยั ที่เผยแพร่
ต่อที่ประชุมวิชาการ/
บทความวิชาการ อย่างน้อย
ปี ละ 5 เรื่ อง
จํานวนอาจารย์ที่เข้ารับการ
อบรม สัมมนาทางวิชาชีพ
หรื อดูงานทางวิชาการ อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้งต่อคน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค ข้อกําหนดต่าง ๆ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีวา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่บงั คับ ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1. เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต หรื อ อุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิ ต หรื อวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร วิ ศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมอาหาร หรื อเทียบเท่า
2. มี คุ ณสมบัติ อื่ นตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รี ว่าด้วยการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
3. คุณสมบัติอื่นๆให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรี ยนในหลักสู ตร ไม่ได้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่ องจักรกลเกษตร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหารหรื อเทียบเท่า อาจมีพ้ืนฐานการเรี ยนรู ้ ในหลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตรไม่เพียงพอ
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2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
นักศึกษาที่ไม่ได้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร วิศวกรรม
เกษตร วิศวกรรมอาหารหรื อเทียบเท่า จําเป็ นต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
ได้แก่ วิชาเครื่ องจักรกลเกษตร 1 รายวิชาปรับพื้นฐานอื่นที่จาํ เป็ นให้อยูใ่ นดุ ลยพินิจของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร ซึ่ งรายวิชาดังกล่าวนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จะจัดให้มีการเรี ยนการสอนในปี การศึกษาแรกเข้า
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่ าจะจบการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2557
2558
2559
15
15
15
15
15
15
30
30
30
15
15
15

2560
15
15
30
15

2557
600,000
900,000
720,000
2,220,000

ปี งบประมาณ
2558
600,000
900,000
720,000
2,220,000

2559
600,000
900,000
720,000
2,220,000

2560
600,000
900,000
720,000
2,220,000

2557

ปี งบประมาณ
2558

2559

2560

2556
15
15
-

2.6 งบประมาณตามแผน
1. งบประมาณรายรับ (หน่ วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าสนับสนุนการศึกษา
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2.

2556
300,000
450,000
360,000
1,110,000

งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย : บาท)
หมวดเงิน

2556

ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
56,000
62,000
68,000
74,000
80,000
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ
720,000
1,1 0,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับม าวิทยาลัย
226,000
453,600
45 ,600
453,600
453,600
รวม (ก)
1,002,800
1,655,600
1,661,600
1,667,600
1,673,600
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
120,000
120,000
120,000
120,000
รวม (ข)
120,000
120,000
120,000
120,000
รวม (ก) + (ข)
1,002,800
1,775,600
1,81,600
1,787,600 1,793 600
จํานวนนักศึกษา
15
30
30
30
30
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
66,853
59,187
59,387
59,587
59,787
*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสู ตรเก่าและหลักสู ตรใหม่ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 60,960 บาทต่อปี
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
การเที ย บโอนหน่ วยกิ ตรายวิช าและการลงทะเบี ย นเรี ย นข้า มสถาบันอุ ดมศึ ก ษา ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร
36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก2 ประกอบด้วย การเรี ยนรายวิชาและทําวิทยานิ พนธ์ ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น
2 แผนการศึกษา คือ
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจัยเชิ งวิชาการ เป็ นการเรี ยนรายวิชาและทําวิจยั ในมหาวิทยาลัย
1. หมวดวิชาบังคับ
6
หน่ วยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
6
หน่วยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไม่นบั หน่วยกิต)*
4
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
18
หน่ วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ แผนวิจัยร่ วมอุตสาหกรรม เป็ นการเรี ยนรายวิชาและทําวิจยั ร่ วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
1. หมวดวิชาบังคับ
6
หน่ วยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
6
หน่วยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไม่นบั หน่วยกิต)*
4
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
18
หน่ วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบไม่นบั หน่วยกิต (Audit) และต้องมีผลการเรี ยนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ S (เป็ นที่พอใจ)

11

3.1.3 รายวิชา
1. ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชาในหลักสู ตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจําแนกตามแผนภูมิดงั นี้
คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา
XX– X X
12 3 4
1. ตําแหน่งที่
2. ตําแหน่งที่
3. ตําแหน่งที่
4. ตําแหน่งที่
5. ตําแหน่งที่
6. ตําแหน่งที่

X –X XX
5 6 7 8
1–2
หมายถึง
3
หมายถึง
4
หมายถึง
5
หมายถึง
6
หมายถึง
7–8
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา (หลักสู ตรปริ ญญาโท เป็ นเลข 6)
ลําดับวิชาในหมวดวิชา

2. ความหมายของรหัสการจัดชั่ วโมงเรี ยน
หน่วยกิต
ชัว่ โมงเรี ยนทฤษฎี
ชัว่ โมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัว่ โมงการศึกษานอกเวลา
X

(X - X - X)
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3. รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ 6 หน่ วยกิต
ทั้งแผนการศึกษาแบบที่ 1 และแผนการศึกษาแบบที่ 2 ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
1.1 รายวิชาบังคับ 6 หน่ วยกิต (นับหน่ วยกิต)
04-840-601 วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตรขั้นสู ง
Advanced Agricultural Machinery Engineering
04-840-604 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ
Engineering Properties of Biological Materials
1.2 รายวิชาบังคับ 4 หน่ วยกิต (ไม่ นับหน่ วยกิต)
04-840-602 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
Research Methodology in Agricultural Machinery Engineering
04-840-603 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Engineering Seminar
หมายเหตุ

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

3(3-0-6)
1(0-3-6)

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 04-840-602 ระเบียบวิจยั ทางด้านวิศวกรรม
เครื่ องจักรกลเกษตร และรายวิชา 04-840-603 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกล
เกษตร แบบไม่นบั หน่วยกิต (Audit) และต้องมีผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ในระดับ S
(เป็ นที่พอใจ)

สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องจักรกลเกษตร
หรื อเทียบเท่าจะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานทางเครื่ องจักรกลเกษตรในรายวิชาต่อไปนี้
04-811-304 เครื่ องจักรกลเกษตร 1
3(2-3-5)
Agricultural Machinery 1
การกําหนดรายวิชาปรับพื้นฐานที่อยู่นอกเหนื อจากรายวิชาที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุ ลยพินิจของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เพื่อกําหนดรายวิชาเรี ยนให้กบั นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
สําหรับรายวิชาปรับพื้นฐานเหล่านี้ ไม่นบั เป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตรและนักศึกษาจะต้องมีผลการเรี ยนไม่ต่าํ กว่าระดับ S (เป็ นที่พอใจ)
2. หมวดวิชาเลือก 18 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรี ยนรายวิชาเลือกโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1 สํ าหรับแผนการศึกษาแบบที่ 1 คือแผนวิจัยเชิ งวิชาการ ให้ เลือกเรียนรายวิชาเลือกดังนี้
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร (ข้อ 2.3)
และเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
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2.2 สํ าหรับแผนการศึกษาแบบที่ 2 คือแผนวิจัยร่ วมอุตสาหกรรม ให้ เลือกเรียนรายวิชาเลือกดังนี้
2.2.1 ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาเลื อกในระดับบัณฑิ ตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
(ข้อ 2.3) และเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
2.2.2 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเลือกในแผนทําวิจยั ร่ วมกับอุตสาหกรรม (ข้อ 2.4) ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
04-841-601 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในกระบวนการออกแบบและการผลิต
3(2-3-6)
Application of Computer Aided in Design and Manufacturing Process
04-841-602 การจําลองสถานะการณ์สาํ หรับระบบทางวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
Simulations for Agricultural Engineering System
04-841-603 เขียนแบบวิศวกรรมขั้นสู ง
3(2-3-6)
Advanced Engineering Drawing
04-841-604 การออกแบบเครื่ องจักรกลเกษตรและกระบวนการผลิตขั้นสู ง
3(2-3-6)
Advanced Agricultural Machinery Design and Manufacturing Processes
04-841-605 วิธีชิ้นประกอบจํากัดสําหรับวิศวกรเครื่ องจักรกลเกษตร
Finite Element Method for Agricultural Machinery Engineers
04-841-606 การทดสอบและประเมินผลเครื่ องจักรกลเกษตร
Testing and Evaluation of Agricultural Machinery
04-841-607 เทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยําเพื่อการประหยัดพลังงาน
Precision Agriculture Technology for Energy Saving
04-841-608 การจัดการวัสดุเหลือใช้และเทคโนโลยีการแปรรู ปพลังงาน
Waste Management and Renewable Energy Conversion Technology
04-841-609 การบริ หารวิศวกรรมการผลิต
Manufacturing Engineering Management
04-841-610 กระบวนการอบแห้งสําหรับวัสดุเกษตร
Drying Process for Agricultural Materials
04-841-611 หัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
Selected Topics in Agricultural Machinery Engineering

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

14

2.4 วิชาเลือกในแผนวิจัยร่ วมอุตสาหกรรม 6 หน่ วยกิต โดยให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-180-601 ระบบสิ่ งแวดล้อมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental System and Management
04-415-603 เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
04-841-612 การฝึ กงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
4(0-40-0)
Industrial Internship in Agricultural Machinery Engineering
3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
04-840-701 วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบที่ 1 (เรี ยนรายวิชาและทําวิจยั ในมหาวิทยาลัย)
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง

04-840-601 วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตรขั้นสู ง

3

3

0

6

04-840-602 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางด้านวิศวกรรม

3

3

0

6

04-840-604 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ

3

2

3

6

04-84x-xxx วิชาเลือก

3

x

x

x

9

x

x

x

เครื่ องจักรกลเกษตร*

รวม
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-840-603 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกล

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง
1

0

3

6

04-84x-xxx วิชาเลือก

3

x

x

x

04-84x-xxx วิชาเลือก

3

x

x

x

04-84x-xxx วิชาเลือก

3

x

x

x

9

x

x

x

เกษตร*

รวม
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง

04-840-701 วิทยานิพนธ์

6

0

0

18

04-84x-xxx วิชาเลือก

3

x

x

x

04-84x-xxx วิชาเลือก

3

x

x

x

12

x

x

x

รวม
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-840-701

วิทยานิพนธ์
รวม

* ไม่นบั หน่วยกิต (Audit)

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง
6

0

0

18

6

0

0

18

16

3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบที่ 2 (เรี ยนรายวิชาและทําวิจยั ร่ วมกับภาคอุตสาหกรรม)
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง

04-840-601 วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตรขั้นสู ง

3

3

0

6

04-840-602 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางด้านวิศวกรรม

3

3

0

6

04-840-604 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ

3

2

3

6

04-84x-xxx วิชาเลือก

3

x

x

x

04-84x-xxx วิชาเลือก

3

x

x

12

x

x

เครื่ องจักรกลเกษตร*

รวม
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

x

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง

04-180-601 ระบบสิ่ งแวดล้อมและการจัดการ

1

1

0

2

04-415-603 เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม

1

1

0

2

04-840-603 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร*

1

0

3

04-84x-xxx วิชาเลือก

3

x

x

x

04-84x-xxx วิชาเลือก

3

x

x

x

8

x

x

x

รวม
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง

04-840-701 วิทยานิพนธ์

6

0

0

18

04-841-612 การฝึ กงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรม

4

0

40

0

10

0

0

18

เครื่ องจักรกลเกษตร
รวม
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-840-701 วิทยานิพนธ์
รวม
* ไม่นบั หน่วยกิต (Audit)

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง
6

0

0

18

6

0

0

18

17

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
04-840-601

วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตรขั้นสู ง
3(3-0-6)
Advanced Agricultural Machinery Engineering
เครื่ องจักรกลสําหรั บการเตรี ยมดิ น การชลประทานและการเพาะปลูก เครื่ องจักรกล
สําหรับกําจัดวัชพืช แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสําหรับอุปกรณ์ฉีดพ่นสารเคมี การใช้
เครื่ องเก็บเกี่ยวและนวดธัญพืช การเกี่ยวนวดโดยการปลิด การวิเคราะห์แรงที่กระทําต่อ
รถแทรกเตอร์ ระบบถ่ า ยทอดกํา ลัง ด้ว ยไฮดรอลิ ก และการถ่ า ยทอดกํา ลัง ทางกล
การประเมินสมรรถนะของรถแทรกเตอร์
Tillage, irrigation and planting equipment, crop care equipment, weeding, new trend in
spraying technology, use of combines and other harvesting machines, harvesting by
stripping mechanism, analysis of forces acting on tractor, hydraulic and mechanical
power trains, predicting tractor field performance

04-840-602

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางด้ านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Agricultural Machinery Engineering
ระเบี ย บวิจยั ทางด้า นวิศ วกรรมเครื่ องจัก รกลเกษตร การเขี ย นข้อเสนอโครงการวิจยั
การวางแผนการวิจยั การเก็บข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการวิเคราะห์
ผล การเขียนรายงานการวิจยั ในวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
Research methods in agricultural machinery engineering, proposal writing, research
planning, data collection, application of software for data analysis, report writing in
agricultural machinery engineering

