






สารคณบดี
ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 ลอดปีการศกึษา	2556	ทีผ่่านมา	คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
		 ได้มีการจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	 10	 ปี	
(พ.ศ.	 2556-2565)	 เพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนาคณะฯ	 
ในด้านต่างๆ	 ในระยะเวลาต่อจากนี้ไปอย่างจริงจัง	 มีการ 
ทบทวนปรัชญา	ปณิธาน	 และวิสัยทัศน์ของคณะฯ	ที่มุ่งสู่การ 
เป็นองค์กรนวัตกรรม	 จากความคิดที่ตกผลึกร่วมกันของ 
บคุลากรทกุระดบั	 นบัเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดทีีร่ะบบการบรหิารงาน 
ของคณะฯ	 เกิดขึ้นแบบ	 Top-Up	 และ	 Bottom-Down	 
รวมถึงการจัดท�าแผนปฏิบัติการในระดับภาควิชาเพื่อให้ 
แผนงานที่คณะฯ	 ได้วางไว้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
นอกจากนี้ด้านการเรียนการสอนคณะฯ	 ได้เพิ่มสาขาวิชา 
ภาคภาษาอังกฤษเพิ่มอีก	 2	 สาขา	 คือ	 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
และวิศวกรรมไฟฟ้า	 ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจจาก 
สังคมเป็นอย่างมาก	 ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีบัณฑิตที่มีความรู้ 
ในสาขาวิชาพร้อมด้วยทักษะด้านภาษาอังกฤษ	 และเพ่ือ 
เสริมสร้างศักยภาพนิสิตให้มีแนวคิดสร้างสรรค์	คณะฯ	 ได้เปิด 
สอนรายวิชา	 การคิดเชิงนวัตกรรม	 (Innovative	 Thinking)	 
อันเป็นพื้นฐานส�าคัญสู่การเป็นบัณฑิตที่มีแนวคิดนวัตกรรม 
ส�าหรับผลงานที่ภาคภูมิใจของบุคลากรคณะฯ	 ในปีที่ผ่านมา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ซ่ึงเป็นอดีตคณบดีคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์	 ผู้เป็นต้นแบบของการพัฒนาตน	พัฒนาคน 
และพัฒนางาน	 ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าจาก 
ต่างประเทศ	 และการมีบุคลากรสายสนับสนุนได้รับรางวัล 
บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย	 รางวัลชนะเลิศโครงการ	 
Productivity	 Quality	 Improvement	 Awards	 นิสิตของ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล 
ประจ�าปี	 2556	 นอกจากนี้ยังมีอาจารย์	 และนักวิจัยได้พัฒนา 
น�าความรู้ศึกษาวิจัยพัฒนาเครื่องหย่อนกล้าข้าว	 เครื่องบิน 
ขนาดเล็กเพื่อประโยชน์ด้านการเกษตร	 การใช้ข้อมูลภาพถ่าย 
จากสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์	 เพื่อการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ	 และอื่นๆ	 อีกมากมาย	 
ย ่อมแสดงถึงศักยภาพของบุคลากรและนิสิต	 น�ามาซึ่ ง 
ความส�าเร็จ	 ความภาคภูมิใจและสร้างช่ือเสียงของคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์	 ในระดับประเทศ	 และต่างประเทศ	 ส�าหรับ 
ในปีการศึกษา	 2557-2558	 คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีการ 
ปรับเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนเพื่อรองรับกับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนในหลากหลายด้าน	

	 ท้ายทีส่ดุนีต้้องขอขอบคณุคณะผูจ้ดัท�ารายงานประจ�าปี 
ที่ได้รวบรวมผลงานและความภาคภูมิใจของคณะฯ	 ในด้าน 
ต่างๆ	 น�าเสนอผ่านรูปแบบรายงานที่สมบูรณ์ฉบับน้ี	 และ 
ขอให้บุคลากรและนิสิตคณะฯ	 ยึดมั่นในอุดมการณ์	 พัฒนา 
ตนเองเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ต
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	 วันที่	 7	 มีนาคม	 2557	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย	 กปิลกาญจน์	 อธิการบดี

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	น�าคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์และนสิติทมีสกบูา	(Skuba)	คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(มก.)	เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท	ทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ	 จากการแข่งขัน	 เวิลด์	 โรโบคัพ	

2012	 (World	 Robocup	 2012)	 และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม	 เทคนิคอล	 ชาเล้นจ์	 

(Technical	Challenge)	ด้านพาส	แอนด์	อินเตอร์เซ็พเท็ด	(Pass	and	Intercepted)	ที่

ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลเวิลด์	โรโบคัพ	2012	(World	Robocup	

2012)	ระหว่างวนัที	่18	-	24	มถินุายน	2555	ณ	เมก็ซโิกซติี	้(Mexico	City)	สหรฐัเมก็ซโิก	

(United	Mexican	States)

	 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย	 กปิลกาญจน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 อดีต

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์	มก.	3	สมยั	(พ.ศ.	2535	-		พ.ศ.	2545)	เข้าร่วมพธิแีละได้รบัมอบ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(Dortor	“honoris	causa”	internationally	recognized	

expert	 for	 contribution	 in	 the	 field	 of	 mechanics	 and	 dynamics	 of	 

machines)	เมื่อวันที่	24	กันยายน	2556	ณ	Mendel	University	in	Brno	สาธารณรัฐเช็ก		

	 รองศาสตราจารย์วฒุชัิย	กปิลกาญจน์	อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	(มก.)

เป็นประธานกล่าวต้อนรับนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์	นาครทรรพ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เทคโนโลยีและการสื่อสาร	 (ไอซีที)	 พร้อมด้วยนายไชยยันต์	 พึ่งเกียรติไพโรจน	์ 

ปลัดกระทรวงไอซีทีและคณะ	 ในการเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือภายใต้องค์การ

ความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก	 (APSCO)	 และความเป็นมาของโครงการ

ดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็ก	 (SMMS)	 เมื่อวันที่	 19	 สิงหาคม	 2556	 โดยมี 

รองศาสตราจารย์	ดร.ธญัญะ	เกยีรตวิฒัน์	คณบด	ีรองศาสตราจารย์	ดร.มงคล	รกัษาพชัรวงศ์	

หวัหน้าคณะผูว้จิยั	สถานรีบัสญัญาณดาวเทยีมจฬุาภรณ์	และอาจารย์นนทวฒัน์	จนัทร์เจรญิ	

หัวหน้าศูนย์นิติสารสนเทศ	 ร่วมประชุมหารือ	ณ	 สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ	์

อาคารบญุสม	สุวชริตัน์	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มก.	ภายหลังการประชมุแล้วเสรจ็	ได้มกีาร

เยี่ยมชมการท�างานของสถานีรับสัญญาณดาวเทียม	SMMS	ด้วย

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายถ้วยรางวัลชนะเลิศ เวิลด์ โรโบคัพ 2012

อธิการบดีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับ รมต.ไอซีที เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมฯ

กิจกรรมเด่นในรอบปีการศึกษา
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

(Climate	Change	Data	Center)	ขึน้	เมือ่วนัที	่24	มกราคม	2557	โดยรองศาสตราจารย์

วฒุชิัย	กปิลกาญจน์	อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานเปดิงาน

และรับมอบเซิร์ฟเวอร์สมรรถนะสูงจาก	Mr.Shuichi	 Ikeda	หัวหน้าคณะผู้แทนองค์การ

ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	 (JICA)	 ประจ�าประเทศไทย	 เพื่อใช้ในการเรียน 

การสอนและการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์	

	 นอกจากน้ียังมีผู้บริหาร	 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์	 Prof.Dr.Taikan	 Oki,	

Tokyo	University	Chief	Advisor	of	IMPAC-T	ตลอดจนนักวิจัยในโครงการ	IMPAC-T	

ร่วมในพิธีที่จัดขึ้น	ณ	อาคารบุญสม	สุวชิรัตน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จัดสัมมนาความปลอดภัยด้านระบบราง	Rail	Safety	Seminar	 เมื่อวันที่	 30	มีนาคม	2557	ณ	อาคาร

นานาชาติ	 เพื่อน�าเสนอเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระบบรางของภาคอุตสาหกรรมจากประเทศฝรั่งเศส	 แคนาดา	 สวีเดน	 และไทย 

พรอ้มเปน็เวทใีหห้นว่ยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องไดแ้สดงความคดิเหน็เพือ่ประโยชนต์อ่การพฒันาประเทศไทย	โดยมรีองศาสตราจารยว์ฒุชิยั	

กปลิกาญจน	์อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์และผูบ้รหิารคณะวศิวกรรมศาสตร	์กลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มสมัมนา	และมนีายประภสัร	์

จงสงวน	 ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย	 (รฟท.)	 นายยงสิทธิ์	 โรจน์ศรีกุล	 ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 (รฟม.)	 ร่วม 

ให้เกียรติเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัยระบบราง	

	 ภายในการสัมมนาเป็นการบรรยายถึงความปลอดภัยระบบรางในประเทศไทย	 จากผู้บริหาร	 รฟท.	 รฟม.	 และผู้บริหารบริษัท 

ช้ันน�าด้านระบบรางของโลก	อาทิ	ALSTOM	Bombardier	KUMWELL	และ	NORD	-	LOCK	ในหัวข้อเร่ือง	ความปลอดภัยด้านระบบราง	

อุบัติเหตุทางรถไฟความเร็วสูงทั้งกรณีในจีนและในยุโรป	รวมทั้งหัวข้อเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟให้มีความปลอดภัย

คณะวิศวฯ เปิดศูนย์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ

คณะวิศวฯ จัดสัมมนา ความปลอดภัยด้านระบบราง
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 ในรอบปีการศึกษา 2556 คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้รบัรางวัลจากผลการด�าเนนิงานต่างๆ 
หลายรางวัล รวมทั้งอาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้น�าผลงานเข้าร่วม
ประกวดแข่งขนัทัง้ในระดบันานาชาต ิ ระดับชาต ิ และระดับสถาบนั นบัมาซึง่การสร้างชือ่เสยีงมาสู่
เจ้าของผลงานและคณะวศิวกรรมศาสตร์ ตลอดจนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ดังนี้

	 ส�ำนักงำนเลขำนุกำร	 ได้รับรำงวัลดีเยี่ยม	 จากผลงาน	 KM	 for	 Engineering	 
Supporting	Staffs	และภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	ได้รับรำงวัลดีมำก	จากผลงาน	ปฏิทิน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 สาชาวิชาวิศวกรรมโยธา	 ในการประกวด	Best KU-KM 
Awards	จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2556	

	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	ได้รบัรำงวลัหน่วยงำนตพีมิพ์ระดบันำนำชำตสิงูสดุเป็น
อันดับ	 2	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และหน่วยงำนที่สร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยตีพิมพ์
ระดับนำนำชำติสูงสุด	อันดับที่	 3	 ในงานครบรอบ	35	ปีสถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2556

	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 ได้รับรำงวัลดีเยี่ยม	 รำงวัลดีและรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	1	ในโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ครั้งที่	7	ประจ�าปี	2556	
จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2556	ดังนี้

 รำงวัลดี	 ประเภทที่	 1	 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น	 ได้แก่	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
จากผลงาน	รายงานการประเมินตนเอง	(SAR)	ปีการศึกษา	2555	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

 รำงวัลดีเยี่ยม	ประเภทที่	3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน	ได้แก่	ทีมบุคลากร
จากส�านักงานเลขานุการและศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม	จากผลงาน	ระบบให้บริการส่ง
และตอบรับบทความวิชาการออนไลน์	 และทีมบุคลากรจากส�านักงานเลขานุการและ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	จากผลงาน	ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต	

ผลงาน/รางวัลในรอบปีการศึกษา

ผลงานคณะฯ กับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย



ANNUAL REPORT 2013
Faculty of Engineering, Kasetsart University

7 

	 รองศำสตรำจำรย์	 ดร.ศิริกัลยำ	 สุวจิตตำนนท์	 (วิศวกรรมเคมี)	 ได้รับประกาศ
เกียรติคุณ Best Presentation Award ในงาน	The	9th	Asia	Pacific	Conference	
Sustainable	Energy	of	Environment	Technology	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	จัดโดย	Seikei	
University	ประเทศญี่ปุ่น	เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2556	

	 รองศำสตรำจำรย์	 ดร.ปองวิทย์	 ศิริโพธิ์	 (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)	 ได้รับ
รำงวัลเหรียญทองแดง	 จากผลงานรหัสลับจากธรรมชาติ	 ในการประกวด	 Seoul  
International	Invention	Fair	(SIIF)	2013	จัดโดย	Korea	Invention	Promotion	
Association	ณ	สาธารณรัฐเกาหลี	ระหว่างวันที่	29	พฤศจิกายน	-	2	ธันวาคม	2556	

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.อัศนีย์	ก่อตระกูล	(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	พร้อมคณะ	ได้
รับรางวัล Best Paper Award	(in	IT	Innovation	for	Agriculture	&	Food	Safety)	
และรางวลั	Global Leadership Award จากผลงาน	เรือ่ง	“Development	of	a	Rice	
Watch	 System	 for	 Strategic	 Planning	 in	 Rice	Markets	 and	 Services”	 และ	
“Development	of	an	Information	Integration	and	Knowledge	Fusion	Platform	
for	Spatial	and	Time	based	Advisory	Services:	Precision	Farming	as	a	Case	
Study”	ในงานประชุมวิชาการ	The	1st	SRII	Asia	Summit	2013	จัดขึ้นระหว่างวันที่	
16	-	18	กนัยายน	2556	ณ	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	และศนูย์ประชมุบางกอกคอนเวนชัน่
เซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	

 รำงวลัดเียีย่ม	ประเภทที	่4 แนวปฏบิตัทิีด่/ีนวตักรรมสนบัสนนุการปฏบิตังิาน	ได้แก่
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	จากผลงาน	โครงการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 รำงวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 จากการน�าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์	 ได้แก่	
ส�านักงานเลขานุการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 จากผลงาน	 ระบบสารสนเทศการ
ฝึกงานนิสิต

 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 ได้รับรำงวัลหำทุนบริกำรวิชำกำรสูงสุด	 พ.ศ.2556	 

อันดับ	 1	 ในงานเกษตรแฟร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ประจ�าปี	 2557	 เมื่อวันท่ี	 

22	มีนาคม	2557	ณ	อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

อาจารย์กับผลงานระดับนานาชาติ

ผลงานคณะฯ กับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย
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	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	 ดร.ธงไทย	 วิฑูรย์	และ	อำจำรย์	 ดร.มนตรี	 สว่ำงพฤกษ์ 
(วิศวกรรมเคมี)	ได้รับรางวัล	กำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์	จากผลงาน	
CO

2
	hydrogenation	to	methanol	over	CU/ZnO	nanocatalysts	prepared	via	

a	 chitosan-assisted	 co-precipitation	method	และผลงาน	High-performance	
Supercapacitor	of	Manganese	Oxide/Reduced	Graphene	Oxide	Nanocom-
posite	Coated	on	Flexible	Carbon	Fiber		Paper	ตามล�าดับ	ในการประชุมนักวิจัย
รุ่นใหม่..	 พบเมธีวิจัยอำวุโส	 สกว.	 ครั้งที่	 13	 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	(สกอ.)	กระทรวงศึกษาธิการ	และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	
ระหว่างวันที่	16	-	18	ตุลาคม	2556

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.ธัญญะ	เกียรติวัฒน์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับ
โล่เกียรติยศ	สมัครด่วน	แอคชีฟเมนท์	อวอร์ด	ประเภทรำงวัลนักบริหำรด้ำนกำรศึกษำ
ดีเด่น	และอำจำรย์	ดร.ปวเรศ	ชมเดช	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	ได้รับรางวัลประเภท
รำงวัลผู้บริหำรด้ำนกิจกำรนิสิตและนักศึกษำดีเด่น	จากบริษัท	สรรพสาร	จ�ากัด	ในงาน
สัมมนา	 HR	 GURU	 2013	 รู้ก่อนรับ	 ปรับการบริหารคนในยุค	 AEC	 เนื่องในโอกาสท่ี
หนังสือพิมพ์	สมัครด่วน	ฉลองก้าวสู่ปีที่	23	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2556

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.มิติ	จำรุรักษ์	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	ได้รับรำงวัลและเงินทุน
ช่วยเหลือด้ำนงำนวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 ครั้งที่	 20	พ.ศ.	 2556	จากมูลนิธิ 
โทเรเพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	ประเทศไทย	เมือ่วนัที	่10	กมุภาพนัธ์	2557	จากผลงาน	
การประมาณอตัราส่วนพืน้ทีแ่ผลไฟไหม้ด้วยเทคนคิวดีทิศัน์คอมพวิเตอร์	โดยใช้	Microsoft	
Kinect	

	 อำจำรย์	ดร.เชำวลติ	มติรสนัตสิขุ	(วศิวกรรมไฟฟ้า)	ได้รบัรำงวลัซวิ	กำญจนจำรี	
เพ่ือวิศวกรรมไฟฟ้ำ ประจ�ำปี	 2556	 ประเภทผลงานวิจัย/นวัตกรรม	 ในการประชุม 
ทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า	ครั้งที่	36	(EECON-36)	เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2556	จากผล
งาน	 ระบบควบคุมแรงสัมผัสอัจฉริยะเพื่อช่วยรวมการท�างานระหว่างมนุษย์และ 
หุ่นยนต์โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์วัดแรง	Force	Sensor	

อาจารย์กับผลงานระดับชาติ
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	 อำจำรย์	 ดร.มนตรี	 สว่ำงพฤกษ์	 (วิศวกรรมเคมี)	 ได้รับรำงวัลนักวิจัยรุ่นเยำว์	 

ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ	ประจ�ำปี	2555	จากผลงานวิจัยตีพิมพ์	

ในวารสารทีอ่ยูใ่นฐานข้อมลู	SCI	จ�านวน	5	ผลงาน	ในงานครบรอบ	35	ปีสถาบนัวจิยัแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2556	

	 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัล	ในงานขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ประจ�าปี	2556	เม่ือวันที่	25	ธันวาคม	2556	จัดขึ้น	ณ	บริเวณอาคาร 

เทพศาสตร์สถิตย์	ดังนี้

	 รำงวัลบุคลำกรที่น�ำชื่อเสียงมำสู่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	ได้แก่	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ปองวทิย์	ศริโิพธิ	์(วศิวกรรมการบนิและอวกาศ)	จากผลงาน	

Natural	Secret	Code	รหัสลับจากธรรมชาติได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	การประกวด	

Seoul	International	Invention	Fair	(SIIF)	2013	ณ	สาธารณรัฐเกาหลี

	 รำงวัลบุคลำกรดีเด่นสำยวิชำกำร	มก.