04-840-603

สั มมนาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
1(0-3-6)
Agricultural Machinery Engineering Seminar
การค้นคว้าข้อมูลและการอภิปรายหัวข้อด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร การเขียนเค้า
โครงงานวิ จยั การนํา เสนอบทความวิจ ัย การจัด ประชุ ม การจัด ประชุ ม สัม มนาทาง
วิชาการ
Litereature survey and discussion in agricultural engineering topics, research proposal
writing, research article presentation, meeting and academic conference
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04-840-604

สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ
3(2-3-6)
Engineering Properties of Biological Materials
ความสําคัญของสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติ
ทางความร้ อน สมบัติทางไฟฟ้ า สมบัติทางเสี ยง สมบัติทางแสง สี รี โอโลจี ความยืดหยุ่น
ความเสี ยดทาน แรงเค้นสัมผัส การกระแทกยืดหยุน่ ของวัสดุทรงกลม วิชโคอิแลซติกซิ ตี และ
ความเสี ยหายเชิงกลของวัสดุชีวภาพ
Important of engineering properties of biological materials, physical, mechanical,
thermal, electrical, acustic, opitical characteristics, color, rheology, elasticity, friction,
contact stress, elastic impact of spherical bodies, visco-elasticity and mechanical
damage of biological materials

*04-811-304

เครื่องจักรกลเกษตร 1
3(2-3-5)
Agricultural Machinery 1
ทฤษฎีและปฏิบตั ิการทดสอบ วิเคราะห์หาสมรรถนะและประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือทุ่น
แรงก่อนการเก็บเกี่ยว เช่น เครื่ องมือเตรี ยมดิน เครื่ องปลูก เครื่ องพรวน เครื่ องให้ปุ๋ยและ
เครื่ องมือกําจัดวัชพืช รวมทั้งการปรับตั้งและดัดแปลงแก้ไข ให้เหมาะสมกับสภาพการ
ใช้งาน
Theories and practical testing on field capacity and field efficiency of pre-harvest farm
machinery, i.e., tillage equipment, planter, fertilizing equipment, cultivator and
sprayer, adjustment for proper operation
เป็ นรายวิชาปรับพื้นฐาน

* หมายเหตุ
04-840-701

วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis
ค้นคว้าวิจยั และพัฒนาตลอดจนการประยุกต์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร ภายใต้การดูแลและให้คาํ ปรึ กษาจากอาจารย์ผู ้
ควบคุม การเขียนวิทยานิ พนธ์ตามรู ปแบบที่กาํ หนด เผยแพร่ งานวิจยั ในการประชุ มหรื อ
วารสารวิชาการ ทดสอบความรู ้ดว้ ยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบและการจัดทําเป็ น
รู ปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
Research and development, application and synthesis for new knowledge in
agricultural machinery engineering under the supervision of a faculty member,
preparation of thesis in a proper form, presentation at a public seminar, publication,
oral examination by the committee and writing up a complete thesis
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04-841-601

การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในกระบวนการออกแบบและการผลิต
3(2-3-6)
Application of Computer Aided in Design and Manufacturing Process
วิธีสร้ างแบบจําลองวัตถุ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สําหรับ CAD และ CAM การเชื่ อมต่อ
ระหว่าง CAD และ CAM การรวม CAD และ CAM เข้าในระบบการผลิต การวางแผนทางเดิน
วัสดุ คมตัดที่ ใช้การควบคุ มเชิ งตัวเลข การส่ งถ่ ายข้อมูลระหว่างเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และ
เครื่ องมือกลซี เอ็นซี การเตรี ยมการก่อนผลิตจริ งโดยใช้ขอ้ มูลจาก CAD และ CAM
Concepts and principles of object modeling methods, hardware and software for
CAD/CAM, CAD/CAM interface, CAD/CAM integration into manufacturing systems
numerically-controlled tool path planning, data transfer between a computer and CNCmachine tools, production preparation using CAD/CAM data

04-841-602

การจําลองสถานการณ์ สําหรั บระบบทางวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
Simulations for Agricultural Engineering System
การจําลองพฤติกรรมต่างๆ สําหรับระบบทางวิศวกรรมเกษตร เช่น การจําลองพฤติกรรม
แบบเชิ งเส้นและไม่เชิ งเส้น การจําลองการเคลื่อนที่แบบสแตติกส์ และไดนามิกส์ การ
จํา ลองพฤติ ก รรมความเค้น และความเครี ย ดของวัส ดุ การจํา ลองการเคลื่ อ นที่ แ ละ
พฤติกรรมของอากาศและของเหลว การจําลองพฤติกรรมของการถ่ายเทความร้อน การ
จําลองการเคลื่ อนที่แบบไคเนเมติกส์ ออพติไมเซชัน่ และการพิสูจน์ผลของแบบจําลอง
โดยการทดลองจริ ง
Simulation for agricultural engineering system, with emphasis on linear and non-linear
behaviour, static and dynamic behaviour, stress & strain behaviour, air and fluid flow
behaviour, simulation of heat transfer behaviour, motion simulation to study the
kinematic behaviour, optimization and experimental for simulating validation

20

04-841-603

เขียนแบบวิศวกรรมขั้นสู ง
3(2-3-6)
Advanced Engineering Drawing
การเขียนแบบสั่งงานการผลิตในงานอุตสาหกรรม ชิ้นส่ วนงานหล่อ ชิ้นส่ วนมาตรฐาน
ตาม ISO, JIS, DIN และ ANSI คุณภาพผิว แบบงานประกอบที่กาํ หนดวัสดุดว้ ยโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ ทั้ ง ภาพระเบิ ด ภาพเคลื่ อนไหว ประกอบและถอด และการบู รณาการ
ใช้ในโครงงาน
Industrial manufacturing drawing e.g. castings and standard parts in accordance with
ISO, JIS, DIN and ANSI, roughness surface, assembly with materials by using
computer drawing include explode view, mounting and dismounting animation of
assembly, integration in project works

04-841-604

การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและกระบวนการผลิตขั้นสู ง
3(2-3-6)
Advanced Agricultural Machinery Design and Manufacturing Processes
การวิ เ คราะห์ แ ละวิ ธี วิ ศ วกรรมย้อ นรอยในการออกแบบเครื่ องจั ก รกลเกษตร
ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะห์ความแข็งแรงชิ้นส่ วนที่คาํ นวณ
และออกแบบ รวมถึงการเขียนแบบสัง่ งานการผลิตสําหรับเครื่ องจักรอัตโนมัติ
Analysis and reverse engineering methods on agricultural machine design in
agricultural and agro-industry sectors, strength of parts design analysis include
manufacturing drawing for CNC production

04-841-605

วิธีชิ้นประกอบจํากัดสํ าหรับวิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Finite Element Method for Agricultural Machinery Engineers
การใช้วิ ธี ก ารแปรผัน ในการสร้ า งวิ ธี ชิ้ น ประกอบจํา กัด เทคนิ ค การสร้ า งเมทริ ก ซ์
ลักษณะเฉพาะของชิ้ นประกอบและการประกอบเมทริ กซ์เหล่านี้ เข้าด้วยกัน หลักของ
พลังงานศักย์ต่ าํ สุ ด หลักของการย้ายที่เสมือน การประยุกต์กบั ปั ญหา ความเค้น ความ
ร้อนและการไหลของของไหล การใช้คอมพิวเตอร์ กบั วิธีชิ้นประกอบจํากัด
Variational formulation of the finite element method, techniques of constructing and
assembling characteristic element matrices, principles of minimum potential energy,
principles of virtual displacement, application to problems in stress, thermal and fluid
analysis, computer implementation of finite element method
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04-841-606

การทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Testing and Evaluation of Agricultural Machinery
ขั้นตอนการทดสอบและการประเมินผลประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรกลเกษตร มาตรฐาน
การทดสอบระดับ ประเทศ และมาตรฐานการทดสอบระดับ สากล การประยุก ต์ใ ช้
เครื่ อ งมื อ วัด ในงานทดสอบ การวิ เ คราะห์ ผ ลการทดสอบด้ว ยวิธี ก ารทางสถิ ติ การ
เปรี ยบเที ยบผลการทดลอง ตัวแปรและพารามิ เตอร์ ที่ใช้ในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องจักรกลเกษตร
Testing and efficiency evaluation for agricultural machinery, preparation and planning
for testing, national and international test codes, instrumental application for testing,
statistical methods for data analysis and comparison of experimental results data,
variables and parameters for evaluation of agricultural machinery

04-841-607

เทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่ นยําเพือ่ การประหยัดพลังงาน
3(3-0-6)
Precision Agriculture Technology for Energy Saving
การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลและหลักการของการวางแผนงาน การเก็บตัวอย่างข้อมูลและการ
แปรผลข้อมู ล ขั้นสู ง การบริ หารจัดการข้อมูล ทางการเกษตรสมัยใหม่ ระบบกํา หนด
ตําแหน่งบนพื้นผิวโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีแผนที่ทางการเกษตร
ขั้นสู ง แผนที่ทางกายภาพของดินขั้นสู ง แผนที่ของผลผลิตขั้นสู ง เทคโนโลยีการตรวจจับ
สัญญาณขั้นสู ง ระบบการควบคุ มความแม่นยําทางการเกษตรขั้นสู ง การบริ หารจัดการ
พื้นที่ทางการเกษตรขั้นสู ง
Application of information and data collection, advanced interpretation of data,
advanced management of information system, global position system, geographical
information system, advanced mapping technology, advanced soil mapping, advanced
yield mapping, advanced sensor technology, advanced precision controlling system,
advanced site specific management
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04-841-608

การจัดการวัสดุเหลือใช้ และเทคโนโลยีการแปรรู ปพลังงาน
3(3-0-6)
Waste Management and Renewable Energy Conversion Technology
หลักการจัดการ ชนิ ด สมบัติของวัสดุเหลื อใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการเปลี่ยนรู ปพลังงาน โดยเน้นการแปรรู ปพลังงาน
จากพลัง งานทดแทน เช่ น พลัง งานชี ว มวล การประยุ ก ต์และพัฒ นาเทคโนโลยีจ าก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Principles of management, categories, properties of agricultural and agro-industries
waste, utilization, technology of energy waste conversion, energy from renewable
resources such as emphasize on biomass, applications and development of technology
related to local wisdom

04-841-609

การบริ หารวิศวกรรมการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Engineering Management
การวางแผนกําลังการผลิต ทําเลที่ต้ งั การวางแผนผังกระบวนการผลิต การพยากรณ์และ
การวางแผนการผลิ ต การวางแผนและควบคุ ม โครงการ การควบคุ ม สิ น ค้า คงคลัง
การจัดการคุณภาพ การซ่อมและบํารุ งรักษาระบบการผลิต
Capacity planning, location planning, plant layout, forecasting and production planing,
project planning and scheduling inventory control, quality management, preventive
maintainance

04-841-610

กระบวนการอบแห้ งสํ าหรับวัสดุเกษตร
3(3-0-6)
Drying Process for Agricultural Materials
ความชื้ นในวัสดุเกษตร ข้อจํากัดในการอบแห้งวัสดุ เกษตร แผนภูมิอากาศชื้น ความชื้ น
สมดุล การคํานวณภาระความร้อนและการไหลของอากาศในเครื่ องอบแห้ง แบบจําลอง
ในระบบอบแห้ง ประสิ ทธิ ภาพและสมรรถนะของเครื่ องอบแห้ง ชนิ ดของเครื่ องอบแห้ง
การออกแบบเครื่ องอบแห้งและระบบควบคุ ม เทคโนโลยีใหม่ในเครื่ องอบแห้ง การใช้
พลังงานทดแทนในกระบวนการอบแห้ง
Moisture content in agricultural materials, drying constraints in agricultural materials,
psychometric chart, equilibrium moisture content, calculations of thermal load and flow
in dryer, drying models, efficiency and performance of dryer, type of dryer, design of
dryer and control system, modern technology in dryer, renewable energy in drying
process
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04-841-611

หัวข้ อเลือกทางด้ านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Selected Topics in Agricultural Machinery Engineering
หัวข้อพิเศษในงานทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร ซึ่ งเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องในด้าน
เครื่ องจักรกลเกษตร วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีพลังงาน หรื อด้านอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
Topics related to agricultural machinery engineering, post-harvest engineering, energy
technology or other related topics

04-841-612

การฝึ กงานอุตสาหกรรมด้ านวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
4(0-40-0)
Industrial Internship in Agricultural Machinery Engineering
การปฏิบตั ิงานเพื่อแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาทางอุตสาหกรรมในสิ่ งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยปั ญหาดังกล่าวต้องเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์เพื่อวิจยั
ร่ วมกับอุตสาหกรรมซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู ้ อนและสถานประกอบการโดย
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเพื่อสรุ ปการปฏิบตั ิงานและผลลัพธ์ที่ได้ให้แก่อาจารย์ผสู ้ อน
Industrial practice to analyze and solve industrial-relevant problems of the internship
thesis research by working in an industrial environment for at least 1 semester under
the supervision of a faculty member and the industry, preparation of a working report
and summary of the jobs