	 กลุ่มอำยุต�่ำกว่ำ	40	ปี 

	 = 	ดีเด่นด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร	 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อภินิติ	โชติสังกาศ	(วิศวกรรมโยธา)	

	 = 	ดีเด่นด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม  

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธงไทย	วิฑูรย์	(วิศวกรรมเคมี) 

	 = 	ดีเด่นด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกิจกำรนิสิต  

	 	 อาจารย์กาญจนพันธ์ุ	สุขวิชชัย	(วิศวกรรมไฟฟ้า)

	 กลุ่มอำยุตั้งแต่	40	ปีขึ้นไป 

	 = 	ดีเด่นด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลัมพ์	(วิศวกรรมโยธา)	

	 = 	ดีเด่นด้ำนกำรเรียนกำรสอน  

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.มานพ	เจริญไชยตระกูล	(วิศวกรรมเคมี)

อาจารย์กับผลงานระดับมหาวิทยาลัย
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 อำจำรย์	ดร.คุณยุต	เอี่ยมสอำด	 (วิศวกรรมเครื่องกล)	ได้รับรางวัลชนะเลิศและ
รางวลัชมเชย	จากการประกวดนวตักรรมมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	พ.ศ.2556	เมือ่วนัท่ี	
24	มกราคม	2556	โดยผลงานที่ได้รับรางวัล	มีดังนี้

	 รำงวัลชนะเลิศ	ประเภทบุคลำกรจูเนียร์	สำขำมนุษยศำสตร์และสังคม
ผลงาน	การเพิ่มมูลค่าหินบะซอลต์	:	นวัตกรรมส�าหรับสินค้า	OTOP	

	 รำงวัลชนะเลิศ	ประเภทบุคลำกรจูเนียร์	สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
ผลงาน	แม่พิมพ์กลวงพร้อมระบบหล่อเย็นแบบขัดผิวโดยวิธีการเติมเนื้อโลหะทีละชั้น

	 รำงวัลชมเชย	ประเภทบุคลำกรจูเนียร์	สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
ผลงาน	นวัตกรรมการสร้างเท้าเทียมด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและแม่พิมพ์แบบรวดเร็ว

	 รองศำสตรำจำรย์ชัยวัฒน์	ชัยกุล	 (วิศวกรรมไฟฟ้า)	 ได้รับรำงวัลนิสิตเก่ำดีเด่น

ภำคกำรศึกษำ	ประจ�ำปี	2556	 ในงานคืนสู่เหย้า	ดงตาลสัมพันธ์’2556	จัดโดยสมาคม

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์	 มก.	 เม่ือวันที่	 9	 สิงหาคม	 2556	ณ	 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร	ิ

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 อาจารย์คณะวศิวฯ	เข้ารบัรางวลัต่างๆ	ในงานวนัสถำปนำคณะวศิวกรรมศำสตร์	
ครบรอบปีที่	75	จัดขึ้นเมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2556	ณ	อาคารนานาชาติ	ดังนี้

	 โครงกำร	Best	Suggestion	Awards	ประจ�ำปี	2556

	 รางวลัรองชนะเลศิและรางวลัชมเชย	ได้แก่	ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ทฆีวฒุ	ิพทุธภริมย์	
(วิศวกรรมทรัพยากรน�้า)	จากผลงาน	Share	all	areas	for	ONE	และผลงาน	การฝึกงาน
ร่วมวิศวกรรมประจ�าปี

	 รำงวัลกำรประกวดกำรเรียบเรียงต�ำรำทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์	 ประจ�ำป ี
กำรศึกษำ	2556

	 รำงวัลต�ำรำดีเด่น   
	 = 	รองศำสตรำจำรย์	ดร.วินัย	เลียงเจริญสิทธิ์	(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
	 	 จากผลงาน	การควบคุมมลพิษทางอากาศ	(Air	Pollution	Control)

	 รำงวัลต�ำรำดี 
	 = 	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.วันชัย	ยอดสุดใจ	(วิศวกรรมโยธา)
	 	 จากผลงาน	การวิเคราะห์โครงสร้าง	I	(Structure	Analysis	I)

อาจารย์กับผลงานระดับมหาวิทยาลัย

อาจารย์กับผลงานระดับคณะฯ
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	 = 	รองศำสตรำจำรย์	ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลัมพ์	(วิศวกรรมโยธา)
	 	 จากผลงาน	 วิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อนเพื่อการออกแบบและบ�ารุงรักษา	 
	 	 (DAM	SAFETY	ENGINEERING	FOR	DESIGN	AND	MAINTAINANCE)

	 = 	รองศำสตรำจำรย์	ดร.สุวิมล	สัจจวำณิชย์	(วิศวกรรมโยธา)
	 	 จากผลงาน	คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง	(Advanced	Concrete	Technology)

	 รำงวัลผู้สร้ำงชื่อเสียงมำสู่คณะฯ	ได้แก่

	 รองศำสตรำจำรย์	 ดร.เพญ็จติร	 ศรนีพคณุ	 (วศิวกรรมเคม)ี	 จากการได้รบัรางวลั	
Research	Exchange	Award	จากสมาคม	The	Korean	Society	for	Biotechnology	
ณ	สาธารณรัฐเกาหลีใต้

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.เมตตำ	เจริญพำนิช	(วิศวกรรมเคมี)	จากการได้รับรางวัล	
PTIT	 Awards	 ประจ�าปี	 2556-2557	 ประเภท	 PTIT	 Fellow	 จากมูลนิธิเพื่อสถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

	 อำจำรย์	 ดร.พัชรำพร	 ฤกษ์หร่ำย	 (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)	 จากการได้รับรางวัล	
Best	Presentation	Awards	ในงาน	International	Symposium	on	Lowland	Tech-
nology	2012	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย

	 อำจำรย์	ดร.อรทยั	จงประทปี	(วศิวกรรมวสัด)ุ	จากการได้รบัรางวลั	Best	Young	 
Researcher	Presentation	Award	ในการประชุมวิชาการ	The	8th	Asian	Meeting	on	
Ferroelectrics	จัดโดย	 Asian	 Ferroelectric	 Association	 ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีและสมาคมฟิสิกส์ไทย

	 บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรำงวัลบุคลำกรดีเด่นสำย
สนับสนุนและช่วยวิชำกำร	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	ประจ�ำปี	พ.ศ.2556	จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2556	ดังนี้

	 ประเภทพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณ	
	 กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร	 นางสาวพัชรี	มีช�านาญ	(วิศวกรรมเคมี)

	 ประเภทพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้	
	 กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร	 นายอภิชาติ	พึ่งอยู่	(ส�านักงานเลขานุการ)
	 กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร	 นางสาวจิราพร	บัวสาย	(วิศวกรรมวัสดุ)
	 กลุ่มงำนสนับสนุน	 นายอภิรัตน์	ชื่นประทุม	(ส�านักงานเลขานุการ)

บุคลากรกับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย
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บุคลากรกับรางวัลระดับคณะฯ

	 บุคลากรคณะวิศวฯ	 ได้รับรางวัลจากผลงานต่างๆ	 ในงานวันสถาปนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์	ครบรอบปีที่	75	จัดขึ้นเมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2556	ณ	อาคารนานาชาติ	
ดังนี้	

	 รำงวัลผู้สร้ำงชื่อเสียงให้กับคณะฯ
	 นำยสมพงษ์	 พวงดอกไม้	 (วิศวกรรมเคมี)	 จากการได้รับรางวัล	 PTIT	 Awards	
ประจ�าปี	2556-2557	ประเภท	PTIT	Laboratory	จากมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย

	 รำงวัล	Star	Service	Awards	ประจ�ำปี	พ.ศ.2556
	 = 	กลุ่มธุรกำร	 นางสาวเพ็ญสุดา	โหมลา	(ส�านักงานเลขานุการ)
	 = 	กลุ่มช่วยวิชำกำร	 นายสมพงษ์	พวงดอกไม้	(วิศวกรรมเคมี)
	 = 	กลุ่มช่ำงฝีมือ/แรงงำน	 นายวสรรค์	ใจซื่อกุล	(วิศวกรรมเครื่องกล)

	 รำงวัลบุคลำกรสำยสนับสนุนดีเด่น	ประจ�ำปี	2556

 ประเภทข้ำรำชกำร	พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณ
	 = 	กลุ่มปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำร	 นายปริญญา	บุญทัน	(วิศวกรรมเคมี)	
	 = 	กลุ่มปฏิบัติงำนบริหำรและธุรกำร	 นางสาวพชัร	ีมชี�านาญ	(วศิวกรรมเคม)ี

	 ประเภทพนักงำนรำชกำร	พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้
	 กลุม่ปฏบิตังิำนบรกิำรวชิำกำร  
 =	นางสาวกมลวรรณ	จนัทร์เขยีว	(วศิวกรรมเคม)ี	
	 = 	นายอภิชาติ	พึ่งอยู่	(ส�านักงานเลขานุการ)
	 กลุ่มปฏิบัติงำนบริหำรและธุรกำร  
	 = 	นางสาวจอมขวัญ	โคกวิทยา	(วิศวกรรมเคมี)
	 = 	นางสาวจิราพร	บัวสาย	(วิศวกรรมวัสดุ)

	 ประเภทลูกจ้ำงประจ�ำ	พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้
	 กลุ่มงำนสนับสนุน 
	 = 	นางสมบูรณ์	ยอดล�้า	(วิศวกรรมเครื่องกล)	
	 = 	นายอภิรัตน์	ชื่นประทุม	(ส�านักงานเลขานุการ)

	 รำงวัล	Best	Suggestion	Awards	ประจ�ำปี	2556 

 รำงวัลรองชนะเลิศ	นางสาววรัญญา	ปราณสุข	(ส�านักงานเลขานุการ)	
	 จากผลงาน	โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง	เพื่อวันพรุ่งนี้ของวิศวฯ	มก.

 รำงวัลชมเชย	หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	ส�านักงานเลขานุการ	
	 จากผลงาน	โครงการจักรยานปั่นเติมออกซิเจนเพื่อบ�าบัดน�้าเสีย

 รำงวัลชมเชย	นางสาวจันทร์เพ็ญ	อุดมโชติพฤทธิ์	ส�านักงานเลขานุการ	
	 จากผลงาน	วิศวฯ	สุขภาพดี	:	ลดพุง	ลดอ้วน	ลดโรค

	 รำงวัลชมเชย	นางประไพ	คงสุขประเสริฐ	ส�านักงานเลขานุการ	
	 จากผลงาน	ห้องเรียนหรู	สู่อาเซียน
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	 บคุลากรสายสนบัสนนุจากหน่วยงานต่างๆ	ของคณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้รบัรางวลั
ในโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2556  
จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวฯ	 เมื่อ 
วันที่	29	ตุลาคม	2556	โดยหน่วยงานที่ได้รับรางวัล	มีดังนี้

 รางวัลที่ 2 ส�านักงานเลขานุการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
	 =	จากผลงาน	โครงการระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต

 รางวัลที่ 3 ส�านักงานเลขานุการและศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 
	 = 	จากผลงาน	โครงการระบบให้บริการตอบรับบทความวิชาการออนไลน์

 รางวัลที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

	 = 	จากผลงาน	 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 
	 	 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	

 รางวัลชมเชย ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
	 = 	จากผลงาน	โครงการตารางใช้เครื่องมือบริการวิชาการออนไลน์	

บุคลากรกับรางวัลระดับคณะฯ

 นิสิตทีม SKUBA	ได้รับอันดับ	8	ในการแข่งขัน	World	Robocup	2013	จัดขึ้น
ระหว่างวันที่	24	มิถุนายน	-	1	กรกฎาคม	2556	ณ	เมืองเอนโฮเวน	ประเทศเนเธอร์แลนด์	

		 สมาชิกทีมประกอบด้วย	นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า	3	คน	คือ	นายรัฐภูมิ	ถนอมญาติ	
(ปี	3)	นายพีรวิชญ์	ผลโภค	(ปี	4)	และนายธีรธัช	อริยชาติผดุงกิจ	(ปี	4)	นิสิตวิศวกรรม
เครื่องกล	2	คน	คือ	นายศักย์พิเชษฐ์	ศริญญาวัจน์	(ปี	4)	และนายสุทธนัย	ธนฤกษ์ชัย	(ปี	
2)	นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	3	คน	คือ	นายกฤษฎิ์	ชัยโส	(ปี	4)	นายกิตติพนธ์	กานดา	
(ปี	4)	และนายจิรโรจน์	จิระสิริกุล	(ปี	4)	นิสิตวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้	4	คน	คือ	
นายธนากร	ปัญญาเปียง	(ปี	3)	นายจักรทิพย์	ยอดศรี	(ปี	2)	นายเตชินท์	ศรีสมบัติ	(ปี	2)	
และนายชูพันธ์	ธาราชีวิน	(ปี	2)

นิสิตกับผลงานระดับนานาชาติ
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 นิสิตวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในประเภท	Structural	Cost	และ
ประเภท	Overall	Performance	จากการแข่งขนัสร้างสะพานเหลก็นานาชาต	ิAsia	Bridge	
Competition	2014	 (ASIA	BRICOM	2014)	ณ	Gifu	University	จัดขึ้นระหว่างวันที่	
17-23	มีนาคม	2557	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	โดยสมาชิกทีม	ประกอบด้วยนิสิตวิศวกรรมโยธา	
ชัน้ปีที	่4	คอื	นายปฏพิทัธ์	ทบัศร	ีนายจกัร	ีรตันศลิป์	นายโอปอ	ศรสีวสัดิ	์นายกนัต์ธร	สทิธกิลุ 
และนายณัฐธีร์	ยศพลจิรกิตต์

	 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี	 ระดับปริญญาเอก	 2	 คน	 คือ	 นางสาวธนารี  
โพธิ์งามวงศ์ และนางสาววลีพร ดอนไพร	พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาโท	2	คน	คือ	
นางสาวสาวิตรี มูลลิกา	 และนางสาวศิรภัสสร เกียรติพึ่งพร	 ได้รับประกาศเกียรติคุณ	
ระดบันานาชาต	ิจากสมาคมวศิวกรรมเคมแีละเคมปีระยกุต์แห่งประเทศไทย	เมือ่วนัที	่18	
ตลุาคม	2556	ในการประชุม	Outstanding	Paper	Award,	The	3rd	International	Thai	
Chemical	Engineering	and	Applied	Chemistry	Conference	จัดขึ้น	ณ	โรงแรม 
พูลแมน	จังหวัดขอนแก่น

 ทีมนิสิตวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล The 1st Runner – up Aesthetics 
Awards และรางวัล The 1st Runner–up Presentation Awards	จากการแข่งขัน
สร้างสะพานเหล็ก	 Asia	 Bridge	 Competition	 2013	 (BRICOM	 2013)	 จัดโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์	วิทยาเขตวังไกลกังวล	อ�าเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โดยมีทีมจาก
ประเทศญี่ปุ่น	 ไต้หวันและไทย	 เข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่	 18	 -	 21	 กรกฎาคม	 2556	 
ณ	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 สมาชิกทีมประกอบด้วย	 นิสิตวิศวกรรมโยธา	 ชั้นปีที่	 3	 จ�านวน	 4	 คน	 ได้แก	่ 
นายธีรวัฒน์	 เชยวัดเกาะ	 นายศิวรัช	 ภาควิวรรธน์	 นายธนพล	 สุขเเสงจันทร์	 และ 
นายเกรกิ	พนัมหา	นสิติชัน้ปีที	่4	จ�านวน	7	คน	ได้แก่	นายณฐัพล	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	 
นายวชิยั	ย	ูนายพรีะพฒัน์	ไข่มกุด์	นายภทัรพล	กระจ่างสวสัดิ	์นายก้องไกร	พรพงศ์พฒันา	 
นายอิทธิศักดิ์	เย็นเพชร	และนางสาวกมลชนก	ตราชู

 นายเจตนุพงศ์ พาโลมัส	 นิสิตวิศวกรรมวัสดุ	 ปี	 4	 ได้รับรางวัล	Outstanding 
Poster Award	จากการน�าเสนอหัวข้อวิจัย	Enhancement	of	Dielectric	Constants	
in	Strontium	Titanate	though	Mg	and	AI	Doping	ในการประชุมวิชาการนานาชาติ	
International	Conference	on	Traditional	and	Advanced	Ceramics	(ICTA	2013)	
จัดโดยสมาคมเซรามิกส์ไทย	MTEC	 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 11-13	
กันยายน	2556	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นิสิตกับผลงานระดับนานาชาติ
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 นายศิรชัช เอี่ยมหน่อ	 นิสิตสาขาวิศวกรรมส�ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์	 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน	 อ่างอาบน�้ารักษ์โลก	 ในการ
ประกวดนวตักรรมการประปานครหลวง	ประจ�าปี	2556	หรอื	MWA	Innovation	Awards	
2013	จัดโดยการประปานครหลวง	เมื่อวันที่	5	กันยายน	2556	ณ	อาคารอเนกประสงค์	
การประปานครหลวง

 ทีมนิสิตวิศวกรรมโยธา วงร้อยสี่หมวดสอง	 ประกอบด้วย	 นายคณิศร	 สังขวุฒิ	 
(ปี	 2)	 นายกรวิชญ์	ณรงคนานุกูล	 (ปี	 4)	 และนายสืบสกุล	 ดวงเดือน	 (นิสิตปริญญาโท)	 
ได้รับรางวัลชมเชย	 จากการประกวดผลงานสร้างสรรค์บทเพลง	 ในโครงการจิตส�านึก	 
รกัเมอืงไทย	ประจ�าปี	2556	จดัโดยส�านกังานปลัดกระทรวงกลาโหม	เมือ่วนัที	่6	กนัยายน	
2556	ณ	ศาลาว่าการกลาโหม

นิสิตกับผลงานระดับชาติ

 นายวิศรุต หาญสุวรรณพิสิฐ	นิสิตวิศวกรรมเคมี	ชั้นปีที่	2	ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
อันดับ 2 จากการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2556	จัดโดยสมาคม
กีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	7	-	8	กันยายน	2556	ณ	สนามกีฬายิงธนูหัวหมาก

 ทมีนิสติวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ พร้อมด้วยรางวัลอนัดบั 
ที ่7 และ 9	ในการแข่งขนั	Asia Thailand National On-site Programming Contest 
(2013 ACM-ICPC) จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาต	ิ
(องค์การมหาชน)	เมื่อวันที่	8	กันยายน	2556	ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผู้ได้รับรางวัล	
มีดังนี้

 รางวัลรองชนะเลิศ ทีม LukPongKhongChan
	 สมาชิกทีม	:	นางสาววิภาดา	วรรณศิวพร	นายศุภณัฐ	ชุณหปัญญา 
	 	 	 และ	นายชยุตพงศ์	พรมภักดิ์	

 รางวัลอันดับที่ 7 ทีม Islets of Langerhans 
	 สมาชิกทีม	:	นายณัฐพล	จารุลักขณา	นายพิสิษฐ์พงศ์	วิศาลเจริญยิ๋ง
	 	 	 และ	นายอรรถกร	พุธวัฒนะ	

 รางวัลอันดับที่ 9 ทีม leezababin 
	 สมาชิกทีม	:	นายคณิตกร	สัจจอุตตรา	นางสาวศลิษา	อติวัฒนชัย
	 	 	 และ	นายเอกดนัย	สิทธิโกศล	
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	 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ	ประกอบด้วย	นายณัฐพงษ์ วรินทร์ 
ชัน้ปีที	่3	นายเทพทตั พนัธฟัุก	และนายภารกุร แซ่ตัน	ช้ันปีที	่2	ได้รบัรางวลัทนุสนับสนนุ
ผลงานนวัตกรรม	ในโครงการ	Samart	Innovation	Awards	2013	จากผลงาน	Be_i3b	
Hybrid	Controller	 for	 Education	&	 Industrial	 Applications	 จัดโดย	ส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งขาติ	 ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	และบริษัท	สามารถ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)		
เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2556	ณ	โรงแรมดิโกอุระ	เพรสทีส

 นายเศรษฐพร ศรีวิไล	 นิสิตระดับปริญญาโท	 (วิศวกรรมไฟฟ้า)	 ได้รับรางวัล 
ซิว กาญจนจารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้า ประจ�าปี 2556 ประเภทวิทยานิพนธ์ระดับ 
ปรญิญาโท	ในการประชมุทางวชิาการวศิวกรรมไฟฟ้า	ครัง้ที	่36	(EECON	-	36)	เมือ่วนัที่	
13	ธนัวาคม	2556	จากผลงานการสร้างและขยายแผนทีจ่�าแนกชนดิจากภาพถ่ายดาวเทยีม
ด้วยเทคนคิทางวทิศัน์คอมพวิเตอร์	ณ	โรงแรมเฟลิกซ์	รเิวอร์แคว	รสีอร์ท	จงัหวดักาญจนบรุี

 นายศวิดล เดชภมู ีนายภานเุดช ลลีาโรจนกลุเลศิ นายสรวศิ เรอืงรุง่ชยักลุ	นสิติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	ชั้นปีที่	 3	 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง
ระดับประเทศ	 ครั้งที่	 14	 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ร่วมกับปูนตราช้าง	 ระหว่างวันที่	 29	 -	 30	 สิงหาคม	 2556	ณ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 นายกิตติทัต สานุกูล นายนรวิชญ์ ชรารินทร์ และนายเสฏฐวุฒิ พิลาฤทธิ์ นิสิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ชั้นปีที่	 3	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการพัฒนาโมบายแอพ- 
พลิเคชั่นส�าหรับอุตสาหกรรม	 จากการประกวดโมบายแอพฯ	 ไทย...ตรงใจอุตสาหกรรม	
(Mobile	 Development	 Apprentice	 For	 Industry)	 เมื่อวันที่	 4	 ตุลาคม	 2556	 

ณ	อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค	จังหวัดนนทบุรี

 นายภูเบศ จันทรังษี	 นิสิตชั้นปีที่	 4	 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต	
โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดบัปรญิญาตรี	นานาชาต	ิได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ ต้นแบบ
นวัตกรรมแห่งอนาคต (Innovation Award in Science)	จากการแข่งขัน	Brand’s	
GEN6	 จัดโดยบริษัท	 เซเรบอส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เมื่อวันที่	 14	 กันยายน	 2556	ณ	 
ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่

นิสิตกับผลงานระดับชาติ
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 นายอณจ ชัยมณี	 นิสิตปริญญาเอก	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	 ได้รับโล่
เกียรติคุณ	รางวัลบทความดีเด่น	(Best	Paper)	จากผลงาน	เรื่อง	การจัดตารางการผลิต
ส�าหรบัระบบการผลติแบบไหลเลือ่นยดืหยุน่โดยมเีครือ่งจกัรขนานทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ์กนั
ในแต่ละการด�าเนินงานภายใต้นโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอดี	 จัดโดยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร	ระหว่างวันที่	16-18	ตุลาคม	2556	ณ	โรงแรมเอวัน	เดอะ	รอยัล	ครูซ	พัทยา	
จังหวัดชลบุรี

นิสิตกับผลงานระดับชาติ

	 ทีมนิสิตวิศวกรรมศาสตร์	 คว้าหลายรางวัล	 จากการประกวดนวัตกรรมเพื่อ 
สิง่แวดล้อมในอตุสาหกรรมการบนิ	ครัง้ที	่1	จดัโดยบรษิทั	การบนิไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	เมือ่
วันที่	7	มีนาคม	2557	ณ	อาคารส�านักงานใหญ่	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ดังนี้	

 รางวลัชนะเลศิ ประเภทแนวคดิการออกแบบนวตักรรมอากาศยาน	จากผลงาน	
ePushback	ได้แก่	นายจิรพันธุ์ จานแก้ว	 (วิศวกรรมส�ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์)	
และ	นายภาณุวุฒิ พรตระกูลศักดิ์	(วิศวกรรมโยธา)	ปี	2	

 รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1 ประเภทแนวคดิการออกแบบนวตักรรมอากาศยาน 
จากผลงาน Sky Thermal Energy Conversion (Sky TEC) ได้แก่	นายภัทรพงศ์  
ผลพฤกษา	และ	นายสิรภพ ขัตติโยทัย	(วิศวกรรมการบินและอวกาศ)	ปี	2

 รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2 ประเภทแนวคดิการออกแบบนวตักรรมอากาศยาน 
จากผลงาน	Hydrogen Fuel Cell vs Aviation ได้แก่	นายกีรติต์ิ สดีเดช และ 
นางสาวปารีณา วิทยไพสิฐสันต์	(วิศวกรรมการบินและอวกาศ)	ปี	3

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และ 
สิ่งอ�านวยความสะดวก	จากผลงาน	Projected Seat Number และผลงาน Pulley 
System for Overhead Baggages	 ได้แก่	นายสุรัช คิศนานี	 และนายณัฐพงษ์  
วรินทร์	(วิศวกรรมการบินและอวกาศ)	ปี	3	

	 ทีมนิสิตวิศวกรรมโยธา	ประกอบด้วย	 นายฉัตรมรกต	 เหมือนสะอาด	นายสรวิศ	
เรอืงรุง่ชยักลุ	และนายภาสุ	เหลืองอร่าม	นสิติชัน้ปีที	่3	ได้รบัรางวลัชมเชย	จากการแข่งขนั
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 2	จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	ใน
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม 
ราชูปถัมถ์	(วสท.)	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2557	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	4	อาคาร	วสท.
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 นางสาวกวิตา คงสุพรศักดิ์ และนางสาวมนทกานต์ สุขสมบูรณ์ นิสิตภาควิชา
วิศวกรรมเคมี	ชั้นปีที่	1	ได้รับประกาศเกียรติคุณ	Creative	and	Innovation	Student	
Awards	of	the	Year	จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2556	

 นายจิรัฏฐ์ วงศ์มหันต์กุล	 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	 ชั้นปีที่	 4	 ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ ประเภทนิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 ในการประกวด
นวตักรรม	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	พ.ศ.2556	เมือ่วนัที	่24	มกราคม	2557	จากผลงาน	
กระบวนการขึน้รปูวสัดทุางทนัตกรรมชนดิ	Glass	Ceramics	ทีง่่ายต่อการกรอแต่งโดยใช้
เครื่อง	CNC	5	แกน

 นางสาวโรสมารินทร์ สุขเกษม นิสิตระดับปริญญาเอก	นายอนุชิต  รัตนภราดร 
และนางสาวชาณุพัชญ์ อภิปริกิตต์ิชัย	 นิสิตระดับปริญญาโท	 ในโครงการบัณฑิตศึกษา
นานาชาติ	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญา
โท-เอก	 จาก	 Dr.Daniel	 Solow	 อาจารย์ประจ�าภาควิชา	 Operations	 Research	 
Weatherhead	 School	 of	Management	 มหาวิทยาลัย	 Case	Western	 Reserve	
ประเทศสหรฐัอเมรกิา	อดตีอาจารย์พเิศษสอนทีโ่ครงการบณัฑติศกึษานานาชาต	ิภาควชิา
วิศวกรรมอุตสาหการ	เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2556

	 นสิติคณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้รบัหลายรางวลั	ในงาน	Student	Symposium	for	
Packaging	and	Materials	Technology	และงานนิทรรศการ	Jobfair	ประจ�าปี	2557	
จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2557 ดังนี้

 • นายวรวุธ นันทรักษ์ นิสิตช้ันปีที่	 4	 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	 ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศอันดับ 1	การประกวดโปสเตอร์	ภายใต้หัวเรื่อง	“Preparation	of	Bio-degrad-
able	Polymer	Hybrid	Materials	with	Magnetic	Property”	

 • นายผจงกิจ บุณอนันต์วงศ์ นายปองภพ บาลยอ นิสิตชั้นปีที่	 4	 ภาควิชา
วิศวกรรมวัสดุ	 และคณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	 การประกวดโปสเตอร์	 
ภายใต้หัวเรื่อง	“Geopolymer	and	Applications”

 • นายอรรถวิท ไตรภาควาสิน	นิสิตชั้นปีที่	4	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	และคณะ	
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	การประกวดโปสเตอร์	ภายใต้หัวเรื่อง	“Machinable	
Mica	Glass	-	Ceramics	with	veneering	Porcelain	for	Appearance	improving	
As	A	Restorative	Dental	Material”

นิสิตกับผลงานระดับมหาวิทยาลัย

นิสิตกับผลงานระดับคณะฯ
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 นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4	ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิศวกรรม
ดเีด่น	ประเภท	Industrial Awards for Outstanding Engineering Project ประจ�า
ปี 2556	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2556	ณ	อาคารนานาชาติ	ดังนี้

 รางวัล Delta Electronics Awards 
	 = 	นายพีรเดช	บางเจริญทรัพย์	(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	 
	 	 จากผลงาน	รีดด์-อัพ:	โปรแกรมแปลประโยคภาษาอังกฤษให้อ่านง่ายส�าหรับผู้	
	 	 ฝึกฝนการอ่าน
	 = 	นายสรเชษฐ์	ช�านาญมนต์	และนายสหชัย	ช่อจ�าปา	(วิศวกรรมเคมี)	
	 	 จากผลงาน	การพัฒนาชุดทดสอบระบบควบคุมหอกลั่น
	 = 	นางสาวณัฐธิดา	เทียมราช	และนายณัฐพงศ์	บุษปะเวศ	(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)	
	 	 จากผลงาน	เครื่องผลิตโอโซนส�าหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
	 = 	นายวรพจน์	 ศรีเพียรเอม	 (วิศวกรรมวัสดุ)	 และนายปุณณสรณ์	 คล้ายทองค�า	
	 	 (วิศวกรรมวัสดุ)
	 	 จากผลงาน	การออกแบบและสร้างเครือ่งสเปรย์ไพโรไลสสิ	ส�าหรบัเคลอืบฟิล์ม	
	 	 บางวัสดุกึ่งตัวน�า	

 รางวัล Pinnacle Awards 

 =	นางสาวกนษิฐา	วงศ์แก้วโพธิท์อง	นายณฐัพงศ์	เกยีรตบิ�ารงุขจร	และนายณฐัวฒุิ	 
	 	 อนันต์ธนวัฒน์	(วิศวกรรมโยธา)	
	 	 จากผลงาน	 การพัฒนาระบบก�าแพงกันดินขนาดเล็ก	 โดยการศึกษาย้อนกลับ 
	 	 จากชาวเขา

 รางวัล EGAT Award  
 =	นายธีรธัช	อริยชาติผดุงกิจ	(วิศวกรรมไฟฟ้า)
	 	 จากผลงาน	 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวส�าหรับควบคุมต�าแหน่งของ 
	 	 มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านโดยใช้เทคนิคเฟสไดร์ฟ

 รางวัล Ekarat Award  
 =	นายเพิ่มทรัพย์	สุขแสงจันทร์	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	
	 	 จากผลงาน	พัฒนาเครื่องควบคุมชิ้นงานบนแท่น	XYZ	table	

 รางวัล Rolls-Royce Aerospace Award 
 =	นายณฐภัทร์	ณ	พิกุล	และนายจักรวาล	วุฒิชัยรังสรรค์	(วิศวกรรมการบินและ 
	 	 อวกาศ)	
	 	 จากผลงาน	 การพัฒนาระบบรักษาระดับความสูงและเสถียรภาพของควอด 
	 	 โรเตอร์	เฮลิคอปเตอร์โดยใช้ระบบควบคุมแบบพีไอดี

นิสิตกับผลงานระดับคณะฯ
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับ	 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม
โรงงานต้นแบบ	มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุ	ี(มจธ.)	ศกึษาและวจิยั
ด้านพลังงานทดแทน	(เทคโนโลยีไมโครกริด)	เพื่อสนับสนุนนักวิจัยของ
ทั้งสองหน่วยงานในการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีกริด	 โดยจัดให้มี
พิธีลงนามความร่วมมือเม่ือวันที่	 30	 กรกฎาคม	 2556	ณ	 ห้องสโรชา	
อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ	มจธ.	บางขุนเทียน

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับ	 ส�านักงานบริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้	 (องค์การมหาชน)	 ควบคุมดูแลผู้ใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูล
วัสดุออนไลน์	Material	ConneXion	ให้เป็นไปตามข้อตกลง	เมื่อวันที่	
2	กันยายน	2556

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท	 ไทยคม	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในโครงการ	 SATCOM	On	 The	Move	 เพื่อศึกษา	
ค้นคว้า	 วิจัย	 และพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับระบบควบคุมดาวเทียมแบบ
อัตโนมัติ	 SATCOM	 On	 The	 Move	 โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร	์ 
AVR	 -	 Arduino	 เป็นหน่วยประมวลผลหลักและความแม่นย�าในการ	
Track	สัญญาณจาก	SOTM	เป็นระยะเวลา	1	ปี	ในพธิลีงนามความร่วมมอื	
เมื่อวันที่	 3	ตุลาคม	2556	ณ	อาคารส�านักงาน	บริษัท	 ไทยคม	จ�ากัด	
(มหาชน)	

คณะวศิวฯ รว่มกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีดา้นพลงังาน
ทดแทน

คณะวิศวฯ – สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมควบคุมดูแล 
ผู้สืบค้นฐานข้อมูล

คณะวิศวฯ ร่วมวิจัยระบบควบคุมดาวเทียมอัตโนมัติกับไทยคม

คณะวิศวฯ กับความร่วมมือกับ 
  หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ร่วมกับ	บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	
จัดท�าหลักสูตรในการอบรมด้านวิศวกรรมและพลังงาน	 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต	ิ 
รวมทั้งการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การฝึกอบรม	การสัมมนา	 การศึกษา 
ดงูานเพือ่ถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	เมือ่วนัที	่24	ธนัวาคม	2556	
ณ	อาคาร	LED	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ส�านักงานใหญ่

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ร่วมกับ	กลุ่มบริษัทกัลฟ์	พัฒนาการศึกษา	วิจัย	ตลอดจน
ร่วมบรหิารจดัการองค์ความรูใ้ห้กบับคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า	โดย
ทั้งสองหน่วยงานได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือขึ้นเม่ือวันที่	 7	 มกราคม	 2557	ณ	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์และกองทพับก	ร่วมมอืพฒันานวตักรรมใหม่ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนการป้องกนัประเทศ	เพือ่ลดการน�าเข้าจากต่างประเทศและเพิม่ศกัยภาพ
การแข่งขนัของประเทศ	รวมทัง้การแลกเปลีย่นบคุลากร	ความรู	้ตลอดจนทรพัยากรในการ 
ท�างานวิจัยและพัฒนา	 โดยได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่	 12	 มีนาคม	 2557	 
ณ	กองทัพบก

คณะวิศวฯ จับมือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด  
ให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมและพลังงาน

คณะวิศวฯ – กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ร่วมพัฒนาความรู้-บุคลากรด้านผลิตไฟฟ้า

คณะวิศวฯ – กองทัพบก จับมือสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในด้านการป้องกันประเทศ

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับ	 บริษัท	 ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	 จ�ากัด	
(มหาชน)	(ปตท.สผ.)	วิจัยและพัฒนายานยนต์ใต้น�้าควบคุมระยะไกล	และยานยนต์ใต้น�้า
ควบคุมด้วยตัวเอง	 และแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	 ROV	 และ	 AUV	
พร้อมพฒันาศกัยภาพทรพัยากรบคุคลและภาคอตุสาหกรรมไทย	เมือ่วนัที	่18	พฤศจกิายน	
2556	ณ	อาคารส�านักงาน	ปตท.สผ.	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

คณะวิศวฯ – ปตท.สผ. ร่วมวิจัยพัฒนายานยนต์ใต้น้ำา
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	 ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน

พัฒนาทางด้านวิชาการระบบราง	ดังนี้	

 • คณะวิศวฯ จับมือบริษัท รถไฟฟ้า สนับสนุนวิชาการด้านระบบราง

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมมือกับ	บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด	 ในการร่วมกัน
สนับสนุนด�าเนินกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์	 เช่น	 การจัดสัมมนาทางวิชาการ	 
การฝึกอบรม	การสนบัสนนุวทิยากร	การฝึกงาน	การพฒันาการศกึษาด้านวศิวกรรมระบบ
ราง	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ	 เมื่อวันท่ี	 
23	สิงหาคม	2556	ณ	Airport	Rail	Link	สถานีมักกะสัน

 • คณะวิศวฯ – รฟม. ร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิศวกรรมระบบราง 

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ร่วมกับ	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(รฟม.)	
แลกเปลีย่นข้อมลูทางวชิาการ	การฝึกอบรม	ตลอดจนพฒันาการศกึษาด้านวศิวกรรมระบบ
รางและถ่ายทอดเทคโนโลยี	เมื่อวันที่	3	กันยายน	2556	ณ	อาคารส�านักงานใหญ่	รฟม.

 • คณะวิศวฯ – รฟท. สนับสนุนกิจกรรมด้านวิศวกรรมระบบราง 

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ร่วมกับ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	(รฟท.)	สนับสนุนการ
ด�าเนนิกจิกรรมทางด้านวศิวกรรมระบบราง	การท�าวจิยั	การร่วมศกึษาโครงการต่างๆ	ของ	
รฟท.	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน	 ตลอดจนแลกเปล่ียนข้อมูลทางวิชาการ	 เม่ือวันท่ี	

25	ธันวาคม	2556	ณ	ห้องประชุม	0203	อาคารชูชาติ	ก�าภู	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มก. 

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับ	 วิทยาลัยการประปา	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	
(มธบ.)	 พัฒนาการศึกษา	 ส่งเสริมและร่วมมือด้านวิศวกรรมและวิชาการที่เกี่ยวข้อง	 
รวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เม่ือวันที่	 20	 พฤษภาคม	 2557	ณ	 มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

คณะวิศวฯ ร่วมมือกับหลายหน่วยงานพัฒนาการศึกษา 
ด้านวิศวกรรมระบบราง

คณะวิศวฯ – วิทยาลัยการประปา มธบ. ร่วมมือด้านวิศวกรรม
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หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกร 

มืออาชีพที่มีความสามารถและรอบรู้ทางเทคนิค	พร้อมด้วยคุณธรรม	จริยธรรม	และความรับผิดชอบทาง

สงัคม	ซึง่ในปีการศกึษา	2556	ได้เปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา	ภาคปกต	ิภาคพเิศษ	

และหลักสูตรนานาชาติ	รวมทั้งสิ้น	26	สาขาวิชา	51	หลักสูตร	เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจดังกล่าว

1.	 วิศวกรรมเคมี*4	 1.	 วิศวกรรมเคมี*5	 1.	 วิศวกรรมเคมี*5

2.	 วิศวกรรมโยธา*1	 2.	 วิศวกรรมโยธา*1	 2.	 วิศวกรรมโยธา*1

3.	 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์*1	 3.	 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์*2	 3.	 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์*2

4.	 วิศวกรรมไฟฟ้า*4	 4.	 วิศวกรรมไฟฟ้า*1	 4.	 วิศวกรรมไฟฟ้า*1

5.	 วิศวกรรมอุตสาหการ*7	 5.	 วิศวกรรมอุตสาหการ*5	 5.	 วิศวกรรมอุตสาหการ*5

6.	 วิศวกรรมเครื่องกล*7	 6.	 วิศวกรรมเครื่องกล*1	 6.	 วิศวกรรมเครื่องกล*1

7.	 วิศวกรรมทรัพยากรน�้า*1	 7.	 วิศวกรรมทรัพยากรน�้า*4	 7.	 วิศวกรรมทรัพยากรน�้า*1

8.	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม*1	 8.	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม*7	 8.	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม*1

9.	 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต*7	 9.	 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม*2

10.	วิศวกรรมวัสดุ*4	 10.	วิศวกรรมวัสดุ*1

11.	วิศวกรรมการบินและอวกาศ*1	 11.	วิศวกรรมการบินและอวกาศ*4

12.	วิศวกรรมส�ารวจและสารสนเทศ	 12.	วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร*2

	 ภูมิศาสตร์*2 

13.	เทคโนโลยีการบิน*2	 13.	การจัดการวิศวกรรม*6

14.	การจัดการการบิน*2	 14.	วิศวกรรมความปลอดภัย*2

15.	การจัดการเทคโนโลยีการบิน*2	 15.	วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย*2

16.	Software	and	Knowledge		 16.	เทคโนโลยีสารสนเทศ	(วท.ม)*2 
 Engineering*3

17. Aerospace Engineering and  17. ICT for Embedded System*3 
 Business Administration*3

	 	 18.	เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง*2

	 	 19.	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน*3

*1	 เฉพาะภาคปกติ	 *4	 ภาคปกติ	และภาคพิเศษ	 *7	 ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	และ 
*2	 เฉพาะภาคพิเศษ	 *5	 ภาคปกติ	และหลักสูตรนานาชาติ	 	 หลักสูตรนานาชาติ 
*3	 เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ	 *6	 ภาคพิเศษ	และหลักสูตรนานาชาติ

	 ระดับปริญญาตรี	 ระดับปริญญาโท	 ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน

การผลิตบัณฑิต
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	 ในปีการศกึษา	2556	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้อนมุตัเิปิดสอนหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	ภาคภาษาองักฤษใน	2	สาขา	
คือ	 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ	 
ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 และวิศวกรรมไฟฟ้า	 รองรับความต้องการของภาครัฐและเอกชน	
รวมถงึมคีวามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษผ่านการเข้าร่วมโครงการสหกจิศกึษาในต่างประเทศ	โดยทัง้	2	หลักสูตรจะเปิดการเรยีนการสอน	
ในภาคต้นปีการศึกษา	2557	

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาใหม่	การคิดเชิงนวัตกรรม	(Innovative	Thinking)	แบบออนไลน์	ซึ่งเป็น
รายวิชาที่อยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ให้นิสิตระดับปริญญาตรี	 ของคณะฯ	ชั้นปีที่	 1	ทุกคนได้เรียน	
โดยมีนิสิตลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นกว่า	 1,200	คน	จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่	 https://ecourse.cpe.ku.ac.th	 โดยมีสื่อ
เอกสารประกอบการสอนเป็นคลิปวิดีโอ	และหนังสือออนไลน์ภาษาอังกฤษ	มุ่งเป้าหมายให้นิสิตได้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ของการคดิเชงินวตักรรมประเภทต่างๆ	พฒันาการคดิเชงินวตักรรมของนสิติอย่างเตม็ศกัยภาพ	เพือ่ให้มคีวามรอบรูอ้ย่างกว้างขวาง	มโีลกทัศน์
ที่กว้างไกล	และน�าความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาประยุกต์กับการคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมต่อไป