04-180-601

ระบบสิ่ งแวดล้ อมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental System and Management
หลัก การพื้ น ฐานของระบบสิ่ ง แวดล้ อ มและการจัด การ ประเด็ น สิ่ ง แวดล้อ มและ
การจัดลําดับมาตรฐานคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมและเกณฑ์ในการกําหนดดัชนี ส่ิ งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศสิ่ งแวดล้อม องค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม การดําเนิ นการและการประเมิ น
ด้า นเศรษฐศาสตร์ ใ นการควบคุ ม สิ่ ง แวดล้อ ม การติ ด ตามตรวจสอบสิ่ ง แวดล้ อ ม
กรณี ศึกษาของระบบสิ่ งแวดล้อมและการจัดการ
Concepts of environmental systems and management, issues and priorities of
enviromental, standards and criteria setting, enviroment information systems and
organizations enforcement and economic aspects of environmental control, EMS and
ISO, monitoring, pollution prevention, case studies

24

04-415-603

เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม ต้นทุ น การคํานวณดอกเบี้ ย มูลค่า
ปั จจุ บนั และมู ลค่า รายปี อัตราผลตอบแทน ผลประโยชน์ ต่อเงิ นลงทุ น ค่ า เสื่ อมราคา
ผลกระทบภาษี ร ายได้ จุ ด คุ ้ม ทุ น การทดแทนทรั พ ย์สิ น การวิเ คราะห์ เ งิ น เฟ้ อ และ
การวิเคราะห์การตัดสิ นใจในโครงการต่าง ๆ การตัดสิ นใจภายใต้ความเสี่ ยง และความไม่
แน่นอน
Basics of engineering economy, costs, interest calculation, present worth and annual
worth, rate of return, benefit-cost ratio, depreciation, impact of income tax, break-even
point, replacement, inflation, project evaluation and decision making under risks and
uncertainty
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4. ชื่ อ สกุล ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1 นายมานพ
ตันตระบัณฑิตย์

2 นายจตุรงค์
ลังกาพินธุ์

3 นางดลหทัย
ชูเมฆา

4 นายกระวี
ตรี อาํ นรรค
5 นายเกียรติศกั ดิ์
แสงประดิษฐ์

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

รอง
M.Eng.(Agricultural
ศาสตราจารย์
Engineering)
Dipl.-Ing. (FH) (Agricultural
Farm Machinery
Engineering)
ผูช้ ่วย
D.Eng.(Agricultural Engineering)
ศาสตราจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่ องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่ องจักร
กลเกษตร)
อาจารย์ ปร.ด..(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)
วศ.บ.(วิศวกรรมหลังการเก็บ
เกี่ยวและแปรสภาพ)
อาจารย์ วศ.ด.(วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่ องกล)
อาจารย์ Ph.D.(Mechanical Engineering)

หมายเหตุ * ประธานหลักสู ตร

สําเร็ จจาก
Asian Institute of
Technology ,Thailand
Cologne Institute of
Technology,Cologne,
Germany
Asian Institute of
Technology ,Thailand
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ภาระงานสอน

ปี ที่
จบ

ชม./สัปดาห์

2556 2557 2558 2559
2538 3 6 6 6
2525

2549

3

6

6

6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542

3

3

3

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

3

3

3

3

3

6

6

2545
2540

2554
2547
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2542
King’s College, University 2554
of London, UK
M.Eng.(Agricultural Machinery Asian Institute of
2547
and Engineering)
Technology,Thailand
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
นายรุ่ งเรื อง
กาลศิริศิลป์

1

2

นางสานิตย์ดา
เตียวต๋ อย

3

นางสาวสุนนั
ปานสาคร

4 นายเกรี ยงไกร
แซมสี ม่วง

5

นายอภินนั ท์
วัลภา

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ภาระงานสอน

ปี ที่
จบ

สําเร็ จจาก

รอง
D.Eng. (Agricultural Engineering) Asian Institute of
ศาสตราจารย์
Technology,Thailand
M.Eng.(Agricultural Engineering) Asian Institute of
Technology,Thailand
B.Eng. (Agricultural Engineering) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ D.Eng. (Water Engineering and
Asian Institute of
Management)
Technology,Thailand
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูช้ ่วย
D.Eng. (Food Engineering and
Asian Institue of
ศาสตราจารย์
Bioprocess Technology)
Technology,Thailand
M.Eng. (Postharvest & Food
Asian Institue of
Technology,Thailand
Process Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ D.Eng. (Agricultural Systems and Asian Institute of
Engineering)
Technology,Thailand
M.Sc. (Mechanics and Engineering Hanover University,
Design)
Niedersachsen ,Germany
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อาจารย์ D.Eng. (Food Engineering and
Asian Institue of
Bioprocess Technology)
Technology,Thailand
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ชม./สัปดาห์

2556 2557 2558 2559
2543 3 3 3 3
2536
2531
2553

3

3

3

3

2543
2541
2551

3

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

2544
2540
2555
2548
2543
2550
2535
2539

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา
รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวฒั น์
ผศ.เกรี ยงไกร แก้วตระกูลพงษ์
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
รศ.ศิริชยั เทพา

ตําแหน่ ง
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

นายกมล ธนกนกชัย
นายสมชาย ชูแก้ว

กรรมการผูจ้ ดั การ
Training Supervisor

สถานทีท่ าํ งาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(กําแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
บริ ษทั ดีไซน์โธร แมนูแฟกเจอริ่ ง จํากัด
บริ ษทั เอ็น อาร์ ออโตเมชัน่ จํากัด
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงานอุตสาหกรรม)
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร จัดให้มีรายวิชาฝึ กงาน
อุ ตสาหกรรมด้า นวิศ วกรรมเครื่ อ งจัก รกลเกษตร สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาแผนวิ จยั ร่ ว มอุ ตสาหกรรม เพื่อ ช่ วยให้
นักศึกษาที่มีความสนใจต้องการทําวิจยั ร่ วมกับอุตสาหกรรมได้เรี ยนรู ้กระบวนการจริ งในโรงงานและปั ญหาจริ ง
หน้างาน โดยปั ญหาดังกล่าวจะต้องเป็ นส่ วนหนึ่ งหรื อสอดคล้องกับวิทยานิ พนธ์เพื่อวิจยั ร่ วมกับอุตสาหกรรม
ทั้ง นี้ เพื่ อนํา ความรู ้ ข้ นั สู ง ทางวิศ วกรรมเครื่ องจัก รกลเกษตรไปแก้ไ ขหรื อ วิเ คราะห์ ปั ญ หาวิศ วกรรม และ
ระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานในสิ่ งแวดล้อมอุตสาหกรรมต้องไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยต้องเขียนรายงาน
และสรุ ปการปฏิบตั ิงานและผลลัพธ์ที่ได้แก่อาจารย์ผสู ้ อน
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และความรับผิดชอบในการทํางาน
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจริ งในส่ วนที่ได้รับมอบหมาย
3. เข้า ใจหลักการ กระบวนการผลิ ตและปั ญหาหน้างานในโรงงานอย่างถ่องแท้ เพื่ อนําไปสู่ การ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. สามารถใช้ค วามรู ้ ท างด้า นวิศ วกรรมเครื่ องจัก รกลเกษตร บูรณาการ เพื่ อนํา ไปแก้ปัญหาของ
กระบวนการผลิตหรื อปั ญหาหน้างานได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถใช้ เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ร่ ว มกับ องค์ ค วามรู้ ใ นการประมวล การแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ขอ้ มูลผล
6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู ้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื บค้น
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ และถ่ายทอดสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนได้หลากหลาย มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
8. มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นัก ศึ ก ษาทุ ก คนต้องมี หัวข้องานวิจ ัย ของตนเอง โดยเป็ นการค้นคว้า วิจยั ในหัวข้อที่ น่า สนใจใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร ภายใต้การดูแลและให้คาํ ปรึ กษาจากอาจารย์ผคู้ วบคุม มีขอบเขตการ
ทํางานที่ชดั เจน การรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิ พนธ์ตามรู ปแบบที่กาํ หนด การ
นําเสนอผลงานต่อที่ประชุมและทดสอบความรู ้ดว้ ยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
เป็ นโครงการวิจยั เชิงลึกในสาขาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ เทคโนโลยี
หรื อการประยุกต์ในกระบวนการผลิต มีการเขียนวิทยานิ พนธ์ตามรู ปแบบที่กาํ หนด การนําเสนอผลงานต่อที่
ประชุมและทดสอบความรู ้ดว้ ยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิ ดและวิธีดาํ เนิ นงานในการทําวิจยั เพื่อวิทยานิ พนธ์ หรื อ
โครงการทางวิชาการอย่างเป็ นระบบได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการเรี ย นรู้ ติดตามความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยีใ หม่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง มีการสื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
3. สามารถดําเนิ นงานวิจยั หรื อโครงการทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง โดยใช้ความรู้ ท้ งั
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บ ัติ ดุ ล ยพิ นิ จ เทคนิ ค วิ จ ั ย หรื อเทคนิ ค คํา นวณ และการวิ เ คราะห์
เพื่อหาข้อสรุ ปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู ้เดิมหรื อแนวทางปฏิบตั ิได้อย่างมีนยั สําคัญ
4. สามารถสื บค้น ตีความ และใช้ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อจัดการ
กับบริ บทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
5. สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตรได้อย่าง
สร้างสรรค์จากองค์ความรู ้เดิม
6. สามารถสื่ อสารอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยใช้ ก ารสื่ อสารด้ ว ยปากเปล่ า และการเขี ย น
รวมทั้งสามารถนําเสนอรายงานแบบเป็ นทางการได้ดี
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปี การศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาแรกเข้า
ให้กบั คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
2. มีการกําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษาทุกสัปดาห์
3. หลักสู ตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ์
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5.6 กระบวนการประเมินผล
1. นักศึกษาทุกคนต้องมีการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิ พนธ์ปีละ 2 ครั้ง ตลอดช่วงการทํา
วิทยานิพนธ์ ให้กบั คณะกรรมการ
2. ต้อ งเสนอและสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้น สุ ด ท้า ยโดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้ว ย
ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผูท้ รงคุ ณวุฒิอย่างน้อยอีก 1 คน
จากภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ต้องส่ งรายงานวิทยานิ พนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี
กําหนด
4. ข้อกําหนดอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.ด้านบุคลิกภาพ
1. มีการสอนเรื่ องการเข้าร่ วมประชุ มและนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ผ่า นรายวิชาสั มมนาทางวิศวกรรมเครื่ องจัก รกลเกษตร และอื่ นๆ
เป็ นการเสริ มสร้ างและฝึ กบุคลิ กภาพรวมถึงมารยาทของผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมสัมมนา
2. มี การรายงานทางวิช าการอย่า งต่อเนื่ องผ่านวิทยานิ พนธ์ และวิช า
เรี ยน ทําให้นักศึกษามี ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง กล้าแสดงออกความ
คิดเห็นของตนเอง เกิดความรู ้และทักษะทางปั ญญา
2.ด้านภาวะผูน้ าํ และความ 1. การตรงต่อเวลา และสมํ่าเสมอต่อเข้าชั้นเรี ยน
รับผิดชอบตลอดจนมีวินยั
2. ให้มีการทํางานกลุ่มเพื่อฝึ กด้านภาวะผูน้ าํ ในรายวิชาของหลักสู ตร
ในตนเอง
และกิจกรรมของภาควิชา
3. การกล้าแสดงความคิดเห็น อภิปรายในวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์
รวมถึ ง สามารถวิ เ คราะห์ แก้ปั ญ หาได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธภาพ ซึ่ ง
นําไปสู่ การจัดทําวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
4. มีการเรี ยนการสอนหรื อจัดกิจกรรมที่มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
5. การจัดการและทํางานวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ ที่ได้
3.คุณธรรม จริ ยธรรม และ
สอนและสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และวิชาชีพ ผ่านรายวิชาและวิทยานิพนธ์
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีทกั ษะการจัดการและวินิจฉัยปั ญหาที่ซับซ้อนทางคุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ หลักฐาน เหตุ ผลและมี วิจารณญาณได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
รวมทั้งสนับสนุนผูอ้ ื่นให้มีการใช้คุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการ
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและ
สังคม
4. มีภาวะเป็ นผูน้ าํ สามารถทํางานเป็ นหมู่คณะ แก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ
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2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. จัดให้มีการสอนด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพให้แก่นกั ศึกษาที่ไม่ได้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร สาขาวิศวกรรมเกษตร โดยอยู่ในวิชาความรู ้ พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร สําหรั บนักศึกษาปริ ญญาโททัว่ ไป จะมี การสอนด้านคุ ณธรรม
จริ ยธรรมและกรณี ศึกษาการจัดการปั ญหาในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
รวมทั้งมีการสอดแทรกการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมในรายวิชาสอนอื่นๆ และวิทยานิ พนธ์
ของหลักสู ตร
2. หลักสู ตรจัดให้มีการปลูกฝั งเรื่ องวินยั และความรั บผิดชอบในการทํางาน อาทิ การตรงต่อ
เวลาในการทํางานและส่ งงาน ผลสัมฤทธิ์ ของงาน
3. ด้า นความรั บ ผิดชอบต่อผูอ้ ื่ น ภาวะผูน้ ํา และผูต้ าม และการรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นจากผูอ้ ื่ น
จะใช้ ก ารทํา งานกลุ่ ม และการนํ า เสนองาน ซึ่ งพิ จ ารณาจากผู ้เ ข้ า ฟั ง ในที่ ป ระชุ ม
กรรมการสอบ อาจารย์ผสู้ อน และเพื่อนร่ วมงาน รวมทั้งกิจกรรมเสริ มต่างๆ
4. เคารพกฎระเบียบของสถานศึกษาและการเรี ยนการสอน
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการสอบในรายวิชาเรี ยนที่กาํ หนด
2. ประเมินจากการมีวนิ ยั ในการเรี ยน การส่ งงานตามกําหนด และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
3. ประเมินจากการมีวนิ ยั และความรับผิดชอบในหน้าที่จากการทําวิทยานิพนธ์
4. ประเมินจากแบบสอบถามสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมต่างๆ
5. ประเมินปริ มาณจากการทุจริ ตในการทํางานและการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้ อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญของ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร และสามารถประยุกต์ความรู ้ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความรู ้ และทักษะในการใช้เครื่ องมือเฉพาะทางหรื อเครื่ องมือเพื่อคํานวณทางวิศวกรรม
เครื่ องจักรกลเกษตร
3. มี ค วามเข้า ใจต่ อ การพัฒ นาองค์ค วามรู ้ ใ หม่ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งจัก รกลเกษตร
ที่ ส อดคล้ อ งกับ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อโครงการวิ ช าการ และตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบของ
องค์ความรู ้น้ นั ๆ ต่อสภาพปั จจุบนั และอนาคต
4. มีความรู ้ ความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในทฤษฎี และ/หรื อการออกแบบ การปฏิ บตั ิ และเทคนิ ค
การวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์หรื อโครงการวิชาการ เพื่อหาข้อสรุ ปแนวทางการทํางานที่เหมาะสม
และสามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร และศาสตร์ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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2.2.1 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ใช้การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนและสถานประกอบการควบคู่กบั การทํางานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1. มี การเรี ยนการสอนความรู ้ เนื้ อหาสาระหลักและเครื่ องมือเฉพาะทางหรื อเครื่ องมื อคํานวณในรายวิชา
ของหลักสู ตร และมีการสอดแทรกให้ติดตามองค์ความรู ้ใหม่ๆ จากบทความวิชาการ
2. มีการนําเสนองานวิจยั เชิงลึกจากวิทยากรรับเชิญที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ อง
3. จัดให้มีการสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีการสื บค้นข้อมูล เรี ยนรู้ความรู ้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเครื่ องจักรกลเกษตร และสามารถบูรณาการทางความรู ้
4. มีการทํางานวิจยั เชิ งลึ ก โดยนักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลและใช้กระบวนการทางวิจยั รวมทั้ง
ต้องวิเคราะห์และสรุ ปประเด็นที่สาํ คัญจากการค้นคว้า
2.2.2 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. การประเมิ นผลการเรี ย นรู้ ใ นห้องเรี ย นหรื อสถานประกอบการ ประกอบด้วย การสอบ
รายงานที่ได้รับมอบหมายและ/หรื อการนําเสนอรายงาน
2. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร ประกอบด้วย
การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็ น ความรู ้ จากบทความวิชาการและผลสัมฤทธิ์ จาก
รายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากวิทยานิ พนธ์ ประกอบด้วย การประเมินเอกสารควบคู่กบั การ
สอบปากเปล่าของคณะกรรมการสอบ
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึ กษาต้องสามารถใช้ความรู ้ เดิ มร่ วมกับความรู ้ หลักในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกล
เกษตร เพื่อพัฒนาสร้ างสรรค์องค์ความรู้ ใหม่หรื อขยายเแนวทางปฏิ บตั ิแบบใหม่ได้อย่างมีนยั สําคัญ
ด้วยตนเอง โดยเน้นใช้กระบวนการวิจยั เป็ นกระบวนการศึ กษานํา ซึ่ งผลการเรี ยนรู ้ ด้านทักษะทาง
ปัญญาต้องประกอบด้วย
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดาํ เนินงานในการทําวิจยั เพื่อวิทยานิ พนธ์หรื อ
โครงการทางวิชาการอย่างเป็ นระบบได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถดําเนิ นงานวิจยั หรื อโครงการทางวิชาการอย่างสร้ างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู ้ ท้ งั
ภาคทฤษฎีและ/หรื อภาคปฏิบตั ิ ดุลยพินิจ เทคนิ ควิจยั หรื อเทคนิคคํานวณ และการวิเคราะห์ เพื่อหา
ข้อสรุ ปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู ้เดิมหรื อแนวทางปฏิบตั ิได้อย่างมีนยั สําคัญ
3. สามารถสื บค้น ตี ความ และใช้ความรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี และ/หรื อภาคปฏิ บตั ิ เพื่อแก้ไขปั ญหา
หรื อจัดการกับบริ บทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
4. สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตรได้อย่าง
สร้างสรรค์จากองค์ความรู ้เดิม
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ให้มีโครงงานทางวิชาการเพื่อเป็ นกรณี ศึกษาจากรายวิชาเรี ยนและวิชาสัมมนาทางวิศวกรรม
เครื่ องจักรกลเกษตร ซึ่ ง ต้องมีการสื บค้น ความรู้ ดุ ลยพินิจ การวิเคราะห์ การอภิ ปราย
การหาข้อสรุ ป การทํารายงาน การนําเสนอและตอบคําถาม
2. กระบวนการวิ จ ัย ในวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ พัฒ นาองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ห รื อ แนวทางปฏิ บ ัติ
แบบใหม่อย่างมีนยั สําคัญ
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1. ประเมินจากผลที่ได้จากโครงงานทางวิชาการของรายวิชาเรี ยนในหลักสู ตร การมีส่วนร่ วม
ในการอภิปราย ความสมบูรณ์ของงาน
2. ประเมิ นจากผลการปฏิ บ ัติงานจริ งจากวิทยานิ พนธ์ ของนักศึ กษาในแต่ ละภาคการศึ กษาและใน
ภาพรวม โดยใช้วิธี การประเมิ นเอกสารควบคู่กบั การสอบปากเปล่ าของคณะกรรมการสอบ อาทิ
การประเมินจากแผนการทํางานและการดําเนิ นงาน การรายงานความก้าวหน้า ความเข้าใจในทฤษฎี
และการประยุกต์ เทคนิ คการวิจยั การออกแบบการทดลองและเครื่ องมือ ผลการทดลอง การวิเคราะห์
ข้อสรุ ปที่สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู ้หรื อการประยุกต์ใช้จากที่มีอยูเ่ ดิม
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรื องานกลุ่ม
2. สามารถตัดสิ นใจในการดําเนินงานได้ดว้ ยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได้
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานทั้งของตนเองและ/
หรื องานกลุ่ม
4. สามารถแสดงความเป็ นผูน้ าํ ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอดแทรกลงในการสอนที่ตอ้ งมีการทํางานเป็ นกลุ่มและวิชาสัมมนาที่ตอ้ งมีกิจกรรมร่ วมกัน ซึ่ ง
ต้องมีความรับผิดชอบ การกระจายงานตามหน้าที่ รวมทั้งวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อให้การทํางานสําเร็ จลุล่วง เป็ นไป
ตามตารางเวลา และได้ความสมบูรณ์ของงาน
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรี ยน
แบบประเมินของสมาชิกในกลุ่ม
2. ประเมินจากพฤติกรรมการร่ วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของกลุ่ม
3. ประเมินจากผลการปฏิ บตั ิงานในวิชาวิทยานิ พนธ์ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิ พนธ์
และการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มี ท กั ษะในการใช้เครื่ องมื อด้า นคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ ในการจัดการข้อมู ล และเสนอ
แนวทางการแก้ไขปั ญหา
2. สามารถใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ ร่ วมกับองค์ความรู ้ ในการประมวล การแปลความหมาย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการทดลองเพื่ออธิ บายปรากฎการณ์ทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
3. สามารถสื่ อ สารอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพกับ กลุ่ ม บุ ค คลหลากหลาย โดยใช้ก ารสื่ อ สารด้ว ย
ปากเปล่าและการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไม่เป็ นทางการ
4. สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นรู ้ ติ ด ตามความก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
และการสื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การใช้เครื่ องมือด้านคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติในรายวิชาด้วยสถานการณ์จาํ ลอง และ/
หรื อสถานการณ์ จริ งเพื่ อให้นักศึ กษามี ทกั ษะ สามารถวิเคราะห์ ค ดั กรองหรื อสังเคราะห์ ข ้อมู ลทาง
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหาทางด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
2. จัดให้มีกิจกรรมการสื่ อสารทั้งแบบปากเปล่าและการเขียน การนําเสนอรายงานอย่างเป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ ในรายวิชาการเรี ยนการสอน สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร วิทยานิพนธ์
3. ส่ งเสริ มให้ นักศึ กษานําเสนอผลงานทางวิ ชาการในที่ ประชุ มวิ ชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนิทรรศการเพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะการสื่ อสารที่ดีและสามารถนําเสนอรายงานได้
อย่างเหมาะสม
4. จัดให้มีการแนะนําและปฏิ บตั ิจริ งเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื บค้นข้อมูล การใช้ฐานข้อมูล
ในรายวิ ชาสั มมนาทางวิ ศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร วิ ทยานิ พนธ์ รายวิ ชาเรี ยน เพื่ อติ ดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข ใช้การสอบข้อเขียน การทํารายงานโครงการทาง
วิชาการ หรื อการสอบปากเปล่าจากอาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หรื อคณะกรรมการสอบ
โดยพิจารณาจากการอธิ บายการใช้เครื่ องมือ การคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ข้อจํากัดและ
ความเหมาะสมของเครื่ องมือ
2. ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ด้านการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้การสอบปาก
เปล่าจากอาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หรื อคณะกรรมการสอบ โดยพิจารณา
จากการอธิ บาย การตอบคําถาม วิธีการนําเสนอรายงาน
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มี ท ัก ษะการจัด การและวิ นิ จ ฉัย ปั ญ หาที่ ซับ ซ้ อ นทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ
โดยประยุกต์ใช้ความรู ้ หลักฐาน เหตุผลและมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง รวมทั้ง
สนับสนุนผูอ้ ื่นให้มีการใช้คุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการ
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
4. มีภาวะเป็ นผูน้ าํ สามารถทํางานเป็ นหมู่คณะ แก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ
3.2 ความรู้
1. มี ค วามรู ้ และความเข้า ใจอย่า งถ่ องแท้ใ นเนื้ อหาสาระหลักทั้ง พื้นฐานและทฤษฎี ที่ สํา คัญของ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร และสามารถประยุกต์ความรู ้ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความรู ้ และทักษะในการใช้เครื่ องมือเฉพาะทางหรื อเครื่ องมื อเพื่อคํานวณทางด้านวิศวกรรม
เครื่ องจักรกลเกษตร
3. มีความเข้าใจต่อการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร ที่สอดคล้อง
กับวิทยานิ พนธ์หรื อโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบขององค์ความรู ้น้ นั ๆ ต่อสภาพ
ปั จจุบนั และอนาคต
4. มีความรู ้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในทฤษฎี และ/หรื อการออกแบบ การปฏิ บตั ิ และเทคนิ คการวิจยั
เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ โครงการวิ ช าการ เพื่ อ หาข้อ สรุ ป แนวทางการทํา งานที่ เ หมาะสม
และสามารถบูรณาการความรู ้ ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร และศาสตร์ อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3.3 ทักษะทางปั ญญา
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิ ดและวิธีดาํ เนิ นงานในการทําวิจยั เพื่อวิทยานิ พนธ์ หรื อ
โครงการทางวิชาการอย่างเป็ นระบบได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถดําเนิ นงานวิจยั หรื อโครงการทางวิชาการอย่างสร้ างสรรค์ดว้ ยตนเอง โดยใช้ความรู ้ท้ งั
ภาคทฤษฎี และ/หรื อภาคปฏิบตั ิ ดุลยพินิจ เทคนิ ควิจยั หรื อเทคนิ คคํานวณ และการวิเคราะห์เพื่อ
หาข้อสรุ ปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู ้เดิมหรื อแนวทางปฏิบตั ิได้อย่างมีนยั สําคัญ
3. สามารถสื บค้น ตีความ และใช้ความรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี และ/หรื อภาคปฏิ บตั ิ เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อ
จัดการกับบริ บทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
4. สามารถสังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตรได้อย่าง
สร้างสรรค์จากองค์ความรู ้เดิม
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3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรื องานกลุ่ม
2. สามารถตัดสิ นใจในการดําเนินงานได้ดว้ ยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได้
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานทั้งของตนเองและ/หรื อ
งานกลุ่ม
4. สามารถแสดงความเป็ นผูน้ าํ ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และทํา งานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือด้านคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ในการจัดการข้อมูลและเสนอแนวทางการ
แก้ไขปั ญหา
2. สามารถใช้ เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ร่ ว มกับ องค์ค วามรู้ ใ นการประมวล การแปล
ความหมาย การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ผลการทดลองเพื่ ออธิ บ ายปรากฎการณ์ ท างด้า นวิ ศ วกรรม
เครื่ องจักรกลเกษตร
3. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย โดยใช้การสื่ อสารด้วยปากเปล่า
และการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไม่เป็ นทางการ
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการ
สื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