หลักสูตรใหม่ภาษาอังกฤษ

คอร์สออนไลน์วิชาแรกของคณะวิศวฯ
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	 ตลอดระยะเวลา	 10	 ปีเต็ม	 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือที่นิยมเรียกว่า	
“ศนูย์	Self”	ยงัคงดงึดดูนสิติเข้ารบับรกิารอย่างต่อเนือ่ง	โดยในปีการศกึษา	2556	
มีผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฯ	จ�านวน	16,186	คน	ในหลากหลายด้าน	อาทิ

 =	Internet Zone และโสตทัศนูปกรณ์ 

	 	 นิสิตสามารถศึกษา	 ค้นคว้า	 สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากเครือข่าย	 Internet	
เรียนรู้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และยืมอุปกรณ์ในการฟังเพื่อฝึกฝนภาษา
อังกฤษ

 =	ห้องติวและสนทนา 

	 	 เปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้ทบทวนบทเรียนร่วมกัน

 =	ห้อง TV-ภาพยนตร์ 

	 	 เป็นที่ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนด้วยการชม	 CD-ภาพยนตร์	 
ที่คณะฯ	จัดงบประมาณเพื่อจัดหาเรื่องใหม่ๆ	ที่ทันต่อยุคสมัย	หมุนเวียนให้บริการ
ทุกเดือน	

	 ทัง้นีค้ณะฯ	มแีผนการปรบัปรงุศนูย์	Self	Learning	Center	ใหม่ในปี	2557	
เพื่อรองรับการให้บริการแก่นิสิตได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น	

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning Center)

	 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์	ตั้งอยู่บริเวณ	ชั้น	2	และ	ชั้น	3	ของอาคาร
ชชูาต	ิก�าภ	ู(อาคาร14)	มพีืน้ทีป่ระมาณ	800	ตารางเมตร	เป็นแหล่งรวบรวบข้้อมลู
ความร้ทูางวชิาการด้านวศิวกรรม	ส�าหรบัอาจารย์	นสิติ	บคุลากรของมหาวทิยาลยัฯ	
และผู้สนใจภายนอก	 โดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	 (Innovative	 
Millennium)	ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์	ได้แก่	หนังสือ	
วารสาร	หนังสือพิมพ์	ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	สื่อโสตทัศนวัสดุ	และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	

	 ทั้งนี้ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน	 2556	 ที่ห้องสมุดได้ด�าเนินการ
ปรับปรุงห้องสมุดใหม่	 เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการ	 สร้างบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อ 
การศึกษาค้นคว้า	จัดแบ่งโซนชั้นหนังสือภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และวิทยานิพนธ์
อย่างชัดเจน	 ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว	 โดยใช้งบประมาณ 
ในการปรับปรุงรวม	1,500,000	บาท	(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

	 นอกจากนี้ห้องสมุดได้จัดมุมอาเซียนเพิ่ม	 เพื่อตอบรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	โดยให้บรกิารหนงัสอืและสือ่ทีใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบัประเทศ
ต่างๆ	ในอาเซียน

การปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุด
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กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

การพัฒนานิสิต

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนานิสิต	 ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ก�าหนดว่า	“นิสิตคือหัวใจของมหาวิทยาลัย”	โดยในรอบปีการศึกษา	2556	คณะฯ	ได้

ด�าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติในทุกด้าน	ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นนิสิตชั้นปีที่	1	และส�าเร็จการศึกษาในชั้นปีที่	4	ออก

ไปเป็นวิศวกรรับใช้สังคม

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่	1

การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นิสิตชั้นปีที่	1

	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่นิสิตใหม่	 ชั้นปีที่	 1	 เพื่อแนะ 
แนวทางและให้แนวคิดแก่นิสิตใหม่ในการเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตการศึกษาเรียนรู ้ในรั้ว
มหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2556	ณ	อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	โดยมีคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์	เป็นประธานชี้แจงให้นิสิต	ผู้ปกครอง	ทราบถึงแนวทางการบริหาร
และพัฒนาคณะฯ	และจัดบรรยายในหัวข้อ	 “วิศวกรยุคใหม่ต้องห่างไกลเหล้า-บุหรี่	 โดย	
วทิยากรจาก	สสส.	และหวัข้อ	“แนะแนวทางการด�าเนนิชวีติในมหาวทิยาลัย”	โดย	ผศ.ดร.
เอกไท	วิโรจน์สกุลชัย	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนิสิตเก่า	ภายในงานมีผู้บริหารคณะฯ	
และคณาจารย์	จ�านวน	70	คน	ร่วมมอบเนคไทด์และเข็มประดับให้แก่นิสิตใหม่ที่เข้าร่วม
งาน	จ�านวน	1,176	คน	โดยได้เรยีนเชญิผูป้กครองเข้าร่วมงานและพบอาจารย์ทีป่รกึษาใน
ช่วงบ่ายด้วย

	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นิสิตชั้นปีที่	 1	 ท่ีมี
คะแนนสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สูงสุดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา	 เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรตินิสิตที่มีความตั้งใจ	 ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมีความสามารถ	 ในวัน
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่	แบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	

คะแนนสูงสุดจากการรับเข้าโครงการรับตรงของคณะฯ ได้แก่ 

 • นายจักรทิพย์ ภูรีเสถียร เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 
 • นายวัฒนกรณ์ อินทนนท์ เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ	

คะแนนสูงสุดจากการรับเข้าระบบการคัดเลือกกลาง (Admission) ได้แก่ 

 • นายชาณุ ธรรมวิวัฒน์ 
 • นายภูมเรศ กุลศิริปรีดา 

ซึ่งนิสิตทั้ง	2	คนได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
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การประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่	1	

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีท่ี	 1	 
ภาคปกตขิึน้	เมือ่วนัที	่12	มกราคม	2557	ณ	ห้องประชมุ	0410	อาคารชชูาต	ิก�าภ	ูเพือ่ให้
อาจารย์ทีป่รกึษาและผู้ปกครองของนสิิตพบปะแลกเปล่ียนความคิดเหน็	ตลอดจนปรกึษา
หารอืเกีย่วกบัด้านวชิาการ	ด้านการเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิหลักสูตร	ด้านพฤตกิรรมของนสิติ	
รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ	โดยมีอาจารย์มาร่วมงาน	45	คน	มีผู้ปกครองนิสิตเข้าร่วม
งาน	จ�านวน	191	คน	

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ

กิจกรรมส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านการประกอบวิชาชีพ

โครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่นิสิตชั้นปีที่	2

การฝึกงานภาคฤดูร้อนนิสิตชั้นปีที่	3

	 ในทุกปีการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ขึ้น 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	 เพื่อให้นิสิตที่จะเข้าสังกัดในแต่ละภาควิชา	ประมาณ	
1,300	คน	ได้รบัทราบถงึแนวทางการเรยีนการสอน	ลักษณะการประกอบอาชพีในอนาคต	
ในรปูแบบการบรรยายให้ความรูท้างวชิาการและกจิกรรมสนัทนาการ	รวมทัง้ศกึษาดงูาน
ตาม	สถานประกอบการต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	คณะฯ	ให้การสนับสนุนงบประมาณ
แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการคนละ	 1,000	 บาทและงบประมาณเพิ่มเติมจากภาควิชาต่างๆ	
รวมเป็นเงนิกว่า	2,000,000	บาท	(สองล้านบาทถ้วน)	โดยแต่ละภาควชิาเป็นผูจ้ดัโครงการ	
อาทิ	 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่	 19-23	 พฤษภาคม	 2556	 
ณ	แคมป์ปิ้งรีสอร์ท	จ.ระยอง	ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดระหว่างวันที่	22-23	พฤษภาคม	
2556	ณ	ค่ายพระรามหก	จ.เพชรบุรี	

	 ในปีการศกึษา	2556	คณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้รบัความอนเุคราะห์จากบรษิทั/หน่วย
งานที่มีชื่อเสียงและหน่วยงานราชการ	 รัฐวิสาหกิจต่างๆ	 ที่ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ใน
การช่วยเหลอืทางด้านการศกึษา	โดยรบันสิติเข้ารบัการฝึกงานภาคฤดรู้อน	เพือ่เรยีนรูก้าร
ฝึกปฏิบัติงานจริง	เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสใช้วิชาความรู้ที่ได้รับจากภาคทฤษฎีและส่งเสริม
ทักษะให้มีการตัดสินใจ	การแก้ปัญหาในชีวิตจริงก่อนที่จะออกไปประกอบวิชาชีพ	โดยได้
รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	จ�านวน	416	หน่วยงาน	มีนิสิตฝึกงานทั้งสิ้นจ�านวน	
1,138	คน
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กิจกรรมส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านการประกอบวิชาชีพ

โครงการเตรยีมความพร้อมสู่การเป็นวศิวกร	(ปัจฉมินเิทศ)	ชัน้ปีที	่4
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศภายใต้ชื่อ	“การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร”	ให้แก่นิสิตชั้นปีที่	4	เป็นประจ�าทุก
ปี	เพื่อให้บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษามีความพร้อมในทุกๆ	ด้าน	เป็นวิศวกรที่สามารถท�างานรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ขึ้นระหว่าง
วันที่	21	กุมภาพันธ์	–	22	มีนาคม	2557	ซึ่งคณะฯ	ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจ�านวน	81,970	บาท	(แปดหมื่นหนึ่งพันเก้า
ร้อยเจด็สบิบาทถ้วน)	โดยมภีาควชิาเป็นผูจ้ดักจิกรรมทัง้ด้านวชิาการและสันทนาการในหลากหลายรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัไป	มนีสิิตเข้าร่วม
จ�านวน	1,171	คน

โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน	

โครงการตรวจเยี่ยมนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน	

โครงการการพัฒนาสหกิจศึกษา

	 เพ่ือเป็นการเตรยีมความพร้อม	ให้นสิติทีเ่ข้าฝึกงานในปีการศึกษา	2556	เข้าใจเกีย่วกบักฎระเบยีบการฝึกงานและสามารถประพฤติ
ปฏบิตัตินได้อย่างถกูต้องกบัการเป็นนสิติฝึกงาน	คณะวศิวกรรมศาสตร์	จงึได้จดัการปฐมนเิทศนสิติฝึกงานขึน้ระหว่างวนัที	่26	กมุภาพนัธ์	
-	25	มีนาคม	2557	โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาต่างๆ	ในการจัดงาน	และการบรรยายแนวทางการปฏิบัติตนและข้อปฏิบัติต่างๆ	
โดยรองคณบดฝ่ีายกจิการนสิติและกรรมการการฝึกงานนสิติฯ	ของภาควชิา	ซึง่คณะฯ	ให้การสนบัสนนุงบประมาณอาหารว่างเป็นจ�านวน
เงิน	30,660	บาท	(สามหมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

	 ในปีการศึกษา	 2556	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ในการรับนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เข้าฝึกงาน	 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเตรียมตัวก่อนเข้าสู่การท�างานจริงภายหลังส�าเร็จการศึกษา	 โดยคณะฯ	 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกดูแล	ตรวจเยี่ยมและติดตามผลของนิสิตที่ไปฝึกงานภาคฤดูร้อน	พ.ศ.	2557	ระหว่างวันที่	2	-	27	พฤษภาคม	
2557	จ�านวน	83	หน่วยงาน	โดยได้เข้าพบหวัหน้างานของนสิติและพดูคยุกบันสิติ	หลงัจากทีน่สิติได้เข้ารบัการฝึกงานแล้วประมาณ	1	เดอืน	
รวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าในด้านต่างๆ	ของการฝึกงาน	เพื่อให้การฝึกงานของนิสิตมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 นอกเหนือจากการส่งนิสิตเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนในระยะเวลา	 2	 เดือนแล้ว	 ในทุกปีการศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย	 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	ในการรบันสิติทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษ	เข้าฝึกปฏบิตัิ
งานในโครงการสหกิจศึกษา	 ระยะเวลา	 4	 เดือน	ส�าหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้หลักสูตรนานาชาติ	 ฝึกปฏิบัติ	 6	
เดือน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและพัฒนาทักษะโดยเป็นผู้ช่วยวิศวกร	ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ได้รับมอบ
หมายงานทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้จรงิในการท�างานเมือ่ส�าเรจ็การศึกษา	ในปีการศึกษา	2556	มนีสิิตเข้าโครงการสหกจิศึกษาจ�านวน	
89	คน	
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โครงการกลเม็ดเคล็ดลับพิชิตงาน

โครงการสร้างงาน	ดงตาล	สานฝัน	ครั้งที่	11	(JOB	FAIR)

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จัดโครงการกลเม็ดเคล็ดลับพิชิตงานให้แก่นิสิต	
เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมให้แก่นสิติทีจ่ะส�าเรจ็การศกึษา	ในการสมคัรงาน
เพื่อหางานท�าอย่างมีคุณภาพ	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานแมน 
เพาเวอร์กรุ๊ป	 ในการบรรยาย	 หลักการเขียน	 Resume	 อย่างไรให้ได้งาน	 
การปรับบุคลิกภาพสู่โลกการท�างาน	 และสาธิตวิธีการสัมภาษณ์จากวิทยากร 
ผู้มปีระสบการณ์	ณ	ห้องประชุม	0410	พร้อมฝึกปฏิบตักิารเขยีนจรงิ	ณ	ด้านล่าง
อาคารชชูาต	ิก�าภ	ูเมือ่วนัที	่4	กนัยายน	2556	มนีสิติให้ความสนใจเข้าร่วมงาน	
จ�านวน	180	คน

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	จดัโครงการสร้างงาน	ดงตาล	สานฝัน	(JOB	FAIR)	
ครั้งที	่ 11	 ขึ้นระหว่างวันที่	 27-28	 มกราคม	 2557	ณ	 พื้นที่ด้านหน้าและ 
ด้านล่าง	อาคารชูชาติ	ก�าภู	และพื้นที่ด้านหน้าอาคารบุญสม	สุวชิรัตน์	โดยได้
พัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีความน่าสนใจขึ้น	มีบริษัท/หน่วยงานชั้นน�ากว่า	
180	 หน่วยงาน	 ร่วมออกบูธแนะแนวความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานพร้อม 
รับสมัครงาน	 มีผู้เข้าร่วมการสมัครงานทั้งนิสิตและบุคคลภายนอกจ�านวน 
กว่า	900	คน	ซึ่งมากกว่าทุกๆ	ปี	ท�าให้การจัดงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานและสภาวการณ์ด้านอาชีพ 
แก่นิสิตที่จะส�าเร็จการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	

โครงการอบรมเสรมิความรูท้างภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสร้างความมั่นใจให้แก่นิสิตที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จึงได้
จดัสรรงบประมาณ	200,000	บาท	ส�าหรบัจดัอบรมภาษาองักฤษให้แก่นสิติชัน้ปีที	่4	เป็นประจ�าทกุปีการศกึษา	ทัง้ภาคต้นและภาคปลาย	 
ในช่วงหลังนิสิตเลิกเรียนเวลา	16.00-17.00	น.	มีนิสิตเข้าอบรมภาคการศึกษาละ	100	คน	อบรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง	4	ด้าน	คือฟัง	
พูด	อ่าน	เขียน	โดยเน้นเนื้อหาของการใช้ภาษาในชีวิตประจ�าวัน	ตลอดจนการท�างานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม

	 นอกจากนี้ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตชั้นปีที่	2-4	เป็นประจ�าทุกปีเช่นกัน	โดยในปีการศึกษา	2556	ได้จัดในช่วงปิดเรียน
ภาคต้นเดือนตุลาคม	 2556	 อบรมคอมพิวเตอร์ในหลากหลายหัวข้อ	 อาทิ	 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดอบรมการประมวลผลภาพถ่าย
ดาวเทียมเพื่อส�ารวจระยะไกล	 การออกแบบระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 การใช้โปรแกรม	 Dig	 Silent	 ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์จัดอบรม	High	Performance	Server	Configuration	for	Mobile	Application	และ	Mobile	Software	Design	and	
Development	with	Android	มีนิสิตเข้าอบรมรวมจ�านวน	76	คน
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โครงการประกาศเกยีรตคิณุนสิติทีม่กีารแต่งกายและความประพฤติ
ดเีด่น

งานเปิดโลกกจิกรรมอาเซยีน

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดโครงการประกาศเกียรติคุณนิสิตที่มีการแต่งกายและ
ความประพฤติดีเด่นขึ้น	 เพื่อยกย่องนิสิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการแต่งกายและการ
ประพฤติตน	 รวมทั้งเพื่อร่วมรณรงค์ให้นิสิตแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ซึ่งในปีการศึกษา	 2556	มีนิสิตได้รับประกาศเกียรติคุณจาก
โครงการฯ	จ�านวน	30	คน	โดยภาคต้นจดัพธิฯี	ในวนัปฐมนเิทศนสิติใหม่	ณ	อาคารจกัรพนัธ์
เพ็ญศิริ	 ส่วนภาคปลายจัดพิธีในวันอบรบคุณธรรม	 จริยธรรม	ณ	 ห้องประชุมอาคาร
นานาชาติ

	 ทัง้นี้	คณะฯ	ได้พจิารณาคดัเลอืกนสิติดเีด่นจ�านวน	10	คน	เข้ารบัรางวลันสิติดเีด่น
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	ซึง่นสิิตจะได้ยกเว้นค่าลงทะเบยีนและค่าธรรมเนยีมการศกึษา	
เป็นเวลา	1	ภาคการศึกษา	

	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสร้างความมั่นใจให้แก่นิสิตที่จะก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	 ให้นิสิตรู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมประเภทการแต่งกาย	 และอาหาร
ประจ�าชาติ	 รวมทั้งให้นิสิตเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ	 ในประชาคมอาเซียน	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	จึงได้งาน	“เปิดโลกกิจกรรมอาเซียน”	เมื่อวันที่	23	มกราคม	2557	
ณ	บรเิวณด้านล่างอาคารชชูาต	ิก�าภ	ูโดย	รองศาสตราจารย์	ดร.ธญัญะ	เกยีรตวิฒัน์	คณบดี
เป็นประธานเปิดงาน	มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ	Intania	Clear	Mind	(อบรมคณุธรรม	จรยิธรรม)

	 ในปีการศึกษา	2556	นับเป็นปีที่	7	ที่คณะฯ	ได้จัดโครงการ	Intania	Clear	Mind	
ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้นสิิตคณะวศิวกรรมศาสตร์	มคีวามรูค้วบคู่กบัการ
มคีณุธรรมจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพี	โดยจดับรรยายในหวัข้อ	“คณุธรรมจรยิธรรม
น�าปัญญามาสู่วิศวกรไทย”	และ	Workshop	“ปัญญา	3	ฐาน”	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	
2557	 ซ่ึงได้รับเกียรติจากอาจารย์จักรพันธ์	 เธียระวัฒน์	 อดีตวิศวกรโยธาที่ผันตัวมาเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตพร้อมด้วยอาจารย์ทรงศักดิ์	พุ่มสวัสดิ์	และในช่วงท้าย
ของการจัดกิจกรรมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตที่มีความประพฤติและการ 
แต่งกายดี	จ�านวน	15	คน	ณ	ห้องประชุมอาคารนานาชาติ	



สรุปทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	มก.	หน่วยงาน	มูลนิธิ	และบริษัทต่างๆ	
ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2556
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การสรรหาทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิต

ทนุการศกึษานสิติ
	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	สนบัสนนุและช่วยเหลอืด้านค่าใช้จ่ายทางการศกึษาแก่นสิติ	
โดยได้จัดสรรเงินรายได้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่เรียนดี	 มีความประพฤติเรียบร้อย
และช่วยเหลือนสิิตทีข่าดแคลนทนุทรพัย์	ทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑิตศึกษา	เป็น
จ�านวนเงินทุนรวมทั้งสิ้น	17,778,927	บาท	(สบิเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเกา้ร้อย
ยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

	 ทั้งนี้ในปีการศึกษา	 2556	 คณะฯ	 ได้เพิ่มทุนสนับสนุนทุนประเภทเรียนดีแก่นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาจ�านวน	611	ทุน	เป็นเงิน	15,395,000	บาท	(สิบห้าล้านสามแสนเก้า
หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)	 รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน/บริษัท	 และนิสิตเก่า
มอบทนุให้นสิติทัง้ในลกัษณะต่อเนือ่งและไม่ต่อเนือ่งอกีจ�านวน	2,423,300	บาท	(สองล้าน
สี่แสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

สรุปทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	มก.	หน่วยงาน	มูลนิธิ	และบริษัทต่างๆ	
ระดับบัณฑิตศึกษา	ปีการศึกษา	2556

1. ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 611 15,395,000

-	 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทส�าหรับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	มก.	 603	 13,901,000

-	 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์	มก.	 2	 1,440,000

-	 ทุนเรียนดีเยี่ยมระดับปริญญาโท	 6	 54,000

	 ประเภททุน	 จ�านวนทุน	 จ�านวนเงิน	(บาท)

1. ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 141 2,383,927

-	 ทุนดอกผลคณะวิศวกรรมศาสตร์	มก.	 10	 100,000

-	 ทุนประเภทท�างาน	 63	 501,440

-	 ทุนเรียนดีเยี่ยมระดับปริญญาตรีส�าหรับนิสิตชั้นปีที่	2-4	 38	 342,000

-	 ทุนเรียนดีส�าหรับนิสิตที่มีคะแนนสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สูงสุด	 5	 258,000

-	 ทุนขัดสนจากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์	มก.	 20	 956,077

-	 ทุนสนับสนุนนิสิตโครงการสหกิจศึกษา	ณ	ต่างประเทศ	 2	 136,410

-	 ทุนประเภทฉุกเฉิน	 3	 90,000

 2. ทุนดอกผลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 45,000

 3. ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน มูลนิธิ บริษัทต่างๆ 83 2,423,300

-	 ทุนประเภทขัดสนทุนทรัพย์	 66	 1,803,300

-	 ทุนประเภทเรียนดี	 17	 620,000

รวม 229 4,852,227

	 ประเภททุน	 จ�านวนทุน	 จ�านวนเงิน	(บาท)
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	 ฝึกงาน	ณ	ประเทศญ่ีปุ่น	 นิสิตสาขา

 น.ส.วรรวี	เตชนนท์รุ่งเรือง	 วัสดุ

	 น.ส.นฤมล	เจริญชีพ	 วัสดุ

	 นายนวพัฒน์	อนันตศิลากุล	 วัสดุ

	 นายณัฐพงศ์	ละอองทัพ	 วัสดุ

	 นายวชิรวิทย์	สรรเพชรศิริ	 วัสดุ

	 นายภากร	อุทโยภาส	 เครื่องกล

	 นายณัฐภูมิ	สิริจันทรัตน์	 เครื่องกล

	 นายณัฐพจน์	ภูวเศรษฐ์	 เครื่องกล

	 น.ส.ปวีณ์นุช	ทองค�าคูณ	 เครื่องกล

	 นอกจากนี้โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ (IUP)	 ยังให้ทุนสนับสนุนแก่นิสิตของโครงการฯ	 ในอัตราเหมาจ่าย	 จ�านวน	
30,000	บาท	(สามหมื่นบาท)	เพื่อไปฝึกงาน	ณ	ต่างประเทศ	อีกส่วนหนึ่งด้วย

ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตฝึกงาน/โครงการสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ

	 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นิสิต	 คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้พิจารณาส่งนิสิตไปฝึกงานและปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา	ณ	 
ต่างประเทศ	ในช่วงภาคฤดรู้อนเดอืนเมษายนถึงเดอืนพฤษภาคมของทกุปี	โดยในปีการศกึษา	2556	คณะฯ	อนมุตัเิงนิกว่า	2,000,000	บาท	
(สองล้านบาทถ้วน)	ในการปรับเพิ่มจ�านวนทุนและวงเงินสนับสนุนนิสิต	โดยจัดสรรทุนให้นิสิตปีละ	40	ทุน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน
ให้กับนิสิตแบบเหมาจ่ายไม่เกินร้อยละ	50	ตามระเบียบ	ก.พ.	มีนิสิตได้รับทุนฝึกงาน	ณ	ต่างประเทศ	จ�านวน	27	คน	ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่า
ทุกปีที่ผ่านมา	เนื่องจากมีจ�านวนนิสิตสนใจเพิ่มมากขึ้น

	 ฝึกงาน	ณ	ประเทศเกาหลี	 นิสิตสาขา

	 น.ส.อริสา	สมบูรณ์ผล	 คอมพิวเตอร์

	 นายณรงค์	เสรีพุกกะณะ	 คอมพิวเตอร์

	 นายรัฐศาสตร์	รัตนเหม	 คอมพิวเตอร์

	 ฝึกงาน	ณ	ประเทศมาเลเซีย	 นิสิตสาขา

	 น.ส.ณัฐรพี	เศวตศิลา	 เคมี

	 น.ส.สุทธภา	ศิธรกุล	 เคมี

	 ฝึกงาน	ณ	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	 นสิติสาขา

	 น.ส.แพรวา	วงษ์บุรี	 สิ่งแวดล้อม

	 น.ส.พรสุดา	พงษ์ธานี	 เคมี

	 น.ส.สิริฉัตร	โรจน์นิรันดร์	 เคมี

	 นายพันฤทธิ์	ตรีศิริลาภ	 เคมี

	 นายทศพร	ชูวุฒิเชาว์	 เคมี

	 นายตาปี	เสาวลักษณ์กุล	 วัสดุ

	 ฝึกงาน	ณ	ประเทศเยอรมน	ี นสิติสาขา

	 นายอภิเลข	วัฒนกูล	 เครื่องกล

	 นายภูมิสยาม	แสนสุข	 เครื่องกล

	 น.ส.ศรินรัตน์	ทรัพย์ชนาทิต	 เครื่องกล

	 นายธีรพงศ์	ชื่นแย้ม	 เครื่องกล

	 ฝึกงาน	ณ	ประเทศสงิคโปร์	 นสิติสาขา

	 นายกันต์	ชัยสุวรรณ	 การบินฯ

	 นายปภังกร	เจษฎาถาวรวงษ์	 การบินฯ

	 นายศรัน	ชัยวัฒนาโรจน์	 การบินฯ
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	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้ให้ความส�าคญักบัเดก็และเยาวชน	โดยมุง่เน้นให้ความรูด้้านวชิาการและสนัทนาการแก่ผูท้ีเ่ข้าร่วมโครงการ	
รวมทัง้เป็นการแนะน�าภาควชิา	หลกัสตูรต่างๆ	ของคณะฯ	ให้เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย	จงึสนบัสนนุให้นสิิตจดักจิกรรมเพือ่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ซึ่งในปีการศึกษา	2556	นิสิตได้จัดกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

การจัดกิจกรรมเพื่อเด็ก-เยาวชน

จดัโดยสโมสรนสิิตคณะวศิวกรรมศาสตร์

จดัโดยชมุนุมนสิิตภาควชิา

จดัโดยชมุนมุนสิติ
•	 โครงการค่ายดงตาลแคมป์
•	 โครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้และแนะแนวการศึกษา

•	 โครงการ	AERO	CAMP	(วศ.การบินและอวกาศ)
•	 โครงการค่ายขจีแคมป์	(วศ.วิศวกรรมเคมี)
•	 โครงการค่ายทะลุฟ้า	(วศ.คอมพิวเตอร์)

•	 โครงการค่ายโรบอทและนวัตกรรม	(ชุมนุมโรบอท)
•	 โครงการวิชาการสัญจร	(ชุมนุมวิชาการ)

•	 โครงการ	M.E.CAMP	(วศ.เครื่องกล)
•	 โครงการ	E.E.CAMP	(วศ.ไฟฟ้า)
•	 โครงการค่ายเยาวชนวัสดุ	(วศ.วัสดุ)

การจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
	 นอกจากกจิกรรมเพือ่เดก็และเยาวชนทีน่สิติคณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้ร่วมมอืกนัด�าเนนิการแล้วยงัมกีจิกรรมอืน่ๆ	ทีไ่ด้ด�าเนนิการ
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดช่วงปิดเรียนภาคต้นเดือนตุลาคม	2556	และภาคปลายในเดือนมกราคม	2557	ดังนี้

โครงการวศิวะดงตาลอาสาพฒันาและส่งเสรมิการศกึษาสูช่นบท
	 จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	เมื่อวันที่	15	-	30	ตุลาคม	2556	ณ	โรงเรียนบ้านตาดกลอย	อ.หล่มเก่า	จ.เลย	

โครงการค่ายความรูสู่้การปฏบิตัแิละการพฒันาชมุชน
	 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	-	2	พฤศจิกายน	2556	ณ	โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล	อ.ไทรน้อย	จ.นนทบุรี
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กิจกรรมโดยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุให้นสิติจดักจิกรรมในด้านต่างๆ	เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพให้นสิติได้จดักจิกรรม
เสริมหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ	 และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมฤทธ์ิผลย่ิงขึ้น	 โดยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบและหลายด้าน
เพือ่ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์การประกนัคณุภาพ	เช่น	ด้านวชิาการ	ด้านอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	ด้านส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม	ด้านช่วยเหลอืสงัคม
และบ�าเพญ็ประโยชน์	ด้านส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม	ซึง่ในปีการศกึษา	2556	มกีารจดักจิกรรมโดยภาควชิา/ชมุนมุต่างๆ	ประมาณ	60	โครงการ	
อาทิ

กลุม่กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิคุณลักษณะบณัฑิตพึงประสงค์

กลุม่กจิกรรมพฒันาด้านกฬีาและส่งเสรมิสุขภาพ

•	 โครงการวิศวบริการ	ครั้งที่	25
•	 โครงการวิชาการสัญจรครั้งที่	21	
•	 โครงการหุ่นยนต์สร้างบ้าน
•	 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนนิสิต
•	 โครงการพัฒนานิสิตเพื่อรองรับการเข้า	
	 สู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน

•	 โครงการสานสายสัมพันธ์วิศวกรรมเกษตร
•	 โครงการทรัพย์น�้าสัมพันธ์	
•	 โครงการเกียร์สัมพันธ์		
•	 โครงการ	4	เส้า	สัมพันธ์

•	 โครงการจุลสารจาวตาล
•	 โครงการอังกฤษขั้นเทพ		
•	 โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษอังกฤษ
•	 โครงการการปรับปรุงผลิตภาพ
•	 โครงการฝึกทักษะวิศวกรไฟฟ้า 
•	 โครงการสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

•	 โครงการวันวิ่งประเพณี
•	 โครงการกีฬา	3	เส้า	
•	 โครงการกีฬาภาควิชาต่างๆ
•	 โครงการวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์		

โครงการ	B.E.CAMP	ปันความรูสู่้น้อง
	 จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	เมื่อวันที่	10-12	มกราคม	2557	ณ	โรงเรียนบ้านธารทองแดง	อ.พระพุทธบาท	จ.สระบุรี
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กลุม่กจิกรรมด้านบ�าเพญ็ประโยชน์-รกัษาสิง่แวดล้อม

•	 โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ	(Key	Camp)
•	 โครงการวันสีขาวชาวทรพัย์น�า้
•	 โครงการทรัพย์น�้าแบ่งปันเพื่อสังคม
•	 โครงการเครื่องกลอาสาปันน�้าใจสู่น้อง
•	 โครงการรกัษาทรพัยากรธรรมชาต	ิAERU	อาสา

•	 โครงการวศิวอตุสาหการปลกูป่าชายเลน
•	 โครงการพัฒนา	มก.
•	 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้ารวมใจเพือ่สงัคม	
•	 โครงการรวมพลจิตสาธารณะ	Mat-E	 
	 พัฒนา	มก.

กลุม่กจิกรรมด้านเสรมิสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม

กลุม่กจิกรรมส่งเสรมิด้านศิลปะวฒันธรรม

•	 โครงการอบรมเผยแพร่วัฒนธรรม
•	 โครงการสวดมนต์เยน็และนัง่สมาธิ		
•	 โครงการท�าบุญวันปีใหม่

•	 โครงการศึกษาธรรมะและปลูกป่าทดแทน
•	 โครงการไหว้ครู
•	 โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาวัฒนธรรม
•	 โครงการสืบสานอนุรักษ์เพลงไทยเดิมและ 
	 นาฏศิลป์ไทย

•	 โครงการค่ายพุทธอาสา	
•	 โครงการท�าบุญภาควิชา

•	 โครงการปฏิบัติธรรม	 ทัศนศึกษาศิลป- 
	 วัฒนธรรม	
•	 โครงการไหว้พระ	9	วัด
•	 โครงการเรียนร้สู่ความเป็นไทย

กลุม่กจิกรรมส่งเสรมิด้านนนัทนาการและพฒันาด้านบคุลกิภาพ

•	 โครงการพัฒนาศักยภาพการแต่งกาย
•	 โครงการประกวดกองเชยีร์และลดีเดอร์
•	 โครงการวันแรกพบ

•	 โครงการสัมมนาสโมสรนิสิต
•	 โครงการสโมสรนิสิตสัมพันธ์
•	 โครงการสอนร้องเพลงมหาวิทยาลัย
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นิสิตหลักสูตรนานาชาติ เปิดโลกทัศน์ดูงานต่างประเทศ
โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ	 (International	 Undergraduate	 Program	 :	 IUP)	 จัดโครงการเสริมสร้าง 
ความรู้และเพิ่มศักยภาพนิสิตผ่านการศึกษาดูงาน	ณ	 มหาวิทยาลัย	 องค์กรช้ันน�า	ณ	 ต่างประเทศ	 เพื่อให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในการ 
เดินทางไปศึกษานอกห้องเรียน	 รับรู้ถึงนวัตกรรมใหม่	 เทคโนโลยีที่ล�้าสมัย	 เกิดมุมมอง	 แนวความคิดในการสร้างสรรค์	 สามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการท�างานได้ต่อไปในอนาคต	โดยในปีการศึกษา	2556	นิสิต	IUP	ได้ไปศึกษาดูงาน	ณ	ต่างประเทศ	ดังนี้

	 นิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	 และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
เครือ่งกลการผลิต	จ�านวน	33	คน	ได้เดนิทางไปศกึษาดงูาน	ณ	ประเทศ
เยอรมนี	 ระหว่างวันที่	 25	 -	 31	 มีนาคม	 2557	 โดยได้ไปดูงาน	ณ	
มหาวทิยาลยั	FERN	UNIVERSITY	IN	HAGEN,	KARLSRUHE	INSTITUTE 
OF	TECHNOLOGY,	DEUTSCHE	MUSEUM	และพิพิธภัณฑ์	BMW	
HEAD	QUARTER

	 นิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้	 จ�านวน	 18	 คน	 
ได้เดนิทางไปศกึษาดงูาน	ณ	ประเทศญีปุ่น่	ระหว่างวนัที	่30	มนีาคม	-	4	
เมษายน	2557	โดยได้ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม	Tokyo	Institute	
of	Technology	(TIT),	Nara	Institute	of	Science	and	Technol-
ogy	(NAIST)	และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	Kyoto	National	Museum

	 3	นิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	 และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต	 จ�านวน	 15	 คน	 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน	 ณ	
สาธารณรัฐเกาหลี	ระหว่างวันที่	17	–	24	เมษายน	2557	โดยได้ไป
มหาวิทยาลัย	Pusan	National	University	(PNU)	ศึกษาดูงานด้าน
วศิวกรรมยานยนต์	บรษิทั	Hyundai	Motors	บรษิทั	LG	Electronics	
บริษัท	Willo	Pumps	Korea	และศูนย์แสดงนิทรรศการเทคโนโลยี
ดิจิตอลล�้ายุค	Nurikum	Square	Digital	Pavilion



หมายเหตุ:	 ปีงบประมาณ	2556	รวมทุนพัฒนาอาจารย์คณะในการไปนำาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติจำานวน	22	เรื่อง	

	 เป็นเงิน	1,810,000	บาท	(ที่มาข้อมูลจากหน่วยการเจ้าหน้าที่)
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1.	 แหล่งทุนภายใน

	 1.1	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 64	 14,131,834	 54	 12,570,000

	 1.2	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 23	 4,957,400	 11	 774,000

รวม		 87	 19,089,234	 68	 13,334,000

2.	 แหล่งทุนภายนอก

	 2.1	ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ*	 119	 419,924,119	 55	 112,086,367

	 2.2	ทุนเอกชนและต่างประเทศ	 63	 49,289,825	 31	 22,755,000

รวม		 182	 469,213,944		 86	 134,841,367

รวมทั้งสิ้น	 269	 488,303,178	 154	 148,185,367

การวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
การวิจัย...เพื่อก้าวสู่นวัตกรรม

การสนันสนุนทุนการวิจัย

	 ในปีงบประมาณ	2556	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ให้ทุนวิจัยในรูปแบบ	การวิจัยประยุกต์พื้นฐานเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่	ทุนวิจัยเดี่ยว	
ทุนวิจัยกลุ่มหลายสาขา	และผลักดันให้คณาจารย์สร้างกลุ่มวิจัยให้มากขึ้นเพื่อนำาไปสู่การขอทุนจาก	หน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น	

	 ปีงบประมาณ	2555	 ปีงบประมาณ	2556
	 โครงการ	 งบประมาณ(บาท)	 โครงการ	 งบประมาณ(บาท)

จำานวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ	2555-2556	

* นับรวมโครงการบริการวิชาการประเภทวิจัย

การสนับสนุนทุนนำาเสนอผลงานทางวิชาการ

	 ประเภท	 ระดับ	 จำานวนเรื่อง	 จำานวนเงิน	(บาท)	

	 ปีงบประมาณ	2555	 ปีงบประมาณ	2556	 ปีงบประมาณ	2555	 	 ปีงบประมาณ	2556	

จำานวนและประเภทบทความวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะฯ	ปีงบประมาณ	2555-2556

	 นอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	ให้การสนับสนุนอาจารย์	นักวิจัย	ทำางานวิจัยเพิ่มขึ้นแล้ว	คณะฯ	ยังให้การสนับสนุนทุนอุดหนุน
การตพีมิพ์ผลงานทางวชิาการ	แก่อาจารย์ทีม่ผีลงานเผยแพร่สูส่าธารณชนในระดบัชาตแิละนานาชาต	ิและในปีงบประมาณ	2556	คณะฯ	
ให้การสนบัสนนุอาจารย์	นกัวจิยั	ตพีมิพ์และเผยแพร่ผลงานวจิยัในระดบัชาต	ิและนานาชาตทิีจ่ดัอยูฐ่านข้อมลูสากล	เช่น	ISI	SCI	SCOPUS	
และ	TCI	ตามลำาดับ

วารสาร	 ชาติ	 37	 22	 106,500		 68,000

วารสาร	 นานาชาติ	 120	 75	 1,929,667		 1,210,000

Proceedings	 ชาติ	 121	 115	 202,000			 230,000

Proceedings	 นานาชาติ	 122		 82	 273,501				 1,984,000

  รวม	 372		 294	 2,697,668				 3,483,000
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10	อนัดบังานวจิยัที่ได้รบัทนุอุดหนนุการวจัิยจากแหล่งเงนิทนุภายนอกสงูสดุ	ประจำาปีงบประมาณ	2556

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีความพร้อมและศักยภาพในการแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกมาอย่างต่อเน่ือง	 ในปีงบประมาณ	 2556	 คณะฯ	 ได้ประเมินตนเองในการจัดลำาดับการได้รับทุนสนับสนุนโดยมี 
รายละเอียดการจัดลำาดับ	10	อันดับดังนี้

	 ท่ี	 ช่ือโครงการวิจัย	 ผู้จำาวิจัย	 สังกัด	 งบประมาณ	(บาท)	 แหล่งทุน

	1	 	โครงการศกึษามลภาวะเสยีงและกำาแพงกนัเสยีง	 	รศ.ดร.ฉตัรดนยั	จริะเดชะ	 ภ.วศ.สวล	 14,989,063	 กรมทางหลวง

	 	 (Noise	Barrier)	บนทางหลวงพเิศษหมายเลข	9

	2	 โครงการสำารวจพกิดัตำาแหน่งประตรูะบายอากาศ	 ผศ.ธนชั	สขุวมิลเสร	ี ภ.วศ.ยธ.	 12,559,780		 การประปานครหลวง 
	 	 Air	Release	Valve	(AV)	จดุ	Test	Post	วดัระบบ 
	 	 ป้องกนัการผกุร่อน	Cathodic	Protection	(CP)	 
	 	 ประตนูำา้ในระบบ	DMA	และตำาแหน่งหวัดบัเพลงิ