04-840-601 วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
ขั้นสู ง
04-840-602 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางด้านวิศวกรรม
เครื่ องจักรกลเกษตร
04-840-603 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกล
เกษตร
04-840-604 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ
04-811-304 เครื่ องจักรกลเกษตร 1
04-840-701 วิทยานิพนธ์
04-841-601 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
กระบวนการออกแบบและการผลิต

2. ความรู้
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4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง ตัวเลข การสื่ อสาร และ
3. ทักษะทางปัญญา
บุคคลและความ
การใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
4
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทางปัญญา
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04-841-602 การจําลองสถานะการสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร
04-841-603 เขียนแบบวิศวกรรมขั้นสู ง
04-841-604 การออกแบบเครื่ องจักรกลเกษตร
และกระบวนการผลิตขั้นสู ง
04-841-605 วิธีชิ้นประกอบจํากัดสําหรับวิศวกร
เครื่ องจักรกลเกษตร
04-841-606 การทดสอบและประเมินผล
เครื่ องจักรกลเกษตร
04-841-607 เทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยํา
เพื่อการประหยัดพลังงาน

2. ความรู้

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

O

O
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
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รายวิชา
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3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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04-841-608 การจัดการวัสดุเหลือใช้และ
เทคโนโลยีการแปรรู ปพลังงาน
04-841-609 การบริ หารวิศวกรรมการผลิต
04-841-610 กระบวนการอบแห้งสําหรับวัสดุ
เกษตร
04-841-611 หัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรม

1
•

2. ความรู้

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

•

เครื่ องจักรกลเกษตร
04-841-612 การฝึ กงานอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
04-180-601 ระบบสิ่ งแวดล้อมและการจัดการ
04-415-603 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม

ο

ο

•

•

•

•

ο

ο
ο •

•
•

•

•

•

ο

ο
•

ο
ο

ο

40

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (Grade)
1.1 การประเมินผลการศึ กษาจะต้องกระทําเมื่ อสิ้ นภาคการศึ กษาแต่ ละภาคการศึ กษา โดยให้ผลการ
ประเมินเป็ นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน และผลการศึกษาเป็ น ดังนี้
ระดับคะแนน ค่ าระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ
(Excellent)
B+
3.5
ดีมาก
(Very Good)
B
3.0
ดี
(Good)
C+
2.5
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
2.0
พอใช้
(Fair)
D+
1.5
ค่อนข้างพอใช้ (Poor)
D
1.0
อ่อน
(Very Poor)
F
0
ตก
(Fail)
S
สอบผ่าน/เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผา่ น/ไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรี ยนหลังกําหนด (Withdrawal)
AU
เข้าร่ วมฟังการบรรยาย (Audit)
1.2 การประเมินผลการสอบประมวลความรู ้ การสอบวัดคุณสมบัติการสอบภาษาต่างประเทศ การสอบ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
1) การประเมิ นผลการสอบประมวลความรู ้ การสอบวัดคุ ณสมบัติ การสอบภาษาต่ า งประเทศ
ให้ผลการประเมินเป็ นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผ่าน/เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผา่ น/ไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
2) การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้ผลการประเมินเป็ นระดับ คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผ่าน (Pass)
F

ตก (Fail)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ซึ่ งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะทําการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ดงั นี้
1. การเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
- ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ ประสิ ทธิ ภาพการสอนและการควบคุ ม
วิทยานิพนธ์
- ประเมิ นจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เนื้ อหาและความ
ทันสมัย การประเมินข้อสอบ และผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนการสอน
2. การเรี ยนการสอนในระดับหลักสู ตร ทําได้โดยใช้การประกันคุณภาพภายในดําเนิ นการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ หลัง นัก ศึ ก ษาสํา เร็ จการศึ ก ษานั้น ควรเน้นการทํา วิจยั อย่า ง
ต่อเนื่ องในด้านสัมฤทธิ ผลของการประกอบอาชี พของบัณฑิต และนําผลวิจยั ที่ได้มาปรับปรุ งการเรี ยนการ
สอนและหลักสู ตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและภาควิชา โดยการดําเนินการมีดงั นี้
1. ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
2. มีการติดตามข้อมูลของบัณฑิตต่อภาวะการได้งานทําเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร
3. ความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกหรื ออาจารย์พิเศษต่อกระบวนการเรี ยนรู ้และผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษา
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นัก ศึ ก ษาหลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมเครื่ องจัก รกลเกษตร จะสํา เร็ จ
การศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษารายวิช าครบตามที่ ก าํ หนดในหลัก สู ตร และมี ค่า ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมของรายวิช าตาม
หลักสู ตรไม่ต่าํ กว่า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรื อเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิ พนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการที่มีการ
จัดทําเอกสารประกอบการประชุม (proceedings)
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3. สอบผ่านความรู ้ ภาษาต่างประเทศตามเงื่ อนไขและหลักเกณฑ์ โดยให้เป็ นไปตามประกาศคณะหรื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. เกณฑ์อื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1. จัดให้มีการอบรมหรื อปฐมนิ เทศ เพื่อให้อาจารย์ใหม่มีความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/คณะ รวมทั้งหลักสู ตรและการจัดการการเรี ยนการสอน การวิจยั และการประกัน
คุณภาพ
2. ส่ งเสริ มให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ อาทิ การศึกษาต่อ การฝึ กอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชี พใน
องค์กรอื่นๆ การประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั และการ
บริ การวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดให้มีการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการด้านการเรี ยนการสอน อาทิ การจัดทําสื่ อการสอน
การวัดผลและประเมินผลที่ดีและทันสมัย การใช้โปรแกรมเฉพาะสาขาในการคํานวณผล เป็ นต้น
2. ส่ งเสริ มให้มีก ารเพิ่ม พูนความรู ้ ด้า นการเรี ย นการสอน อาทิ การประชุ มทางวิชาการทั้ง ในและ
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านต่ าง ๆ
1. ส่ งเสริ มให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ อาทิ การฝึ กอบรม การดู งานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กร
อื่นๆ การประชุ มทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ การทํางานวิจยั และ
บริ การวิชาการ
2. ส่ งเสริ มการทําผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
3. กระตุน้ ให้อาจารย์เข้าร่ วมทํางานเป็ นกลุ่มวิจยั และการสร้างเครื อข่ายการวิจยั
4. การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการ โดยเฉพาะกับชุ มชนท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มให้มีการพัฒนา
วิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
หลักสู ตรมีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรรวมกันไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน ซึ่ งได้รับมอบหมายและแต่งตั้งจากคณบดีตามคําแนะนําของหัวหน้าภาค โดยคณะกรรมการบริ หาร
หลัก สู ตรทํา หน้า ที่ ว างแผน การจัดการเรี ย นการสอน การประเมิ น การประกัน คุ ณ ภาพและการพัฒ นา
หลักสู ตร โดยมีแนวทางการบริ หารหลักสู ตรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสู ตรดังนี้
1.1 การจัดการเรี ยนการสอน มีแนวทางการบริ หารดังนี้
1. มีอาจารย์ประจําหลักสู ตร อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิ พนธ์ และ
อาจารย์ผู ้ส อน ที่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาและ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
พ.ศ. 2549
2. การสอนทุกรายวิชาต้องมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและมีแผนการสอนที่ชดั เจน
และต้องมีการประเมินการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาโดยนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุ งและ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการสอน
1.2 การประกันคุ ณภาพวิท ยานิ พ นธ์ แนวทางการประกันคุ ณภาพวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อให้ส ามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีดงั นี้
1. นัก ศึ ก ษาทุ ก คนต้องมี หัวข้อวิท ยานิ พ นธ์ และอาจารย์ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ภายในภาค
การศึกษาแรกเข้า
2. นักศึกษาแผนการศึกษาแบบที่ 1 (แผนวิจยั เชิ งวิชาการ) ต้องสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์
ภายในปี การศึกษาแรกเข้า
3. นัก ศึ ก ษาแผนการศึ ก ษาแบบที่ 2 (แผนวิ จ ัย ร่ ว มอุ ต สาหกรรม) ต้อ งสอบโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่สอง
4. นักศึกษาทุกคนต้องมีการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิ พนธ์ปีละ 2 ครั้ง ตลอด
ช่วงเวลาการทําวิทยานิ พนธ์ เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเพื่อปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์
1.3 การประกันคุณภาพบัณฑิต นักศึกษาที่จะสําเร็ จการศึกษาได้ตอ้ งมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. สอบผ่านภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. นักศึกษาทุกคนต้องมีการนําเสนอผลงานเพื่อวิทยานิ พนธ์ต่อที่ประชุ มทางวิชาการที่มีการจัดทํา
เอกสารประกอบการประชุ ม (proceedings) ระดับชาติ หรื อนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง หรื อ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
มีมาตรฐานในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
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3. ต้องเสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ต้องส่ งรายงานวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีกาํ หนด
5. ข้อกําหนดอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
6. มีการประเมินหลักสู ตรและนําผลมาพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยทุก 5 ปี
7. รายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร
2. การบริหารทรัพยากรการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การดําเนิ นงานของหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
และค่าใช้จ่ายในส่ วนของบุคลากร งบลงทุนจะขอรับจากการสนับสนุ นรัฐบาล สําหรับหมวดค่าใช้สอยและ
เงินอุดหนุนจะขอรับจากการสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
มีการจัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ ห้องเรี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย เชื่ อมต่อโครงข่ายที่สามารถค้นคว้า สนับสนุนการเรี ยนการสอน
และวิจยั ซึ่ งทรัพยากรเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว มีดงั นี้
1. ห้องคอมพิวเตอร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เพื่อหาความรู ้ เพิ่มเติม
และเพิ่ ม ทัก ษะการใช้ค อมพิ ว เตอร์ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง โปรแกรมเฉพาะทางของสาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
2. สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ น
แหล่งรวบรวมเอกสาร ตํารา วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลวิจยั ออนไลน์
3. ครุ ภณั ฑ์ของหน่วยปฏิบตั ิการการทดสอบเครื่ องจักรกลเกษตร
4. ครุ ภณั ฑ์ของหน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะหน่วยด้านวิศวกรรมอาหาร
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมจะมีการปรับปรุ งทุกปี โดยมีข้นั ตอนการดําเนินการดังนี้
1. ประสานงานระหว่างสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศและอาจารย์ประจําหลักสู ตร
เพื่อจัดซื้ อหนังสื อและตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนและทําวิทยานิพนธ์
2. ประสานงานระหว่างภาควิชาและคณะเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุ ภณั ฑ์พ้นื ฐานในการเรี ยนและทําวิจยั
เพื่อใช้ในห้องปฏิบตั ิการ
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมีเป้ าหมายเพื่อให้หลักสู ตรสามารถวางแผนการจัดการเรี ยน
การสอนได้อย่างสะดวกและมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยนและการเรี ยนด้วยตนเอง
โดยการประเมิ น ด้า นความเพี ย งพอด้า นตํา รา วารสาร วารสารออนไลน์ อุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารด้า น
โสตทัศนอุปกรณ์ และระบบเครื อข่าย จะใช้การจัดทําสถิติ ความถี่การใช้ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ความเร็ ว
ของระบบเครื อข่ายต่อนักศึกษา หรื อจํานวนชัว่ โมง
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
การคัดเลื อกอาจารย์ใหม่เป็ นไปตามระเบี ยบและหลัก เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หรื อเทียบเท่า
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณาจารย์ประจําหลักสู ตรต้องมี การประชุ มร่ วมกันเพื่อวาง
แผนการจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบต่อการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนและหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางการบริ หารเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายหลักสู ตรและได้มหาบัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พิเศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษในหลักสู ตรต้องผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสู ตร เพื่ อ
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงและความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะทางแก่นกั ศึกษาและอาจารย์ประจําหลักสู ตร โดยผูท้ ี่ได้รับ
การแต่งตั้งต้องเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรื อเป็ นผูท้ ี่มีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโท หรื อดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่าํ กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร สาขาวิศวกรรมเกษตร หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับปฏิบตั ิการทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
วิศวกรรมเกษตร ควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ หรื อ
เที ย บเท่า ส่ วนบุ ค ลากรที่ มี ห น้า ที่ อื่น ๆ นั้น มิ ไ ด้จ าํ กัดวุฒิ แต่ค วรมี ป ระสบการณ์ ใ นการทํา งานในด้า นที่
เกี่ยวข้องกับภาระงาน
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
สนับสนุ นให้มีการดูงานภายนอกหน่ วยงานหรื อการฝึ กอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ การ
ปฏิบตั ิงาน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

46

5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอีน่ ๆ แก่ นักศึกษา
1. การควบคุ มคุ ณภาพของวิทยานิ พนธ์ จัดให้มีการสัมมนาร่ วมกับคณาจารย์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และ
นักศึกษาระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษาอื่น มีวารสารทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร หรื อ
สาขาวิชาการที่สัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการทําวิทยานิพนธ์
2. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร ในระดับประเทศและ
ระดับ สากล โดยเข้า รั บฟั ง การบรรยายหรื อสัมมนาเกี่ ยวกับวิศวกรรมเครื่ องจัก รกลเกษตรหรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั
3. มีอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการในการจัดแผนการเรี ยน หรื อการเข้าร่ วมสัมมนาให้เหมาะสมตาม
ความสามารถ ความถนัด และความต้องการของผูเ้ รี ยน
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์เมื่อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับผลประเมินหรื ออื่นๆ โดยต้องเป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
จากสภาพสังคมที่ปรับเปลี่ ยนเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ เศรษฐกิจฐานความรู ้และการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ส่ ง ผลให้มี ก ารพัฒนาบุ ค ลากรทั้งด้า นผูผ้ ลิ ตและผูใ้ ช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิ ต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพ
จากผลงานวิ จยั และพัฒ นาหลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาโท สาขาวิช าวิศ วกรรมเครื่ องจัก รกลเกษตร
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่าความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม ในส่ วนของกลุ่ มสถาบันการศึกษาที่ผลิ ตและกลุ่มหน่วยงานผูใ้ ช้วิศวกรเครื่ องจักรกลเกษตร ต้องการ
คุ ณลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ด้า นความรู ้ ค วามสามารถและทัก ษะวิช าชี พ ในระดับ สู ง มาก อี ก ทั้ง ผลงานวิจ ยั
เชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งกลุ่มสถาบันการผลิตและกลุ่มผูใ้ ช้วิศวกรด้านเครื่ องจักรกลเกษตร พบว่า
วิ ศ วกรด้า นเครื่ อ งจัก รกลเกษตรขั้น สู ง ยัง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้อ งการทั้ง ด้า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพที่ จ ะ
ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนอาชี พจะสนับสนุ นส่ งเสริ มต่อสังคม
การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิจฐานความรู ้และการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่ งผลต่อการพัฒนาของประเทศเพื่อการแข่งขัน
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8. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้ งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษา เพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับคุณวุฒิ X
X
X
X
X
สาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
X
X
X
X
X
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ X
X
X
X
X
ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
X
X
X
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการ
X
X
X
X
X
จัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน ได้รับการพัฒนา
X
X
X
X
X
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
X
X
X
X
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากกระดับคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
X
X
X
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่ งชีบ้ ังคับทีต่ ้องดําเนินการ (ข้ อ 1-5) ในแต่ละปี
5
5
5
5
5
รวมตัวบ่ งชี้ในแต่ละปี
10
12
13
13
13
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1. การสอนทุกรายวิชาต้องมีแผนการสอนที่ชดั เจน และนําส่ งภาควิชาภายใน 4 สัปดาห์ก่อน
การเรี ยนการสอน เพื่อทําการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้ง
จากภาควิชา
2. จัด ให้ มี ก ารประเมิ น การเรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช าบรรยายโดยนัก ศึ ก ษา เพื่ อ นํา ผลไป
ปรับปรุ งและพัฒนาการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ประเมิ น โดยนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ยนในรายวิ ช านั้ นและคณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ต รหรื อ
คณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดยภาควิชา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวมได้จากการสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาปี สุ ดท้าย บัณฑิ ตที่
สําเร็ จการศึกษาแล้ว และผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุ ณภาพหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับปริ ญญาโท รวมทั้งผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
1. รวบรวมข้อมูลและสรุ ปผลที่ได้จากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต และผูใ้ ช้บณั ฑิต
2. เสนอแนวทางการปรับปรุ งหลักสู ตรแก่คณะกรรมการหลักสู ตรที่แต่งตั้งจากภาควิชา
3. จัดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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ภาคผนวก ก
คําสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
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ภาคผนวก ข
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์ สอนของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร

53

ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์สอน
ของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
1. ชื่ อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นายนายมานพ ตันตระบัณฑิตย์
ชื่ อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Manop Tantrabandit
2. ตําแหน่ งปัจจุบัน
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. หน่ วยงานและสถานทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ สะดวก พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
และไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิ ต-นครนายก
ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 3579
โทรสาร 0 2549 3581
E-mail: mp_1954@yahoo.com
4. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่ อสถานศึกษาและประเทศ
M.Eng. (Agricultural Machinery
2538
Asian Institute of Technology,
Engineering)
THAILAND
2525
Dipl.-Ing.(FH), (สาขา Farm Machinery
University of Applied Science
Engineering)
Cologne, Germany
5. ประสบการณ์ การทํางาน
5.1 การสอน
พ.ศ. 2525 – ปั จจุบนั อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
5.2 รายวิชาที่ทาํ การสอน
1. Engineering Drawing
2. Engineering Material
3. Solid Mechanics
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4.
5.
6.
7.

Agricultural Machinery Design
Applied Agricultural Machinery Design
Agricultural Machinery 1
Soil Dynamic for Tillage

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
1. การออกแบบสร้ า งเครื่ องตัดหญ้า วางรายให้กบั ห้างหุ ้นส่ วนจํากัดปฏิ พ งษ์จกั รกลเกษตร ผูใ้ ห้ทุ น :
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) งบประมาณ 100.000.- บาท การประชุ มวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (2548) กรุ งเทพฯ
2. เรื่ อง การออกแบบผลิตและทดสอบไถจาน 2 และ 3 จานติดรถไถเดินตาม ได้รับรางวัล โครงงาน
ดีเด่น ด้านการนําเสนอในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 9 (17 มกราคม 2546)
3. เรื่ อง การทดสอบสมรรถนะไถจานในกระบะดิ นด้วยรถลากจูง ในการประชุ ม สั ม มนาวิช าการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 18 (14-18 กุมภาพันธ์ 2544)
4. เรื่ อ ง การศึ ก ษาลัก ษณะการแตกตัว ของดิ นเนื่ องจากไถดิ น ดาน ในการประชุ ม สั ม มนาวิช าการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 18 (14-18 กุมภาพันธ์ 2544)
5. การพัฒนาและปรับปรุ งเครื่ องขุดร่ องนํ้า โครงการวิจยั -เงินผลประโยชน์ มทรธ. พ.ศ. 2550
6.2 บทความทางวิชาการทีไ่ ด้ ตีพมิ พ์ ในวารสารในประเทศ
เขียนบทความวิชาการ จํานวน 19 ครั้ง ในวารสารชั้นนํา 3 แห่ง คือ
1. สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
2. บริ ษทั ซี เอ็ด ยูเคชัน่ (มหาชน) จํากัด
3. MM The Industrial Magazine
6.3 งานวิชาการอืน่ ๆ
ผลงานการเขียนตํารา จัดพิมพ์ โดย สํ านักพิมพ์ สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ุ่ น)
1. วัสดุวศิ วกรรม ระดับปริ ญญาตรี (ได้รับรางวัลหนังสื อยอดนิยม ของ ส.ส.ท.) พิมพ์ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2549)
2. เขี ยนแบบวิ ศวกรรม ระดับปริ ญญาตรี (ได้รั บรางวัลหนังสื อยอดนิ ยม ของ ส.ส.ท.) พิ มพ์ครั้ งที่ 9
(พ.ศ. 2549)
3. งานทดสอบวัส ดุ อุ ต สาหกรรม ระดับ ปริ ญ ญาตรี (ได้รั บ รางวัล หนัง สื อ ยอดนิ ย ม ของ ส.ส.ท.)
พิมพ์ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2546)
4. การออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกล 1 ระดับปริ ญญาตรี พิมพ์ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2545)
5. กรรมวิธีการผลิต ระดับปริ ญญาตรี พิมพ์ครั้งที่ 5
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6. ชี้ นส่ วนเครื่ องจักรกล ระดับ ปวช., ปวส. (ได้รั บรางวัลหนังสื อยอดนิ ยม ของ ส.ส.ท.) พิ มพ์ครั้ งที่ 8
(พ.ศ. 2547)
7. วัส ดุ ช่ า ง ระดับ ปวช., ปวส. (ได้ รั บ รางวัล หนั ง สื อ ยอดนิ ย ม ของ ส.ส.ท.) พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 6
(พ.ศ. 2546)
8. งานซ่อมบํารุ งชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกล พิมพ์ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2545)
9. ความรู ้พ้นื ฐานช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม พิมพ์ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2539)
6.4 ผลงานอืน่ ๆ
1. เป็ นผูอ้ อกข้อสอบสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล วิชาการออกแบบเครื่ องจักรกลเกษตร สภาวิศวกร เพื่อใช้
ในการทดสอบความรู ้ ผทู ้ ี่ ยื่นคําขอรั บใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี
วิศวกร ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552
2. เป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ พิ จารณาให้ค าํ ปรึ ก ษาด้า นเนื้ อหา โครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาและ
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าวัส ดุ ช่ า ง ระดับ ปวช. ระหว่า งการสอนโดยใช้บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่มีส่ิ งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้าและไม่มีสิ่งช่วยจัดมโนมติ”
3. เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตรวจประเมินสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ รหัสวิชา 07-500-101 วิชาหลักการเขียนแบบ
หลักสู ตรศิลปบัณฑิตของคณะศิลปกรรม มทรธ.
4. วิทยากร “โครงการอบรมสัมมนาการเลือกใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลและบํารุ งรักษา” ให้กบั อาจารย์ 17
วิทยาเขต จํานวน 31 คน (11-12 มีนาคม 2545) ณ ศูนย์ฝึกอบรมและบริ การซ่ อมเครื่ องจักรกล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
5. วิทยากร“อบรมสัมมนาการบํารุ งรั กษาชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรกลโรงงานอุ ตสาหกรรมและหัวข้ออื่นๆ”
ให้กบั สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มากกว่า 70 ครั้ง