	3		 โครงการวจิยัและพฒันาเพิม่ผลผลติของต้นสบูด่ำา	 รศ.ดร.เพญ็จติร	ศรนีพคณุ		 ภ.วศ.คม.	 12,813,000	 บรษิทั	ปตท.	จำากดั	
  เพือ่เป็นแหล่งพลงังานทดแทนในอนาคต	ระยะที	่2	 	 	 	 (มหาชน)		

	4	 โครงการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบกฎระเบยีบด้าน	 รศ.ดร.ฉตัรดนยั	จริะเดชะ	 ภ.วศ.สวล.	 9,399,500		 กรมโรงงาน 
	 	 สิง่แวดล้อมความปลอดภยั	วตัถอุนัตรายและสาร-	 	 	 	 อตุสาหกรรม 
	 	 เคม	ีทีม่ผีลกระทบต่อภาคอตุสาหกรรม	เพือ่เตรยีม 
	 	 ความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

	5	 โครงการจดัทำาโปรแกรมคำานวณราคากลางงาน	 รศ.ดร.ฉตัรดนยั	จริะเดชะ		 ภ.วศ.สวล.	 6,950,000	 กรมทางหลวง
	 	 ก่อสร้างและงานบำารงุทางกรมทางหลวง
	6	 โครงการส่งเสรมิธรรมาภบิาลในภาครฐั	เพือ่เตรยีม	 รศ.ดร.ก้องกติ	ิพสูวสัดิ	์ ภ.วศ.อก.	 5,915,000		 สำานกังาน	 	
	 	 ความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	โครงการ	 	 	 	 คณะกรรมการพฒันา 
	 	 ย่อยที	่1	การเสรมิสร้างธรรมาภบิาลในระดบัสากล	 	 	 	 ระบบราชการ 
	 	 แก่ประเทศสมาชกิอาเซยีน
	7	 	โครงการจดัทำาบญัชกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	 รศ.ดร.ฉตัรดนยั	จริะเดชะ		 ภ.วศ.สวล.	 4,700,000		 กรมโรงงาน
	 	 ในภาคอตุสาหกรรม	 	 	 	 อตุสาหกรรม
  

	8	 การพฒันาธนาคารความรูข้้าวอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่	 รศ.ดร.อศันย์ี	ก่อตระกลู	 ภ.วศ.คต.	 4,440,400		 สำานกังานพฒันา
	 	 สนบัสนนุการเพิม่ศกัยภาพในการผลติ	(โครงการ	 	 	 	 การวจิยัการเกษตร 
	 	 หลกั:	การพฒันาระบบ	Rice	Watch	เพือ่ตดิตาม	 	 	 	 (สกว.) 
	 	 ข้อมลู	การตลาดและข้อมลูสนบัสนนุการผลติ 
	 	 สำาหรบัวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิและ 
	 	 การตลาดข้าว	ระยะที	่2)

	9	 	โครงการงานวจิยัและพฒันาโปรแกรมวางแผนการ	 รศ.วชิยั	สรุะพฒัน์		 ภ.วศ.ฟฟ.	 3,000,000	 	การไฟฟ้านครหลวง
	 	 บำารงุรกัษาระบบจำาหน่ายมุง่เน้นความเชือ่ถอืได้

	10	 การศกึษาพฤตกิรรมการเกดินำา้ท่วมดนิถล่มในพืน้ที	่ รศ.ดร.สทุธศิกัดิ	์ศรลมัพ์	 ภ.วศ.ยธ.	 2,920,000	 สำานกังานคณะ			
	 	 ต้นแบบเพือ่สร้างแบบจำาลองสำาหรบักำาหนดเกณฑ์	 	 	 	 กรรมการวจิยั
	 	 และวธิกีารเตอืนภยั	(ระยะที	่3)	 	 	 	 แห่งชาต	ิ(วช.)	
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การวจิยั	สู.่....	การพฒันาศักยภาพนสิิต

	 นอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่อาจารย์	 นักวิจัย	 นักวิชาการ	 ให้ทำา 
โครงการวิจัยเพื่อเป็นฐานองค์ความรู ้แก่ประเทศแล้วนั้น	 ยังได้ให้การสนับสนุนทุนแก่นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี	 โทและเอก	 
ในการไปฝึกงาน	 ทำาวิจัย	 วิทยานิพนธ์	 โครงงานวิศวกรรม	ณ	 ต่างประเทศ	 เป็นประจำาทุกปี	 ในวงเงินปีละ	 100,000	 บาท/ภาควิชา	 
โดยในปีการศึกษา	2556	มีผู้ได้รับทุน	จำานวน	3	ทุน	เป็นเงินทั้งสิ้น	150,000	บาท	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 รวมถงึการสนบัสนนุทนุนสิติชัน้ปีที	่4	ทกุสาขาวชิา	ในการจดัทำาโครงงานวศิวกรรม	(Senior	Project)	คนละ	20,000	บาท	เพือ่สร้าง
ผลงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม	จำานวน	17	โครงงาน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	328,000	บาท	(สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

1		นายชินวุฒิ	โตจำาเริญ	 การไหลในช่องขนาดเล็ก	 ป.โท	 รศ.ดร.ชวลิต	 Pusan	National	University		 17	มค.-17	กค.	2557		 85,200 
		 	 เพ่ือทำาการแยกสารต่างๆ		 	 กิตติชัยการ	 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
		 	 ในแบตเตอร่ีออกจากกัน

2			นายวศิน	ตันตระกูล	 Hydrothermal	and	 ป.โท	 ผศ.ดร.วิชัย		 Tokyo	Institute	of	 1	เมย.	-	30	กย.	2557	 14,800	 	
		 	 Steam	Explosion	 	 ศิวะโกศิษฎ์	 Technology 
		 	 	 	 	 ประเทศญ่ีปุ่น

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

3		น.ส.ศิรประภา		 การวิเคราะห์ลักษณะ	 ป.เอก	 รศ.ดร.ไพศาล	 Institute	of	Materials		 1	มิย.	-	30	กย.	2557	 50,000 
	พิมพ์พรม	 สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา		 	 คงคาฉุยฉาย	 Chemistry 
		 	 Ni-Cu/Al-MCM	41	ด้วย	 	 	 Vienna	University	of		 	 	 	
		 	 เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้ันสูง	 	 	 Technology	 
		 	 	 	 	 ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย 

	 ช่ือนิสิต/สังกัด	 หัวข้อวิจัย/ฝึกงาน	 ระดับ	 อ.ท่ีปรึกษา	 สถานท่ี	 ระหว่างวันท่ี	 งบประมาณ
	 	 	 	 	 	 	 (บาท)	

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

	 1	 การออกแบบและทดสอบใบพัดของอากาศยานขนาดเล็กแบบหลาย	 อ.ดร.ชินภัทร		ทิพโยภาส	 1.	นายทักษ์ดนัย	เกียรติธีรชัย	 20,000 
	 	 ใบพัดเพ่ือการลดเสียงทางอากาศพลศาสตร์	 	 2.	นายศุภกร		ศรีมงคลพิทักษ์

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
	 2	 การพัฒนาระบบเบรกเพ่ือลดการสูญเสียพลังงาน	 อ.ดร.เจตวีย์	ภัครัชพันธ์ุ	 1.	นายนรุตม์	สุทธิวารินกุล	 20,000 
	 	 	 อ.ดร.ประพจน์	ขุนทอง	 2.	นายบัณฑิต	สวัสดิรักษ์ 
	 	 	 	 3.	นายปวีณ	นิมิตยนต์ 
	 	 	 	 4.	นายไวกูณฐ์	วนกรกุล

	 3	 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองช่วยพยุงสุนัขขนาดเล็ก	 อ.ดร.เจตวีย์	ภัครัชพันธ์ุ	 1.	น.ส.ธาวินี	เน่ืองจำานง	 20,000 
	 	 	 	 2.	นายหัสชัย	ถ่ินวงษ์แย 
	 	 	 	 3.	นายกิิตติพัจน์	หวังวีระ

	 4	 การพัฒนาระบบขับเคล่ือนไฮบริดสำาหรับเคร่ืองยนต์มอเตอร์ไซด์	 อ.ดร.เจตวีย์	ภัครัชพันธ์ุ	 1.	นายธนุ	ธราทิฆัมพร	 20,000 
	 	 	 รศ.สมพงษ์	พิเชฐภิญโญ	 2.	นายพงศ์สัจจะ		บำารุงกิจดี   
	 	 	 	 3.	นายพัสกร	เพ็ชร์กุล 
	 	 	 	 4.	นายพุฑฒิ	วรชาติ

	 ที่	 เรื่อง	 อาจารย์ที่ปรึกษา	 ชื่อนิสิต	 งบประมาณ
	 	 	 	 	 (บาท)	
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ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
	 5	 การออกแบบและพัฒนารถเขน็สำาหรับผูป่้วยเพือ่ใช้ในการตรวจวนิจิฉยั	อ.ดร.เจตวย์ี	ภคัรชัพนัธุ	์ 1.	นายชวลติ	พทิยาอดุมฤกษ์	 18,000
	 	 ทางการแพทย์	 	 2.	นายธรีะศกัดิ	์ภญิโญยาง 
	 	 	 	 3.	นายณพล	มะโนเรศ

	 6	 อุปกรณ์รองรับส่วนศีรษะของคนไข้สำาหรับการผ่าตัดตา	 อ.ดร.เจตวีย์	ภัครัชพันธุ์	 1.	นายณัฐฎ์พัฒน์	จิรรวมแสง	 20,000 
	 	 	 รศ.สมพงษ์	พิเชฐภิญโญ	 2.	นายณภัทร	ฉวาง 
	 	 	 อ.ดร.ชยัยากร	จนัทร์สวุรรณ์	3.	นายอำาพล	ชอบชืน่ชม

	 7	 การพัฒนาต้นแบบเครื่องทิวผิวมะพร้าว	 อ.ดร.เจตวีย์	ภัครัชพันธุ์	 1.	น.ส.ณัฐวรา	เทียมสุวรรณ	 20,000 
	 	 	 อ.ดร.ชยัยากร	จนัทร์สวุรรณ์	2.	น.ส.วรณนั	เตยีวสมบรูณ์กจิ 
	 	 	 	 3.	นายธนายง	สนิสขุศรวีไิล 
	 	 	 	 4.	นายกติตธิชั	จนัเจอบญุ

	 8	 การพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องขูดมะพร้าว	 อ.ดร.เจตวีย์	ภัครัชพันธุ์	 1.	นายรุง่โรจน์	โรจน์รตันาดำารง	 20,000
	 	 	 ผศ.ดร.ธเนศ	อรุณศรีโสภณ	 2.	นายภัทร	ทองมาก 
	 	 	 อ.ชาญเวช		ศีลพิพัฒน์	 3.	นายรัฐพล	เขียนทอง

	 9	 การออกแบบและผลิตสถานีชั่งนำ้าหนักบนเครื่องคัดแยกผลเสาวรส	 อ.ดร.ชยัยากร	จนัทร์สวุรรณ์	1.	นายธงไชย	ดำารงพริยิกลุ	 20,000 
	 	 	 	 2.	นายธนโชค	ไชยสวุรรณ

	 10	 ฟอร์คลิฟท์ชนิดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์	 อ.ดร.ชัยยากร	จันทร์สุวรรณ์	1.	นายกันตชาติ	ลาภศิริกุล	 20,000 
	 	 	 	 2.	นายจริะพงษ์	สรุฐัชนานนท์ 
	 	 	 	 3.	น.ส.พัชรินทร์	สัมมากิจกุล

	 11	 การวิจัยและพัฒนาระบบการทำาความเย็นแบบดูดซับ	 รศ.ดร.ประกอบ	 1.	นายจักริน	ชุติกุศล		 20,000 
	 	 	 สุรวัฒนาวรรณ	 2.	นายอภิชา	อนุสราภรณ์ 
	 	 	 	 3.	นายสริวชิญ์	สกุติตวิราพนัธุ์

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

	 12	 เกตเวย์ต้นแบบสำาหรับระบบบ้านอัตโนมัติ	 รศ.ณัฐวุฒิ	ขวัญแก้ว	 นายสุชาติ	เนตรสุนทรไพศาล	 20,000

	 13	 การออกแบบและสร้างต้นแบบระบบปลั๊กอัจฉริยะ	 รศ.ณัฐวุฒิ	ขวัญแก้ว	 น.ส.ณฐักานต์	เกษมสขุประการ	 20,000

	 14	 อุปกรณ์ต้นแบบสำาหรับเชื่อมต่อเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายกับเครือข่าย	 รศ.ณัฐวุฒิ	ขวัญแก้ว	 นายกวีรัตน์		รัชตะวรรณ	 20,000 
	 	 Modbus

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา

	 15	 การใช้ชุดเครื่องมือถ่ายภาพทางอากาศสำาหรับอากาศยานแบบ	 ผศ.ธนัช		สุขวิมลเสรี	 1.	นายอลงกรณ์	ตั้งใจเปี่ยม	 10,000 
	 	 ไร้คนขับเพื่อการทำาแผนที่ในพื้นที่ขนาดเล็ก	 	 2.	น.ส.มนพัทธ์	สาสิงห์ 
    3.	นายทรงเกยีรต	ิพทัศรุะพงษ์ 
ภาควชิาวศิวกรรมวสัด ุ
	 16	 การปรับปรุงโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะผสมพิเศษประเภท	 ผศ.ดร.สุรีรัตน์	ผลศิลป์	 1.	นายณัฐพล	คนธิคามี	 20,000 
	 	 โลหะผสมพิเศษนิกเกิลเกรด	GTD-111	IN-738	และ	U-500	โดย	 อ.ดร.ปัญญวัชร์	วังยาว	 2.	นายนิธิ	ศิริณัฎสมบูรณ์ 
	 	 กรรมวิธีทางความร้อน	 อ.ธนวรรธก์		มีศักดิ์	 3.	นายชานนท์		เนียมคง

	 17	 การศึกษาความสามารถในการละลายของซิงค์ออกไซด์ในฝุ่นจาก	 ผศ.ดร.สุรีรัตน์	ผลศิลป์	 1.	นายสรวิศ	มนอัตระผดุง	 20,000 
	 	 เตาอาร์กไฟฟ้าที่ผ่านการบำาบัดด้วยผงเหล็ก	โดนสารละลาย 
	 	 ซัลฟิวริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์

	 ที่	 เรื่อง	 อาจารย์ที่ปรึกษา	 ชื่อนิสิต	 งบประมาณ
	 	 	 	 	 (บาท)	
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การพฒันาศกัยภาพกลุ่มวจัิย	(ห้องปฏบิติัการวิจยั)

	 สบืเนือ่งจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	มนีโยบายพฒันาศกัยภาพอาจารย์โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุหน่วยงานต่างๆ	พฒันาสาขา
วิชา	 ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนและ	 การวิจัยและจัดอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย	 เพื่อสร้าง 
ความยั่งยืนในการจัดการความรู้ด้านวิจัย	(Knowledge	Management)	ให้มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น	ด้วยรูปแบบการทำาวิจัยแบบกลุ่ม
วิจัย	(Research	Unit)		โดยในปี	พ.ศ.2556	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ได้คัดเลือกกลุ่มวิจัยของคณะฯ	ที่มีคะแนนสูงสุด	10	อันดับแรก
จากกลุ่มวิจัยทั้งหมด	26	กลุ่ม	ให้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กลุ่มวิจัยละ	500,000	บาท	(ห้าแสนบาทถ้วน)	รวม
เป็นเงิน	5,000,000	บาท	โดยมีกลุ่มวิจัยดังนี้

	 1.	 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและระบบอัจฉริยะ	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 โดยมี	รศ.ดร.อัศนีย์	ก่อตระกูล	 เป็นหัวหน้า
กลุ่มวิจัย	มีสมาชิกกลุ่มวิจัย	ได้แก่	รศ.ดร.กฤษณะ	ไวยมัย	รศ.ศิริพร	อ่องรุ่งเรือง	รศ.ดร.สมชาย	นำาประเสริฐชัย	อ.ดร.หัชทัย	ชาญเลขา	
อ.ดร.ธนาวินท์	รักธรรมานนท์	และ	อ.ดร.ภารุจ	รัตนวรพันธุ์

	 2.	 กลุม่วจิัยน�้ามนัไบโอดเีซล	ภาควชิาวศิวกรรมเคมี	โดยมี	รศ.ดร.เพ็ญจติร	ศรนีพคณุ	เป็นหวัหน้ากลุ่มวิจัย	มีสมาชกิกลุ่มวจิัย	ได้แก่	
รศ.ดร.ธงไชย	ศรีนพคุณ	รศ.ดร.อภิญญา	ดวงจันทร์	ผศ.ดร.อนุสิษฐ์	ธนะพิมพ์เมธา	ผศ.ดร.กานดิส	สุดสาคร	ผศ.ดร.อรรถศักดิ์	จารีย์	และ	
อ.ดร.เมธี	สายศรีหยุด

 3.	 กลุ่มวิจัย	Green	Catalysts	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	โดยมี	รศ.ดร.ไพศาล	คงคาฉุยฉาย	เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย	มีสมาชิกกลุ่มวิจัย	
ได้แก่	รศ.ดร.เมตตา	เจริญพานิช	และ	รศ.ดร.ผึ่งผาย	พรรณวดี

 4.	 กลุ่มวิจัยการวิจัยและพัฒนาแหล่งน�้า	 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนำ้า	 โดยมี	 รศ.ชัยวัฒน์	 ขยันการนาวี	 เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย	 
มสีมาชกิกลุม่วจิยั	ได้แก่	ผศ.สรุชัย	ลปิิวฒันาการ	ผศ.ดร.อดชิยั	พรพรหมนิทร์	อ.ดร.จริะวฒัน์	กณะสตุ	อ.ดร.พรรณพมิพ์	พทุธรกัษา	มะเป่ียม	
และ	อ.ดร.วรรณดี	ไทยสยาม

 5.	 กลุม่วจิยั	ASR	การเสือ่มสภาพของคอนกรตีจากปฏกิริยิาต่างกบัมวลรวม	ภาควชิาวศิวกรรมโยธา	โดยม	ีรศ.ดร.สวุมิล	สจัจวาณชิย์	
เป็นหวัหน้ากลุม่วจิยั	มสีมาชิกกลุม่วจิยั	ได้แก่	รศ.ดร.ปิยะ	โชตกิไกร	รศ.ดร.ประเสรฐิ	สวุรรณวทิยา	รศ.ดร.ไพศาล	คงคาฉยุฉาย	(ภ.วศ.คม.)	
อ.ดร.จักรพันธ์	เทือกต๊ะ	(ภ.วศ.อก.)	ผศ.ดร.ดวงฤดี	ฉายสุวรรณ	(ภ.วศ.วส.)	และ	ผศ.ดร.กฤษณ์	วันอินทร์	(คณะวิทยาศาสตร์)
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	 นอกจากนีค้ณะฯ	ยงัให้การสนบัสนนุกลุม่วจิยัเพิม่เตมิจากผลงานทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ดแีละได้รบัคะแนนเป็นลำาดบัที	่11-15	โดยสนบัสนนุ 
งบประมาณจากกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์	จำานวน	5	กลุ่ม	กลุ่มวิจัยละ	400,000	บาท	(สี่แสนบาทถ้วน)	เป็นเงิน	2,000,000	บาท	 
(สองล้านบาทถ้วน)	ดังนี้

ผลงานระบบการตรวจสอบการเข้าเรียน	และ	ระบบตรวจสอบดินโคลนถล่ม	ของกลุ่มวิจัยเครือข่ายไร้สาย

	 1.	 กลุ่มวิจัยหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	โดยมี	อ.ดร.มิติ	รุจานุรักษ์	เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย	มีสมาชิกกลุ่มวิจัย	
ได้แก่	อ.ดร.เชาวลิต	มิตรสันติสุข	และ	อ.ณัฐวุฒิ	ชินธเนศ

	 2.	 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเคมีสีเขียว	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	 โดยมี	รศ.ดร.อภิญญา	ดวงจันทร์	 เป็นหัวหน้า
กลุม่วจิยั	มสีมาชกิกลุม่วจิยั	ได้แก่	รศ.ดร.ธำารงรตัน์	มุง่เจรญิ	รศ.ดร.เทอดไทย	วฒันธรรม	รศ.ดร.สนุนัท์	ลิม้ตระกลู	รศ.ดร.ธงไชย	ศรนีพคณุ	
ผศ.ดร.นันทิยา	หาญศุภลักษณ์	ผศ.ดร.กานดิส	สุดสาคร	และ	ผศ.ดร.อรรถศักดิ์	จารีย์	

	 3.	 กลุม่วจิยัการพฒันาพอลเิมอร์เชงินเิวศเศรษฐกจิเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	ภาควชิาวศิวกรรมวสัด	ุโดยม	ีผศ.ดร.อภริตัน์	เลาห์บตุร	ี
เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย	มีสมาชิกกลุ่มวิจัย	ได้แก่	ผศ.ดร.สมเจตน์	พัชรพันธ์	อ.ดร.อมรรัตน์	เลิศวรสิริกุล	และ	อ.พรทิพย์	เล็กพิทยา

	 4.	 กลุม่วจิยัและพฒันาเทคโนโลยเียือ่กรองส�าหรบัปรบัปรงุคณุภาพน�า้บ�าบดัน�า้เสยีและการน�ากลบัมาใช้ใหม่	ภาควชิาวศิวกรรม 
สิง่แวดล้อม	โดยม	ีรศ.ดร.ชาต	ิเจยีมไชยศร	ีเป็นหวัหน้ากลุม่วจิยั	มสีมาชกิกลุ่มวจิยั	ได้แก่	รศ.ดร.วไิล	เจยีมไชยศร	ีผศ.ดร.มณฑล	ฐานตุตมวงศ์	และ	
ผศ.ดร.ชลอ	จารุสุทธิรักษ์	(สจล.)

	 5.	 กลุ่มวิจัยเครือข่ายไร้สาย	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 โดยมี	 รศ.ดร.อนันต์	ผลเพิ่ม	 เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย	มีสมาชิกกลุ่มวิจัย	
ได้แก่	ผศ.ดร.ชัยพร	ใจแก้ว	และ	อ.ดร.อภิรักษ์	จันทร์สร้าง

	 6.	 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเขื่อน	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	โดยมี	รศ.ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลัมพ์	เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย	มีสมาชิกกลุ่มวิจัย	ได้แก่	
รศ.ดร.วรากร	ไม้เรียง	อ.ดร.สุริยน	เปรมปราโมทย์	และ	รศ.ชัยวัฒน์	ขยันการนาวี	(ภ.วศ.ทน.)		

	 7.	 กลุม่วจิยัการพฒันาโลหะด้วยกระบวนการเชงินเิวศน์	ภาควชิาวศิวกรรมวสัด	ุ โดยม	ีผศ.วศิษิฎ์	 โล้เจรญิรตัน์	 เป็นหวัหน้ากลุม่วจิยั 
มีสมาชิกกลุ่มวิจัย	 ได้แก่	 ผศ.ดร.สุรีรัตน์	 ผลศิลป์	 ผศ.ดร.อภิรัตน์	 เลาห์บุตรี	 อ.ดร.ปฏิภาณ	 จุ้ยเจิม	 อ.ดร.ราชธีร์	 เตชไพศาลเจริญกิจ	 
อ.ดร.อภิชาต	โรจนโรวรรณ	อ.ดร.อัมพิกา	บันสิทธิ์	และ	อ.ธนวรรธก์	มีศักดิ์

	 8.	 กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์พัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิต	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	โดยมี	อ.ดร.ปริญญา	ฉกาจนโรดม	เป็นหัวหน้า
กลุม่วจิยั	มสีมาชกิกลุม่วจิยั	ได้แก่	ผศ.ดร.ดวงฤด	ีฉายสวุรรณ	อ.ดร.พรีพงศ์	ตรยิเจรญิ	อ.ดร.ราชธร์ี	เตชไพศาลเจรญิกจิ	อ.ดร.อรทยั	จงประทปี	

	 9.	 กลุม่วจิยัศนูย์ทีป่รกึษาแบบจ�าลองทางด้านวศิวกรรมสิง่แวดล้อม	ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม	โดยม	ีรศ.ดร.สัญญา	สิรวิทิยาปกรณ์	
เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย	 มีสมาชิกกลุ่มวิจัย	 ได้แก่	 รศ.ดร.วินัย	 เลียงเจริญสิทธิ์	 รศ.ดร.ฉัตรดนัย	 จิระเดชะ	 ผศ.ดร.นฤมล	 วงศ์ธนสุนทร	 
อ.ดร.สุชาติ	เหลืองประเสริฐ	อ.ดร.พัชราพร	ฤกษ์หร่าย	อ.ดร.อภิชาต	โรจนโรวรรณ	(ภ.วศ.วส.)

 10.	กลุม่วจิยั	Manufacturing	Processes	and	Manufacturing	Systems	ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ	โดยม	ีอ.ดร.ชนะ	รกัษ์ศริิ	
เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย	มีสมาชิกกลุ่มวิจัย	ได้แก่	อ.ดร.จักรพันธ์	อร่ามพงษ์พันธ์	อ.ดร.ชัชพันธ์	ขำาญาติ	อ.เริงทิวา	ทิพยศักดิ์
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	 ในปีการศึกษา	 2556	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์ 
มีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	
ประเภทลิขสิทธิ์ 	 จากผลงานเรื่อง	 โปรแกรมการ 
แก้ปัญหาโภชนาการด้วยวิธีกำาหนดการเฟ้นสุ่มเชิงเส้น
ภายใต้ความไม่แน่นอน	 เจ้าของผลงาน	 รศ.ดร.พีรยุทธ์	
ชาญเศรษฐิกุล	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	และคณะ

 โปรแกรมการแก้ปัญหาโภชนาการด้วยวิธี
ก�าหนดการเฟ้นสุ่มเชิงเส้นภายใต้ความไม่แน่นอน	

	 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการคำานวณ/
ประมวลผลหาสูตรผสมอาหารสัตว์ที่เหมาะสมภายใต้
ความคลาดเคล่ือน/ไม่แน่นอนของคุณภาพวัตถุดิบ	 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ต้นทุนต่อหน่วยของสูตรฯ	 รวมกับ
ต้นทุนความเสี่ยงของสูตรที่อาจจะทำาให้คุณภาพของ
อาหารผสมไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วมีค่าตำ่าสุด	 
โดยอาศัยวิธีกำาหนดการเฟ้นสุ่มเชิงเส้น	 (Stochastic	
linear	Programming)

 นอกจากนีย้งัมผีลงานของ	รศ.ดร.ชาต	ิเจยีมไชยศร	ี
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	และคณะ	ซึ่งอยู่ระหว่าง
การยื่นคำาขอจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	
ประเภทสิทธิบัตร	รวม	2	ผลงาน	คือ	ผลงานเรื่อง	ระบบ
บำาบัดนำ้าชะมูลฝอยด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน	
แบบสองชั้นร่วมกับเยื่อกรองออสโมซิสแบบผันกลับ	 
และเรื่อง	 ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้แสงสำาหรับบำาบัด 
นำ้าเสียในสภาวะไร้อากาศ	

ผลงานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
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รางวัลเหรียญทองแดง....ระดับนานาชาติ 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ระดับประเทศ จากการประกวดรางวัลซิว  
กาญจนจารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้า

ผลงาน	:	รหัสลับจากธรรมชาติ	(Natural	Secret	Code) 
คณะผูว้จิยั	:	รศ.ดร.ปองวทิย์	ศริโิพธิ	์อาจารย์ประจำาภาควชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ	 
	 และคณะ

ผลงาน	 :	 ระบบควบคมุแรงสมัผสัอจัฉรยิะเพือ่ช่วยรวมการทำางานระหว่างมนษุย์และหุน่ยนต์ 
	 โดยไม่จำาเป็นต้องใช้เซน็เซอร์วดัแรง	(Force	Sensor)
ผู้วิจัย	 :	อ.ดร.เชาวลิต	มิตรสันติสุข	อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ห้องปฏิบัติการวิจัย	 
	 CMIT	Haptics	and	Robotics	Laboratory		

	 การศกึษาและพฒันาปีกของอากาศยานทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรปูร่างได้	(Morphed	
Wing)	 เสมือนปีกของนก	 นำามาซ่ึงการทดลองและพัฒนาจนได้ขบวนการการสร้างความ	
ทรงจำาให้กับวัสดุอัจฉริยะ	 (Smart	 Material)	 จนสานจินตนาการที่ต้องการให้ดอกไม้
ประดิษฐ์สามารถบานได้จริงเหมือนดอกไม้จากตามธรรมชาติ	สวยงามเหมือนจริงจากฝีมือ
ประดษิฐ์ของคนไทย	จนได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง	จากงาน	Seoul	International	Invention 
fair	(SIIF)	2013	จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	

	 ด้วยความก้าวหน้าทางวิศวกรรม	 Bio-material	 ทีมคณะวิจัยได้นำาวัสดุอัจฉริยะ	
(Smart	material)	 ซ่ึงมีโครงสร้างและองค์ประกอบมาต่อยอดแนวคิดเรื่องการบานของ
ดอกไม้ให้เป็นไปได้ในเชิงวิศวกรรม	ที่นำาหลักการทางคณิตศาสตร์	ในการลำาดับเลขอนุกรม

	 ปัจจบุนัเทคโนโลยหีุน่ยนต์มคีวามจำาเป็นอย่างยิง่ต่ออตุสาหกรรมการผลติ	การควบคมุ	
ตำาแหน่งของหุ่นยนต์	ให้มีความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำาสูง	และ	สามารถใช้งานได้เป็นระยะ
เวลานานๆ	ในพืน้ทีปิ่ด	เป็นข้อกำาหนดทีส่ำาคัญสำาหรบัหุน่ยนต์ประเภทนี	้เพือ่ทีจ่ะเพิม่ความ
หลากหลายในการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์กับมนุษย์ในอนาคต	 การควบคุมแรงจึงมีความ
สำาคัญอย่างยิ่ง	 เนื่องจากข้อกำาหนดของหุ่นยนต์ในอนาคตมีความแตกต่างจากหุ่นยนต์
อตุสาหกรรมทัว่ๆ	ไปอย่างสิน้เชงิ	ได้แก่	ระบบหุน่ยนต์จำาเป็นต้องมคีวามปลอดภยัสงู	เพราะ
ต้องนำาหุน่ยนต์ไปสมัผสักบัมนษุย์โดยตรง	หรอืใช้ในสิง่แวดล้อมแบบเปิดทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา		

ฟีโบนัซซี่	 (Fibonacci)	 ที่เป็นการคำานวณหาสัดส่วนแห่งธรรมชาติเข้ามาประยุกต์ร่วมกับการพัฒนาออกแบบลำาดับการคลี่บานของกลีบ
ดอกไม้ในแต่ละชนิดตามความเป็นจริงในแบบธรรมชาติ	

 ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 ได้นำาเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อต่อยอดฝีมือหัตถกรรมประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ
ดอกไม้ประดษิฐ์ของไทย	ให้มนีวตักรรมทีก้่าวข้ามไปอกีขัน้หรอืคูแ่ข่งจากต่างประเทศ	สามารถสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น	 เพื่ออุตสาหกรรมดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยเป็นที่สนใจ	 ขยายและต่อยอดองค์ความรู้ทั้งงานด้านศิลปกรรมและ
วิทยาศาสตร์	เช่น	การเคลื่อนไหวของสัตว์	ใบพัด	กังหันลม	ปีกเครื่องบิน	เป็นต้น
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รางวัลชนะเลิศ......ระดับสถาบัน จากการประกวดนวัตกรรม มก.  
ประจำาปี 2556  

ผลงาน	:	การเพิ่มมูลค่าหินบะซอลต์:	นวัตกรรมสำาหรับสินค้า	OTOP
คณะผู้วิจัย	:	อ.ดร.คุณยุต	เอี่ยมสอาด	อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

	 หิน	 (Rock)	 ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญของประเทศไทย	 สามารถนำามา 
ใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้	 ธุรกิจการแปรรูปหินให้
เป็นสินค้าส่งออกในประเทศไทย	 ซึ่งมีหินชนิดหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนำามาใช้	 คือ	 
หินบะซอลต์	 (Basalt)	พบมากในแถบจังหวัดจันทบุรี	ตราด	กาญจนบุรี	 เชียงราย	ลำาปาง	
และแพร่	เนือ่งจากเมือ่เทยีบกบัหนิชนดิอืน่ๆ	แล้ว	เนือ้หนิบะซอลต์มสีคีลำา้จนเกอืบดำา	ไม่มี
ความแวววาว	แต่มคีวามแขง็แรงและทนทานต่อการสึกกร่อน	มกัถกูนำามาใช้ในงานก่อสร้าง
เพียงอย่างเดียว	

	 จากการศกึษาระบบควบคมุแรงในหุน่ยนต์โดยทัว่ไป	จำาเป็นต้องใช้เซน็เซอร์
วัดแรงเพื่อช่วยการวัดค่าแรงกระทำาจากภายนอก	 แต่การนำาเซนเซอร์วัดแรงมาใช้
มีข้อเสียมากมาย	 ได้แก่	 มีช่วงความถี่ตำ่า	 มีสัญญาณรบกวน	 เซ็นเซอร์วัดแรงที่มี
คุณภาพดีมีราคาสูงมาก	 และการวัดแรงภายนอกจะวัดได้เฉพาะจุดที่มีเซนเซอร ์
วัดแรงติดอยู่เท่าน้ัน	 ดังน้ันทางผู้วิจัยจึงได้พัฒนาการคำานวณทางคณิตศาสตร์	 
ทีเ่รยีกว่าตวัสงัเกตการณ์สญัญาณรบกวน	เพือ่ประมาณหาค่าแรงภายนอกทีเ่ข้ามา	
โดยการใช้ค่ากระแสของมอเตอร์	 และค่าผลตอบสนองของความเร็ว	 วิธีดังกล่าว
สามารถนำามาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือการทำางานของมนุษย์โดยท่ี 
ไม่จำาเป็นต้องติดตั้งเซนเซอร์วัดแรง	 ตัวอย่างเช่น	 หุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือแพทย์ใน
การผ่าตดั	หุน่ยนต์เพือ่ทำากายภาพบำาบดัข้อมอื	และ	การควบคมุหุน่ยนต์ระยะไกล
เพื่อใช้ในพื้นที่เสี่ยงภัยและอันตรายได้

สาขามนษุยศาสตร์และสงัคม	ประเภทบคุลากรจเูนยีร์	

	 ทั้งนี้วิธีการแปรรูปหินหรือแกะสลักหินเพื่อพัฒนาสินค้าในปัจจุบันทำาโดยการคัดเลือกวัตถุดิบ	 ออกแบบ	 วาดแบบคร่าวๆ	 ลงบน
ผิวหินเพื่อเลือกตำาแหน่งที่เหมาะสมสำาหรับแกะสลัก	 ผลงานแกะสลักที่งดงามขึ้นอยู่กับฝีมือช่างที่จะเลือกจุดเด่นของหินและหลีกเลี่ยง
ตำาหนิให้มากที่สุด	 ใช้การเจียรหยาบโดยใช้ใบเลื่อยขนาดเล็กตัดแต่งให้ได้รูปทรงที่เหมาะสม	 แกะสลกั	 รายละเอยีด	 เกบ็รายละเอียดให้
สมบรูณ์ให้เหมอืนต้นแบบมากทีส่ดุ	ขดัเงา	ปรบัผวิให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบเป็นขั้นตอนชั้นสุดท้าย	ทำาให้เกิดความแวววาวของชิ้น
งานและเพื่อให้เกิดความคงทน	ซึ่งต้องอาศัยความชำานาญ	ทักษะของช่างฝีมือเป็นอย่างมากในการแกะสลัก	การผลิตชิ้นงานจึงต้องอาศัย
เวลาและผลิตได้ครั้งละไม่มากขึ้นอยู่กับตัวของช่างฝีมือเป็นหลัก	

	 ดงันัน้	คณะผูว้จิยัได้คดิพฒันานำาเทคโนโลยวีศิวกรรมย้อนรอยและเครือ่งจกัรซเีอน็ซมีาใช้ในการแปรรปูหนิบะซอลต์	ช่วยลดเวลา
ในการผลติได้	แต่ไม่ลดคณุภาพในการผลติลงและสามารถเพิม่มลูค่าของหนิบะซอลต์ซึง่เป็นวสัดทุีเ่หลอืทิง้และหาง่ายในประเทศไทยและ
สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้เป็นสินค้า	OTOP	ของชุมชนอีกด้วย
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รางวัลชมเชย......ระดับสถาบัน จากการประกวดนวัตกรรม มก.  
ประจำาปี 2556  

รางวัลชมเชย......ระดับสถาบันจากการประกวดนวัตกรรม มก.  
ประจำาปี 2556 

ผลงาน	:	แม่พิมพ์กลวงพร้อมระบบหล่อเย็นแบบชิดผิวโดยวิธีการเติมเนื้อโลหะทีละชั้น
คณะผู้วิจัย	:	อ.ดร.คุณยุต	เอี่ยมสอาด	อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลงาน	:	นวัตกรรมการสร้างเท้าเทียมด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและแม่พิมพ์แบบรวดเร็ว
คณะผู้วิจัย	:	อ.ดร.คุณยุต	เอี่ยมสอาด	อาจารย์ประจำาวิศวกรรมเครื่องกล	และคณะ

	 ปัจจุบันแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมีการใช้อย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก	
ซึง่การลดต้นทนุของแม่พมิพ์เป็นปัจจยัสำาคญัทีต้่องคำานงึถงึเป็นอย่างมาก	เริม่จากการออกแบบชิน้งาน
ด้วยโปรแกรม	 CAD	 ซ่ึงมีลักษณะเป็นชิ้นงานแบบง่าย	 เพื่อง่ายต่อการทำาชิ้นงานต้นแบบ	 โดยทำาการ
ออกแบบให้ชิ้นงานมีระบบหล่อเย็นแบบชิดผิวในโปรแกรม	แล้วทำาการตัดไฟล์สามมิติเป็นชั้นๆ	นำาไป
สร้างเส้นทางการเดินสำาหรับการเชื่อม	(Tool	Path)	หวัเชือ่ม	Mig-Mag	และเส้นทางการเดนิสำาหรบัหวั
กัดเพือ่กัดช้ินงานท่ีเชือ่มให้มผิีวเรยีบ	 แล้วทำาการเชื่อมขึ้นช้ันถัดไปจนครบทุกๆ	 ช้ัน	 กรรมวิธีการสร้าง
แม่พิมพ์กลวงแบบเติมเนื้อโลหะทีละชั้นสามารถนำามาสร้างแม่พิมพ์ที่มีระบบหล่อเย็นแบบชิดผิวแม่
พิมพ์	หรือ	แบบ	Conformal	ได้เป็นอย่างดี	สามารถสร้างไปพร้อมกับการสร้างแม่พิมพ์ได้	ไม่จำาเป็น
ต้องนำามาเจาะรูเพื่อทำาระบบหล่อเย็นแบบ	Conventional	อีก	

	 ขาเทียม	 เท้าเทียม	ถือเป็นกายอุปกรณ์	 (prosthesis)	หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ต่างๆ	ที่ใช้กับร่างกายซึ่งปัจจุบันกายอุปกรณ์เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยหรือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

สาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย	ีประเภทบคุลากรจเูนยีร์	

ประเภทบุคลากรจเูนยีร์	

	 จากการทดลองแม่พมิพ์ทัง้สองแบบคอื	ระบบหล่อเยน็แบบ	Conventional	และ	Conformal	นัน้	ระบบหล่อเยน็แบบ	Conformal	
ให้อตัราการระบายความร้อนทีด่กีว่าแบบ	Conventional	13.53	เปอร์เซน็ต์	ใช้เวลาในการเยน็ตวัเรว็กว่า	36.54	เปอร์เซน็ต์	และสามารถ
ระบายความร้อนได้สมำา่เสมอกว่า	61.29	เปอร์เซน็ต์	ประโยชน์ของกรรมวธินีีค้อืสามารถทำาให้เวลาซึง่เป็นต้นทนุในการผลติลดลง	ลดของเสยี
ทีเ่กดิจากการเยน็ตวัไม่เท่ากนัของแม่พมิพ์	และเมือ่รวมกบัข้อได้เปรยีบเรือ่งนำา้หนกั	การลดเนือ้วสัด	ุและความเรว็ในการผลิตแม่พมิพ์ของ
กระบวนการสร้างแม่พิมพ์กลวงด้วยวิธีเติมเนื้อโลหะแล้ว	วิธีการนี้จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากในการสร้างแม่พิมพ์สำาหรับฉีดพลาสติก