56

นายจตุรงค์ ลังกาพินธุ์
1. ชื่ อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่ อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Jaturong Langkapin
2. ตําแหน่ งปัจจุบัน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ ายวิชาการและวิจยั
3. หน่ วยงานและสถานทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ สะดวก พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
และไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิ ต-นครนายก
ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 3328
โทรสาร 0 2549 3581
E-mail: Leaw44@yahoo.com
4. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่ อสถานศึกษาและประเทศ
D.Eng (Agricultural Engineering)
2550
Asian Institute of Technology (AIT)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่ องกล)
2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
5. ประสบการณ์ การทํางาน
5.1 การสอน
พ.ศ. 2540 - ปั จจุบนั อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
6. รายวิชาที่ทาํ การสอน
1. คอมพิวเตอร์ ช่วยงานวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเกษตร
2. ทฤษฎีเครื่ องจักรกลเกษตร
3. กลศาสตร์ เครื่ องจักรกล
4. โครงงานวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร 1
5. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในกระบวนการออกแบบการผลิต
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7. ผลงานทางวิชาการ
7.1 งานวิจัย
หัวหน้ าโครงการวิจัย
1. “เครื่ องปอกเปลือกเหง้าสับประรด” โดยได้รับทุนสนับสนุ นงานวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิน (วช.)
ปี งบประมาณ 2545
2. “พัฒนาเครื่ องตัดท่อนพันธุ์ มนั สําปะหลัง” โดยได้รับทุนสนับสนุ นงานวิจยั จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ฝ่ ายอุ ตสาหกรรม โครงการโครงงานอุ ตสาหกรรมสํา หรั บปริ ญญาตรี
ประจําปี 2551
3. “พัฒนาเครื่ องปลิดหัวมันสําปะหลัง” โดยได้รับทุนสนับสนุ นงานวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิน (วช.)
ปี งบประมาณ 2552
4. “การออกแบบและพัฒนาเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง” โดยได้รับทุนสนับสนุ นงานวิจยั จากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ฝ่ ายอุตสาหกรรม โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสําหรับปริ ญญา
ตรี ประจําปี 2552
5. “การออกแบบและสร้ างเครื่ องแทงดี บ วั ” โดยได้รับ ทุ นสนับสนุ นงานวิจยั จากสํา นักงานกองทุ น
สนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ฝ่ ายอุ ตสาหกรรม โครงการโครงงานอุ ตสาหกรรมสํา หรั บปริ ญญาตรี
ประจําปี 2552
6. “ออกแบบและพัฒนาเครื่ องตัดวางรายต้นพันธุ์มนั สําปะหลัง” โดยได้รับทุนสนับสนุ นงานวิจยั จาก
งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปี งบประมาณ 2553
7. “ออกแบบและพัฒนาเครื่ องคัดขนาดกลีบกระเทียม” โดยได้รับทุนสนับสนุ นงานวิจยั จาก บริ ษทั
อโกรไทย ยูเนี่ยน จํากัด ปี 2553-2554 ประสานงานโดย สวทช.
8. “การสร้ างบทเรี ยนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ องการใช้โปรแกรม SolidWorks สําหรับการออกแบบและ
เขี ยนแบบวิศวกรรม” โดยได้รับทุ นสนับสนุ นงานวิจยั จากงบประมาณเงิ นรายได้ของมทร.ธัญบุ รี
ปี งบประมาณ 2555
9. “ออกแบบและพัฒนาเครื่ องนวดเมล็ดบัวหลวง” โดยได้รับทุนสนับสนุ นงานวิจยั จากงบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) ปี งบประมาณ 2556
10. “การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วยงานวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเกษตร
ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรที่ใช้สื่อบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบการเรี ยนกับการสอน
แบบปกติ” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้ของมทร.ธัญบุรี ปี งบประมาณ
2556
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11. “ออกแบบและพัฒ นาเครื่ อ งกะเทาะเมล็ ด บัว หลวงแห้ ง ” โดยได้รั บ ทุ น สนับ สนุ น งานวิ จ ัย จาก
งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปี งบประมาณ 2557
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
1. “เครื่ องกะเทาะและบดเมล็ดข้าวโพด” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิน (วช.)
ปี งบประมาณ 2544
2. “เครื่ องขุดร่ องนํ้า” โดยได้รับทุนสนับสนุ นงานวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิ น (วช.) ปี งบประมาณ
2544
3. “ออกแบบและสร้ างเครื่ องขูดมะละกอ” โดยได้รับทุ นสนับสนุ นงานวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิ น
(วช.) ปี งบประมาณ 2546
4. “พัฒนาเครื่ องปลูกมันสําปะหลัง” โดยได้รับทุนสนับสนุ นงานวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิ น (วช.)
ปี งบประมาณ 2552
5. “ศึ ก ษาและออกแบบเครื่ องผลิ ตข้า วกล้องงอกขนาดเล็ ก ในครั ว เรื อน” โดยได้รั บ ทุ นสนับ สนุ น
งานวิจยั จากสํา นัก งานกองทุ นสนับ สนุ นการวิจยั (สกว.) ฝ่ ายอุ ตสาหกรรม โครงการโครงงาน
อุตสาหกรรมสําหรับปริ ญญาตรี ประจําปี 2552
6. “ศึกษากระบวนการผลิ ตงางอกร่ วมกับการออกแบบและสร้ างเครื่ องคัว่ งา งอกเพื่อการเพิ่มมูลค่า
ผลิตผลทางการเกษตร” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปี งบประมาณ
2553
7. “ผลของการใช้ความร้อนต่อปริ มาณการเปลี่ยนแปลงกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริกในกระบวนการผลิต
ข้าวกล้องงอกและอายุการเก็บรักษาผลิ ตภัณฑ์ขา้ วกล้องงอก” โดยได้รับทุนสนับสนุ นงานวิจยั จาก
งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปี งบประมาณ 2553
8. “ศึกษากระบวนการผลิ ตกะทิน้ าํ นมข้าวร่ วมกับธัญพืชพาสเจอร์ ไรส์ เพื่อทดแทนกะทิจากมะพร้ าว”
โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปี งบประมาณ 2555
9. “ศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิ ตนํ้าต้นข้าวอ่อนผงด้วยเทคนิ คการทําแห้งแบบแช่ เยือก
แข็ง” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้ของมทร.ธัญบุรี ปี งบประมาณ 2556
10. “การศึ กษาผลของระดับปริ มาณอะไมโลสของข้าวกล้องที่ มีต่อคุ ณลักษณะการดูดซึ มนํ้าระหว่าง
กระบวนการแช่ ” โดยได้รับทุ นสนับ สนุ นงานวิจยั จากงบประมาณเงิ นรายได้ของมทร.ธัญบุ รี
ปี งบประมาณ 2557
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7.2 บทความทางวิชาการทีไ่ ด้ ตีพมิ พ์ ในวารสารในประเทศ/ต่ างประเทศ
1. การออกแบบและพัฒนาเครื่ องปอกเปลือกเหง้าสับปะรด, วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 49 ปี ที่
17 , เมษายน- กรกฎาคม 2546.
2. Development of a stem cutting unit for a cassava planter. Agricultural Engineering International–
the CIGR E-journal, Manuscript PM 07 008, Vol. IX, July 2007.
3. พัฒนาเครื่ องตัดท่อนพันธุ์มนั สําปะหลัง (ตัวแรก). การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 10, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสี มา, 1-3 เมษายน 2552
4. พัฒนาเครื่ องตัดท่อนพันธุ์มนั สําปะหลัง (ตัวที่ 2). วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่
12 ปี ที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2551
5. Design and Development of a Cassava Planter. Transactions of the ASABE, Volume 52(2): 393399, 2009.
6. การออกแบบและพัฒนาเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง. การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552
7. การออกแบบและสร้างเครื่ องแทงดีบวั . การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่
16 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น วันที่ 29 มกราคม พ. ศ. 2553
8. การพัฒนาเครื่ องตัดท่อนพันธุ์มนั สําปะหลัง (โปสเตอร์ ). การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
แห่งชาติครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น วันที่ 29 มกราคม พ. ศ. 2553
9. การออกแบบและสร้างเครื่ องแทงดีบวั (โปสเตอร์ ). การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กรุ งเทพฯ วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553
10. ออกแบบและพัฒนาเครื่ องนวดเมล็ดบัวหลวง. การประชุ มวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่
18 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชี ยงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2555
11. ออกแบบและพัฒนาเครื่ องคัดขนาดกลีบกระเทียม (โปสเตอร์ ). การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรม
เกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2555
12. การออกแบบและสร้างเครื่ องปลิดหัวมันสําปะหลัง. วารสารวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรปี ที่
30 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนกันยายน-ธันวาคม 2555 ISSN: 0125-8389
13. การออกแบบและพัฒนาเครื่ องกะเทาะเปลือกเมล็ดบัวหลวงแห้ง. การประชุมวิชาการโครงงาน
วิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 19 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยา
เขตชุมพร จ. ชุมพร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556
14. การสร้างบทเรี ยนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องการใช้โปรแกรม Solidworks สําหรับการออกแบบและเขียน
แบบทางวิศวกรรม. การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ. ศ.
2556
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15. ออกแบบและพัฒนาเครื่ องคัดขนาดกลีบกระเทียม. วารสารแก่นเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ที่ 41
ฉบับที่ 2 ประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน 2556
16. สุ นนั ปานสาคร, จตุรงค์ ลังกาพินธุ์, กาญจนา กลัดแสม และ วรรณภัส เซี่ ยงหวอง. 2556. พัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์งางอกร่ วมกับการคัว่ เพื่อการเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร. วารสาร
แก่นเกษตร
17. สุ นนั ปานสาคร, จตุรงค์ ลังกาพินธุ์, สิ ริพร เซี ยมศิริ และ วิลยั ภรณ์ จันทะบูรณ์. 2556. ผลของการทํา
แห้งด้วยลมร้อนและการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของนํ้าคั้นต้นข้าว
อ่อนผง. วารสารวิชาการเกษตร ปี ที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556 หน้า 78-89.
18. Parnsakhorn, S., and Langkapin, J. (2013). Changes in physicochemical characteristics of
germinated brown rice and brown rice during storage at various temperatures. Agricultural
Engineering International: CIGR Journal. 15(2): 293-303.
7.3 งานวิชาการอืน่ ๆ
7.3.1 หนังสื อ
1. จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ และ สมชาย ชูแก้ว. 2547-2550. ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้ วยโปรแกรม
Autodesk Inventor Professional. สํานักพิมพ์ สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). พิมพ์ครั้งที่ 3
2. พระศักดิ์ชยั ลังกาพินธุ์ และจตุรงค์ ลังกาพินธุ์. 2551. หัวไม่ ดีกเ็ รียนดีได้ . สํานักพิมพ์ครอบครัว.
พิมพ์ ครั้งที่ 4
3. จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ และสมชาย ชูแก้ว, 2555, Autodesk Inventor Professional, สํานักพิมพ์ทริ ปเพิล้
เอ็ดดูเคชัน่ จํากัด
4. จตุรงค์ ลังกาพินธุ์, 2555, การออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้ วย Solidworks, สํานักพิมพ์ทริ ปเพิล้
เอ็ดดูเคชัน่ จํากัด. พิมพ์ครั้งที่ 2
5. จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ และบุญเอก เลิศรัตนพงศ์สิน. 2556. การวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรมด้ วย
Autodesk Inventor Professional (Stress Analysis and Dynamic Simulation). สํานักพิมพ์ สมาคม
ส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
7.3.2 งานอืน่ ๆ
1. คณะอนุกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจยั
2. คณะอนุกรรมการวิจยั มทร. ธัญบุรี
3. ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการงานประชุมวิชาการระดับชาติและบทความวิจยั
4. กองบรรณาธิ การวิชาการ วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
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3. หน่ วยงานและสถานทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ สะดวก พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
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5.1 การสอน
พ.ศ. 2553-ปั จจุบนั อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.2 รายวิชาที่ทาํ การสอน
1. การยศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร
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6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
1. บัณฑิต จริ โมภาส และ ดลหทัย ราชนุเคราะห์. 2544. คุณสมบัติทางกายภาพ การตลาด และบรรจุ
ภัณฑ์ของฝรั่งเพือ่ การบริ โภคผลสด. บทความวิจยั เสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 จัดโดย
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ร่ วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 25-26มกราคม 2544 ณ โรงแรมเจริ ญธานี ปริ๊ นเซส ขอนแก่น
2. บัณฑิต จริ โมภาส และ ดลหทัย ราชนุ เคราะห์. 2545. เครื่ องคัดขนาดผลฝรั่ง. บทความวิจยั เสนอใน
การสัม มนาวิช าการวิทยาการหลังการเก็บ เกี่ ยว/หลังการผลิ ตแห่ งชาติ ครั้ งที่ 1 จัดโดยโครงการ
พัฒนาบัณฑิ ตศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั
ระหว่างวันที่ 22-23 สิ งหาคม 2545 ณ โรงแรมอิมพีเรี ยล แม่ปิง เชียงใหม่
3. ดลหทัย ราชนุ เคราะห์, บัณฑิ ต จริ โมภาส และวิเชษ ศรี ชลเพชร. 2549. ความเป็ นไปได้ของบรรจุ
ภัณฑ์ขายส่ งมะขามหวานที่ เหมาะสมภายใต้การสั่นสะเทื อนจําลอง. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร
37(2) : 250-253
4. ดลหทัย ราชนุ เคราะห์, บัณฑิต จริ โมภาส และวิเชษ ศรี ชลเพชร. 2549. การทดสอบประเมินผลการ
บรรจุหีบห่อขายส่ งฝักมะขามหวาน. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร 37(5) : 248-251
6.2 บทความทางวิชาการทีไ่ ด้ ตีพมิ พ์ ในวารสารในประเทศ/ต่ างประเทศ
1. Jarimopas, B., D. Rachanukroh and P. Chen. 2002. Guava sizing machine. Silpakorn University
International Journal. 2 (2): 157-168
2. Jarimopas, B., D. Rachanukroh and P. Chen. 2002. Guava sizing machine. In proceedings of the
International Agricultural Engineering Conference (IAEC 2002), 28-30 November 2002, Wuxi,
China.
3. Rachanukroa, D., S. P. Singh and B. Jarimopas. 2006. Post-harvest damage and performance
comparison of sweet tamarind wholesale packaging. In proceedings of the 15th IAPRI World
Conference on Packaging, 4-5 October 2006, Tokyo, Japan.
4. Rachanukroa, D., B. Jarimopas and S. P. Singh . 2007. Development of sweet tamarind pod retail
packaging.In proceedings of International Conference on Agricultural, Food and Biological
Engineering& Post harvest/Production Technology , 21-24 January 2007, Khon Kaen, Thailand.
5. Jarimopas, B., D. Rachanukroa, S.P. Singh and R. Sothornvit. Post-harvest damage and
performance comparison of sweet tamarind packaging. Journal of Food Engineering. 88 (2008):
193-201
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7. Jarimopas, B., D. Rachanukroa and S.P. Singh. xxxx. Development of a new retail packaging for
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พ.ศ.2547 - ปั จจุบนั อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.3 รายวิชาที่ทาํ การสอน
1. ต้นกําลังสําหรับระบบการเกษตร Power for Agricultural system
2. การออกแบบระบบไฮดรอลิกส์สาํ หรับเครื่ องจักรกลเกษตร Design of Hydraulic System for
Agricultural Machinery
6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
1. เรื่ อง “เครื่ องรี ดและกรี ดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสาํ หรับงานหัตถกรรม” สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2555 (หัวหน้าโครงการวิจยั )
2. เรื่ อง “การพัฒนาเครื่ องผ่าปลากะตัก” สภาวิจยั แห่งชาติ 2554 (หัวหน้าโครงการวิจยั )
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3. เรื่ อง “การออกแบบและสร้างเครื่ องอบแห้งด้วยไมโครเวฟในสุ ญญากาศ” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2549 (หัวหน้าโครงการ)
6.2 บทความทางวิชาการทีไ่ ด้ ตีพมิ พ์ ในวารสารในประเทศ/ต่ างประเทศ
1. K. Treeamnuk, S. Pathaveerat1, A. Terdwongworakul and C. Bupata. Design of Machine to
Size Java Apple Fruit with Minimal Damage. Journal of Biosystems Engineering. 107(2010).
P 140-148.
2. K. TREEAMNUK, B. JARIMOPAS, S. PATHAVEERAT, M. JANTHONG, S. JIWANUWONG.
Maturity Grading of Fresh Young Coconut Fruit Based on Light Property. The 10th
Conference of Thai Society of Agricultural Engineering. International Conference on
Innovations in Agricultural, Food and Renewable Energy Productions for Mankind. Nakhon
Ratchasima, Thailand; 1-3 April 2009.
3. กระวี ตรี อาํ นรรค และ เทวรั ต น์ ตรี อาํ นรรค. การพัฒนาและทดสอบเครื่ องรี ดและกรี ดเส้ น
ผักตบชวาสําหรับงานหัตถกรรม. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. xx : x : xxxxxx (2556) (อยูใ่ นระหว่างจัดพิมพ์)
4. กระวี ตรี อาํ นรรค, เทวรัตน์ ทิพยวิมล, ชนินทร์ จิตรเจริ ญ และ ดวงพร วงษ์วฒั นพงษ์. การอบแห้ง
พริ กด้วยเครื่ องอบแห้งแสงอาทิตย์แบบตัวรับพาราโบล่า. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร. 43 : 3
(พิเศษ) : 143-146 (2555).
5. เทวรัตน์ ตรี อาํ นรรค, เกียรติศกั ดิ์ ใจโต, วีรชัย อาจหาญ และ กระวี ตรี อาํ นรรค. การอบแห้งกาก
มันสําปะหลังด้วยเครื่ องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร. 43 : 3 (พิเศษ) :
135-138 (2555)
6. ศักยะ สมบัติไพรวัน, เทวรั ตน์ ตรี อาํ นรรค และ กระวี ตรี อาํ นรรค. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั
ระยะการสุ ก ของมะม่ ว งนํ้า ดอกไม้ห ลัง การเก็ บ เกี่ ย ว. วารสารสมาคมวิ ศ วกรรมเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย. 18 : 1 (2555) : 52-58
7. ศักยะ สมบัติไพรวัน, เทวรัตน์ ทิพยวิมล และ กระวี ตรี อาํ นรรค.การศึกษาการชะลอการสุ กของ
มะม่วงนํ้าดอกไม้. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร. 43 : 3 (พิเศษ) : 355-358 (2555)
8. ปั ทมา แก้วธรรม, วันพิทกั ษ์ คงสนุ่น, กระวี ตรี อาํ นรรค และ เทวรัตน์ ทิพยวิมล. การอบแห้ง
สับปะรดแช่อ่ิมด้วยเครื่ องอบแห้งแบบลมร้อน – ไมโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร. 42 : 3
(พิเศษ) : 493-496 (2554).
9. เทวรัตน์ ทิพยวิมล เกียรติศกั ดิ์ ใจโต ธรรมรัตน์ ขาวสําอาง และกระวี ตรี อาํ นรรค. เครื่ องแยก
แกลบจากข้าวกล้องซ้อมมือแบบประหยัดพลังงาน. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร. 42 : 3 (พิเศษ) :
517-520 (2554).
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10. กระวี ตรี อาํ นรรค, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพนั ธ์ เทอดวงศ์วรกุล และ มนูศกั ดิ์ จานทอง. การใช้
เส้นผ่านศูนย์กลาง Reuleaux เพื่อพยากรณ์ ปริ มาตรและความถ่วงจําเพาะของมะพร้ าวอ่อนด้วย
เทคนิค MLR. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร. 42 : 1 (พิเศษ) : 47-50 (2554).
11. กระวี ตรี อาํ นรรค ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ อนุ พนั ธ์ เทอดวงศ์วรกุล และ มนู ศกั ดิ์ จานทอง.
การทดสอบเครื่ องคัดขนาดชมพูแ่ บบไร้ความเสี ยหาย. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร. 41 : 1 (พิเศษ)
: 585-588 (2553).
12. กระวี ตรี อาํ นรรค บัณฑิต จริ โมภาส และศักดา จันทร์ ทอง. การวิเคราะห์ความเสี ยหายเชิ งกล
ของผลชมพูเ่ มื่อถูกคัดขนาดด้วยเครื่ องจักรกล. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร. 39 : 3 (พิเศษ) : 131134 (2551).
13. บัณฑิ ต จริ โมภาส ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ กระวี ตรี อาํ นรรค และยุทธนา งามเกียรติขจร. เครื่ อง
ทดสอบหาสมบัติเสี ยงสะท้อนของผลไม้. วิศวกรรมสาร มก. ส.ค.-พ.ย. 2547, 18 (53) หน้า 3643.
14. เกียรติศกั ดิ์ ใจโต เทวรัตน์ ตรี อาํ นรรค และ กระวี ตรี อาํ นรรค. เครื่ องรี ดและกรี ดเส้นผักตบชวา.
การประชุ ม วิช าการสมาคมวิศ วกรรมเกษตรแห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ 14. 1-4 เมษายน 2556.
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์.
15. ธนากร แนวกลาง เทวรัตน์ ตรี อาํ นรรค วีรชัย อาจหาญ และ กระวี ตรี อาํ นรรค. การปกป้ องผล
แอปเปิ้ ลด้วยวัสดุ กนั กระแทกจากฟางข้า ว. การประชุ มวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13. 4-5 เมษายน 2555. จังหวัดเชียงใหม่.
16. กระวี ตรี อาํ นรรค ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ และอนุ พนั ธ์ เทิดวงศ์วรกุล. การจําแนกวัยของมะพร้าว
อ่อนด้วยสมบัติทางกายภาพ เสี ยงและแสง. การประชุ มวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13. 4-5 เมษายน 2555. จังหวัดเชียงใหม่.
17. กระวี ตรี อาํ นรรค จิราวัฒน์ หนูคง ยุพดี ภุมมาลา และศุภกิตต์ สายสุ นทร. การออกแบบและสร้าง
เครื่ องผ่าปลากะตัก. การประชุ มวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 13. 4-5
เมษายน 2555. จังหวัดเชียงใหม่.
18. ศักยะ สมบัติไพรวัน เทวรัตน์ ทิพยวิมล และกระวี ตรี อาํ นรรค. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
คุณภาพของมะม่วงนํ้าดอกไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว. การประชุ มวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตร
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13. 4-5 เมษายน 2555. จังหวัดเชียงใหม่.
19. กระวี ตรี อาํ นรรค ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ อนุ พนั ธ์ เทอดวงศ์วรกุล และ มนูศกั ดิ์ จานทอง. การลด
ความเสี ย หายของชมพู่ใ นเครื่ อ งคัด ขนาด.การประชุ ม วิ ช าการสมาคมวิศ วกรรมเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 12. วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2554. จังหวัดชลบุรี.
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6.3 งานวิชาการอืน่ ๆ
1. สิ ทธิ บตั รเครื่ องคัดขนาดผลชมพูไ่ ร้ความเสี ยหาย (คําขอเลขที่0801001132)
2. คณะกรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการงานประชุมวิชาการระดับชาติ
3. คณะกรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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ดร. เกียรติศกั ดิ์ แสงประดิษฐ์
1. ชื่ อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่ อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Kiattisak Sangpradit
2. ตําแหน่ งปัจจุบัน
อาจารย์
3. หน่ วยงานและสถานทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ สะดวก พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
และไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิ ต-นครนายก
ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 3580
โทรสาร 0 2549 3581
E-mail: k.sangpradit@gmail.com, kiattisak.s@en.rmutt.ac.th
4. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่ อสถานศึกษาและประเทศ
Ph.D. (Mechatronics & Manufacturing
2554
King’s College London, UK
Systems and Robotics)
M.Eng (Agricultural Machinery and
2547
Asian institute of Technology, Thailand
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร)
2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. ประสบการณ์ การทํางาน
5.1 การสอน
พ.ศ.2546 – ปั จจุบนั อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. รายวิชาที่ทาํ การสอน
1. คอมพิวเตอร์ ช่วยงานวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเกษตร
2. วิศวกรรมรถแทรกเตอร์ เพื่อการเกษตร
3. หุ่นยนต์ทางการเกษตร
4. พลังงานทดแทน
5. การจําลองสถานการณ์สาํ หรับระบบทางวิศวกรรมเกษตร
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7. ผลงานทางวิชาการ
7.1 งานวิจัย
1. การศึกษาการสั่นสะเทือนของแทรกเตอร์ Investigate of Tractor Vibration. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร เกียรติ
ศักดิ์ แสงประดิษฐ์, รุ่ งเรื อง กาลศิริศิลป์ ตุลาคม 2548 - กันยายน 2549
2. การศึกษาค่าการสั่นสะเทือนของเครื่ องตัดหญ้าแบบวางราย Investigations into Grass Mower
Vibration. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรรุ่ งเรื อง
กาลศิริศิลป์ , เกียรติศกั ดิ์ แสงประดิษฐ์ ตุลาคม 2548 - กันยายน 2549
3. การทดสอบสมรรถนะของรถไถเดินตามในห้องปฏิ บตั ิการ Investigations into Walking Tractor
Power Requirement in the Labbrotory. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร รุ่ งเรื อง กาลศิริศิลป์ , เกียรติศกั ดิ์ แสงประดิษฐ์
7.2 ประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ (International Conferences )
1. Jayasuriya, H P W and Sangpradit, Kiattisak ( 2002 ) , Development of a seat suspension system
for a small four wheel tractor, Presentation at the International Engineering Conference 2002,
March 2, University of San Carlos, Talamban, Cebu City, Philippines.
2. KiattisakSangpradit, Somkid Tara, “Computer Aided Engineering for Agricultural Engineering”,
Proceedings of Thailand Agricultural Engineering Conference 2005, Bangkok, Thailand, March
31, 2005.
3. KiattisakSangpradit, H. P.W. Jayasuriya, “Development of a seat suspension system for a small
four wheel tractor”, Proceedings of Thailand Agricultural Engineering Conference 2005, Bangkok,
Thailand, March 30, 2005.
4. K. Sangpradit, H. Liu, K. Althoefer, and L. Seneviratne, “Tissue Identification using Inverse Finite
Element Analysis of Rolling Indentation” IEEE conference, The 2009 IEEE International
Conference on Robotics and Automation, (ICRA), Kobe, Japan, 2009, Page(s): 1250 - 1255.
5. K. Sangpradit, K. Althoefer, and L. Seneviratne, “Finite Element Modelling of Rolling Indentation
for Tissue Adomanlity Identification” IEEE conference, The 11th International Conference on
Control, Automation, Robotics and Vision, (ICARCV) 2010, Singapore, 2010. Page(s): 163 – 168.
6. K. Sangpradit, and L. Seneviratne, “Tissue Parameter Estimation for a Mechatronic Probe Using
Inverse Finite Element Analysis” IEEE conference, The sixteenth annual conference on
Mechatronics and Machine Vision in Practice, (M2VIP), Brunei, 2010.
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7.3 วารสารระดับนานาชาติ (International Journal Publications)
1. Hongbin Liu, Kiattisak Sangpradit, Prokar Dasgupta, Kaspar Althoefer and Lakmal D. Seneviratne
“Tissue Identification using Inverse Finite Element Analysis and Rolling Indentation” IEEE
Transactions on Biomedical Engineering, 2013, conditionally accepted
2. K. Sangpradit, H. Liu, P. Dasgupta, K. Althoefer, and L. Seneviratne, “Finite Element Modelling
of Rolling Indentation” IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2011, unconditionally
accepted
3. K. Sangpradit, H. Liu, P. Dasgupta, K. Althoefer, and L. Seneviratne, “Tissue Identification using
Inverse Finite Element Analysis of Rolling Indentation” , Proceedings of the Institution of
Mechanical Engineers (IMechE), Part H, Journal of Engineering in Medicine, 2011, conditionally
accepted.
4. H. P. W. Jayasuriya, KiattisakSangpradit and KhotLavRamachandra, (2006).Dynamic
Performance and Ride Comfort Evaluation of the Seat Suspension System in Small Agricultural
Tractors to Attenuate Low-Frequency Vibration Transmission. CIGR Ejournal
7.4 Research
1. K. Sangpradit, and R. Kalsirisilp, “ Investigate of Tractor Vibration” 2005.
2. R. Kalsirisilp, and K. Sangpradit, “ Investigations into Grass Mower Vibration” 2005.
3. R. Kalsirisilp, and K. Sangpradit, “Investigations into Walking Tractor Power Requirement in the
Laboratory”, 2005.
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ภาคผนวก ค
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