ต้องการมาก	หน่วยงานทางการแพทย์ที่รับผิดชอบ	ในด้านการออกแบบ	พัฒนากายอุปกรณ์	คือ	งานกายอุปกรณ์	ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของ
งานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู	 ต้องมีความรู้ในด้านวัสดุศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 ศิลปะ	 วิทยาศาสตร์การแพทย์	 กายวิภาคประยุกต์	 
ชวีกลศาสตร์	และการเคลือ่นไหวประยกุต์	นอกจากนีง้บประมาณในการจดัทำา	ขาเทยีม	เท้าเทยีม	ถอืว่ายงัเป็นอปุสรรคในการผลติขาเทยีม
เพือ่ผูพ้กิารทีม่คีวามต้องการ	เนือ่งจากมรีาคาค่อนข้างสงูและยงัต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ	

	 การสร้างเท้าเทยีมโดยวศิวกรรมย้อนรอย	(Reverse	Engineering)	และแม่พมิพ์รวดเรว็	(Rapid	Tooling)	มาใช้งาน	จะใช้เท้าข้าง
ที่ยังเป็นปกติมาทำาแบบหล่อ	 หลังจากน้ันทำาการหล่อเป็นปูนปลาสเตอร์	 แล้วนำาต้นแบบปูนปลาสเตอร์สแกนด้วยเครื่องสแกนเลเซอร ์
สามมติ	ิเกบ็เป็นไฟล์สามมติทิรงตนั	(Solid)	ทีส่ามารถนำาไปแก้ไขในโปรแกรมสามมติิ	(CAD)	ได้	โดยสามารถกลบัข้างของเท้าจากต้นแบบ
เป็นเท้าข้างหนึง่	ให้กลายเป็นอกีข้างทีต้่องการเท้าเทยีม	สามารถปรบัขนาดได้ตามต้องการหรอืจะปรบัขนาดเป็นบางส่วนให้ตรงกบัความ
ต้องการของผูพ้กิาร	เมือ่ได้ไฟล์สามมติทิีม่ลีกัษณะตามต้องการแล้ว	จะทำาการสร้างแม่พมิพ์รวดเรว็	(Rapid	Tooling,	RT)	โดยใช้กระบวน
สร้างแม่พิมพ์รวดเร็วแบบเติมเนื้อทีละชั้น	 โดยใช้วัสดุเป็นกระดาษ	 เมื่อได้แม่พิมพ์รวดเร็วแล้วจึงทำาการหล่อเท้าเทียมจากวัสดุที่ต้องการ	
รอจนวัสดุแห้งแล้วจึงแกะแม่พิมพ์รวดเร็วออก	จะได้เท้าเทียมตามต้องการ
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ผลงานวิจัย.....สู่การใช้ประโยชน์ในสถาบันอุดมศึกษา

ผลงานวิจัย....สู่ความร่วมมือกับภาคเอกชน

ผลงาน	:	แอนตี้ก็อบแปะ	ป้องกันการคัดลอกเอกสารภาษาไทย
คณะผู้วิจัย	:	รศ.ดร.อัศนีย์	ก่อตระกูล	ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา		

ผลงาน	:	พัฒนาการใช้งานอากาศยานไร้คน	หรือ	Unmannedaerial	Vehical	(UAV)
คณะผู้วิจัย	:	อ.ดร.ไชยวัฒน์	กลำ่าพล	ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอากาศ	และคณะ

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	และคณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ร่วมกับ	บริษัท	
ยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 (ประเทศญี่ปุ่น)	 และบริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 ร่วมกัน
พัฒนาการใช้งานอากาศยานไร้คน	หรือ	UnmannedAerial	Vehicle	(UAV)	เพื่อใช้ในงาน
ด้านการเกษตร	

	 รศ.ดร.อศันย์ี	ก่อตระกลู	ผูอ้ำานวยการศนูย์ฯ	ได้คดิค้นพฒันาผลงาน	“AntiKobpae”	หรอืแอนตีก้อ็บแปะ	ซึง่เป็นระบบตรวจสอบ
ความเป็นต้นฉบับของเอกสารภาษาไทยแบบอัตโนมัติ	ป้องกันการคัดลอกเอกสาร	สามารถตรวจสอบได้ทั้งจากฐานข้อมูลและเว็บเพจ	มี
การนำาไปใช้จรงิในสถาบนัอดุมศกึษาแล้ว	คอื	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	และยงัมมีหาวทิยาลัยอืน่ทีเ่ข้าร่วม
ทดลองใช้	ได้แก่	มหาวิทยาลัยศิลปากร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัยบูรพา	โดยมีศูนย์กลางเซิร์ฟเวอร์
อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พร้อมขยายผลใช้งานจริงทั่วประเทศ

	 ผลงาน“AntiKobpae”	ได้พัฒนาขึ้นล่าสุด	คือ	AntiKobpae	รุ่น	2.0	โดยการทำางานจะเปรียบเทียบเอกสารที่ผู้ใช้ต้องการตรวจ
สอบกับเอกสารที่จัดเก็บไว้อยู่แล้วในฐานข้อมูล	 ซ่ึงนอกจากการอ่านเอกสารที่ถูกนำาขึ้นมาตรวจแล้ว	 โปรแกรมจะไม่เก็บเอกสารหรือ 
นำาผลการตรวจสอบไปเผยแพร่	นับเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเอกสารวิทยานิพนธ์	บทความทาง
วชิาการ	สามารถขยายผลให้หน่วยงานผูใ้ห้ทนุใช้ตรวจสอบเอกสารการขอทนุทำาวจิยัซำา้ซ้อนและเอกสารทีย่ืน่จดสิทธบิตัรของกรมทรพัย์สนิ
ทางปัญญา	รวมถึงช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายจากการนำาเข้าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศได้อีกด้วย

	 	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โดย	อาจารย์	ดร.ไชยวัฒน์	กลำ่าพล	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ	ได้ดำาเนินการในงานการ
ออกแบบด้านวิศวกรรมต่างๆ	ดัดแปลง	และปรับปรุงอุปกรณ์ของอากาศยานไร้คน	รุ่น	Yamaha	R-Max	ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
ยามาฮ่า	จำากัด	เพื่อใช้ในงานด้านการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการเกษตรในประเทศ	โดยคณะเกษตร	ร่วมสนับสนุน
องค์ความรู้ด้านการเกษตร	ความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้ปุ๋ย	ยาฆ่าแมลง	ตลอดจนเมล็ดพืชพันธุ์สำาหรับปลูกในพื้นที่

	 อากาศยานไร้คนขับ	รุ่น	Yamaha	R-Max	มีนำ้าหนักรวม	70	กิโลกรัม	บรรทุกนำ้าหนักได้	28	กิโลกรัม	ทำาการบินได้สูง	400	เมตร	
นาน	2	ชั่วโมง	ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงประมาณ	8	ลิตรต่อการบิน	1	ครั้ง	สามารถควบคุมตำาแหน่งความสูงที่ถูกต้องแม่นยำาและมีเสถียรภาพ
ของอากาศยาน	รวมถึงมคีวามแม่นยำาสงูในการหว่านเมลด็พชื	ให้ปุย๋	และการให้ยาฆ่าแมลง	ซึง่ช่วยลดการฟุง้กระจายทำาให้เกษตรกรหรอื
ผูใ้ช้งานลดปรมิาณการใช้ปุย๋ลง	ช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย	ลดต้นทนุการผลติ	ลดความเสีย่งในการใช้ยาฆ่าแมลงและเพิม่ประสทิธภิาพในการ
เพาะปลูก
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ผลงานวิจัย....สู่ความร่วมมือกับภาครัฐด้านการทหาร

ผลงานวิจัย....สู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาชุมชน

ผลงาน	 :	 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์แบบเที่ยงตรงของชิ้นงานแหวนยาง 
	 กันซึมที่มีพิกัดความเคลื่อนตำ่าเพื่อใช้ในการพัฒนาชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์ในการ 
	 ป้องกันประเทศ
คณะผู้วิจัย	:	ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์	รอดขวัญ	ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง	 
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มก.

ผลงาน	:	กำาแพงอิฐบล็อก	ป้องกันหน้าดินพังทลาย	
คณะผู้วิจัย	 :	 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์	 ศรลัมพ์	 และคณะฯ	 ศูนย์วิจัยวิศวกรรมปฐพีและฐานราก	 
	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

	 ในปัจจบุนักองทพับกจำาเป็นจะต้องมกีารสัง่ซือ้ชิน้ส่วนอะไหล่เพือ่ใช้เป็นยทุโธปกรณ์เป็นจำานวนมาก	และมมีลูค่าค่อนข้างสงู	หรอื
ไม่สามารถจัดซื้อด้วยงบประมาณได้	 ดังนั้นโครงการวิจัยการพัฒนาการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนแหวนยางกันซึม	 และยางโอริง	 เพื่อใช้ 
ในปืนใหญ่	ปกค.	25	ขนาด	155	มม.	(M198)	ซึง่เป็นปืนทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลายในกองทพับก	เป็นโครงการวจิยัทีช่่วยทำาให้ลดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชิ้นส่วนต่างๆ	

	 ชิ้นส่วนที่พัฒนานี้	เพื่อใช้ทดแทนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพและไม่สามารถจัดหาได้	ต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ	โดยได้รับ
การสนบัสนนุทนุวจิยัและพฒันาของโครงการยกระดบัขดีความสามารถอตุสาหกรรมแม่พมิพ์	ยทุธศาสตร์ที	่2	การยกระดบัความสามารถ
ด้านเทคโนโลยกีารผลติแม่พมิพ์ความเทีย่งตรงและซบัซ้อนสงู	ผ่านสถาบนัไทย-เยอรมนั	(TGI)	กระทรวงอตุสาหกรรม	และทำางานร่วมกบั
ทีมวิจัยของ	พล.ต.ม.ล.ระวีวัฒน์	เกษมสันต์	และคณะ	จากสำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก	(สวพ.ทบ.)		

	 รศ.ดร.สุทธศิกัดิ	์ศรลมัพ์	และนสิติระดบัปรญิญาโทจากศนูย์วจิยัวศิวกรรมปฐพแีละ
ฐานราก	 ได้นำาความรู้ด้านวิศวกรรมผนวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านในโครงการบ้านมั่นคง	
ชมุชนบ่อทองเฉลิมพระเกยีรต	ิ84	พรรษา	อ.โป่งนำา้ร้อน	จ.จนัทบรุ	ีร่วมกนัออกแบบกำาแพง
ดินป้องกันการเคล่ือนพังของดินในพื้นที่ชุมชน	 เน่ืองจากพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา
และปรับให้เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย	 โดยตัดพื้นลาดให้เป็นขั้นบันได	 ก่อสร้างกำาแพงดินและ 
ปลูกบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง	 แต่ยังขาดความเข้าใจหลัก
วิศวกรรม	เมื่อเกิดฝนตกหนักกำาแพงดินที่ก่อสร้างขึ้นจึงเกิดการพังทลายลง	เนื่องจากเป็น
กำาแพงดินที่ใช้กับพื้นราบ	 แต่กำาแพงสำาหรับที่ลาดเชิงเขาต้องมีลักษณะพิเศษที่สามารถ
ระบายนำา้ได้ด	ีเพือ่ลดแรงดนัต่อกำาแพง	ป้องกนัการกดัเซาะหน้าดนิและต้องประสานกบัดนิ

ในพื้นที่นั้นๆ	 ได้ดี	 จึงได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างกำาแพงดินจากอิฐบล็อกที่สร้างขึ้นเอง	 โดยแบ่งอิฐบล็อกออกเป็น	 2	 ลักษณะ	อิฐบล็อกที่มี
ลักษณะคล้ายฟัน	 โดยใช้ด้านแหลมแทงเข้าไปในเนื้อดินและสามารถจัดให้โค้งตามลักษณะหน้าดินได้	 ตามหลักการของการสร้างเกราะ 
ให้กับผิวดิน	 หน้าดิน	 หรือกำาแพง	 ซ่ึงถ้าจัดให้โค้งได้มากก็จะรักษาสภาพเดิมของดินได้มากขึ้นตามไปด้วย	 และอิฐบล็อกคล้ายสี่เหลี่ยม
คางหมู	 สามารถใส่หินลงในช่องของอิฐทดแทนการใช้ปูน	 ซ่ึงหากใช้ปูนจะทำาให้อิฐมีโครงสร้างหนักและเปลืองงบประมาณ	หลังจากที ่
ชาวบ้านได้นำาไปใช้แล้วและทำาการทดลองสามารถป้องกันการเคลื่อนพังจากปัญหาฝนและแรงดันดินได้เป็นอย่างดี	
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การพฒันาระบบรักษาตำาแหน่งและเสถยีรภาพของควอดโรเตอร์ เฮลคิอปเตอร์

ผลงานของ	:	นายณฐภัทร์	ณ	พิกุล	นายจักรวาฬ	วุฒิชัยรังสรรค์	ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	อ.ดร.ไชยวัฒน์	กลำ่าพล	ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

		 ในปัจจุบันอากาศยานขนาดเล็กเริ่มมีบทบาทในงานสาขาต่างๆ	อาทิ	งานสำารวจโครงสร้างภายในอาคารที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึง
ได้	การสร้างอากาศยานเหล่านีต้้องใช้งบประมาณในการจดัซือ้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ทีม่รีาคาค่อนข้างสงู	อกีทัง้วสัดนุำา้หนกัเบายงัมรีาคา
แพงและหาได้ยาก	 แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น	ทำาให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับการสร้างอากาศยานมีราคาที่ถูกลง	
อีกทั้งยังหาได้ง่ายตามท้องตลาด	

	 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินฯ	ทั้ง	2	คน	ข้างต้นจึงได้ร่วมกันออกแบบประยุกต์ใช้ทฤษฏีการควบคุม	โดยใช้รีโมทวิทยุควบคุมไร้
สาย	ซึ่งในการบังคับควบคุมควอดโรเตอร์จะอาศัยหลักการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ทั้ง	4	ตัวที่นำามาติดตั้งด้านปลายทั้ง	4	ด้าน
ของแอร์เฟรมในลกัษณะเครือ่งหมายบวก	การศกึษาพลวตัของควอดโรเตอร์	เสถยีรภาพทางการบนิ	การนำาค่าทีอ่่านได้จากเซน็เซอร์	Rate	
Gyroscope	และ	Accelerometer	ในการคำานวณหาความเรว็รอบมอเตอร์ทีเ่หมาะสมและเป็นระบบช่วยบงัคบัการควบคมุควอดโรเตอร์
ผ่านทางรีโมทไร้สาย	

	 ทัง้นีผ้ลสำาเรจ็ทีไ่ด้จากการพฒันาต่อยอดโครงงานวศิวกรรมดงักล่าว	สามารถประยกุต์ใช้ในการสร้างอากาศยานไร้คนขบัขนาดเลก็
ที่ทำาการบินแบบอัตโนมัติได้อย่างเต็มรูปแบบ	และสามารถนำามาใช้ในงานภารกิจอื่นๆ	ได้อีกด้วย	

ผลงานการพัฒนาโครงงานต่อยอดวิศวกรรมของนิสิตรุ่นพี่ โดยรุ่นน้อง

	 จากการตระหนกัถงึความสำาคญัของการผลติบัณฑิตในทุกสาขาวชิาให้มีความรอบรู้ในวชิาชพี	
ที่ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่	 4	 พัฒนา
และต่อยอดผลงานโครงงานวศิวกรรมของนสิติรุน่พี	่โดยจดัสรรทนุสนบัสนนุการพฒันาผลงานจำานวน	
โครงงานละ	20,000	บาท	มีผลงานที่สามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาศักยภาพของนิสิต	ดังนี้	
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การพัฒนากล่องบรรจุอาหารร้อนและเย็นแบบพกพาจากความร้อน ทิ้งปล่อง
ไอเสียรถจักรยานยนต์

การพัฒนาโฟมกลาสโดยใช้เศษแก้วและเถ้าลอยเป็นส่วนผสม

เครื่องเติมออกซิเจนใต้นำ้าโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ผลงานของ	:	นายกฤษฎา	นราสวัสดิ์	นายสุวพัชร	อตมะปัญญานันท์	นายอธิ	กาวิละ	
	 นายสุวพงษ์	คุณะวิวัฒนานนท์	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	รศ.ดร.ชวลิต	กิตติชัยการ	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลงานของ	:	น.ส.เมธาวี	วรรณภพ	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	อ.ดร.ปริญญา	ฉกาจนโรดม	และ	อ.ดร.พิชญ์รัตน์	อินทร์เอื้อ	 
	 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ผลงานของ	:	นายณัชชา	สิงหพงศ์	นายทัตเทพ	แก้วคีรี		นายธนา	สุขทวี	 
	 และนายพิษณุ		แจ่มยวง	ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนำ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	อ.ดร.สิตางศุ์		พิลัยหล้า	ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนำ้า

	 ธรุกจิส่งอาหารเป็นธรุกจิทีม่กีนัอยูท่ัว่โลก	การส่งอาหารจะแบ่งเป็นอาหารร้อนและ
เย็น	 ซ่ึงปกติแล้ว	 อาหารร้อนและอาหารเย็นไม่สามารถส่งพร้อมกันได้	 เนื่องจากอาหาร 
ทั้งร้อนและเย็นไม่สามารถเก็บอยู่รวมกันในพื้นที่จำากัดได้	เช่น	บนรถมอเตอร์ไซค์ได้	ดังนั้น

	 การพัฒนารีไซเคิลของเศษแก้วและเถ้าลอย	 ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิต	
โดยนำามาเป็นส่วนผสมในการผลิตโฟมกลาส	 ซึ่งเป็นวัสดุรูพรุนที่มีคุณสมบัติเด่น	 คือ	 
ความแข็งแรงสูง	 ทนต่อแรงกดได้ดี	 นำ้าหนักเบา	 และมีค่าการดูดซึมนำ้าที่ตำ่า	 ซึ่งคุณสมบัติ

	 ผลงานดังกล่าวนี้ดำาเนินการหาแนวทางการแก้ไขปัญหานำ้าที่มีปริมาณออกซิเจน
ละลายตำ่า	 โดยเห็นว่าการเติมออกซิเจนที่ใต้นำ้ามีประสิทธิภาพมากที่สุด	 จึงได้คิดประดิษฐ์
เครือ่งเตมิออกซเิจนใต้นำา้ด้วยระบบพลงังานแสงอาทติย์ขึน้	โดยใช้ป๊ัมลมซึง่ใช้พลงังานไฟฟ้า

การพัฒนากล่องบรรจุอาหารร้อนและอาหารเย็นแบบพกพาให้สามารถเก็บอยู่รวมกันได้	โดยใช้วิธีการ	thermoelectric	device	ซึ่งจาก
การศกึษาพบว่า	กล่องพกพาแบบใช้ความเยน็จะมอีณุหภมูสิงูกว่าทีค่าดไว้	อนัเนือ่งจากปัจจยัหลายอย่าง	อย่างไรกต็าม	อณุหภมู	ิณ	จดุทีไ่ด้
จากการทดลองนี้	ลูกค้ายอมรับได้	และสามารถนำาระบบต้นแบบมาพัฒนาต่อสำาหรับการนำาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

เหล่านีค้ล้ายกบัอฐิมวลเบา	โดยนำาเศษแก้วและเถ้าลอย	ผสมกบัแคลเซยีมคาร์บอเนตซึง่เป็นสารก่อฟอง	และโซเดยีมซลิเิกตทีเ่ป็นตวัเชือ่ม
ประสาน	 แล้วขึ้นรูปด้วยแม่แบบท่ีทำาจากแผ่นอะคริลิค	 หรือเทลงในเบ้าหลอมเซรามิก	 จากการเผาที่อุณหภูมิ	 900	 องศา	 ด้วยอัตรา 
ความร้อน	5	องศาต่อนาที	เวลาในการยืนไฟ	30	นาที	พบว่าโฟมกลาสที่มีส่วนผสมของเถ้าลอย	20%	ขึ้นรูปด้วยแม่แบบอะคริลิคเผาที่
อณุหภมู	ิ900	องศา	มแีนวโน้มทีจ่ะนำาผลติจรงิในเชงิพาณชิย์ได้	โดยมต้ีนทนุการผลิตประมาณ	12-14	บาทต่อก้อน	ซึง่ตำา่กว่าราคาอฐิมวลเบา

จากแสงอาทิตย์	 ที่มีแบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้า	 ในการเติมออกซิเจนใต้นำ้านี้จะเติมโดยใช้หลักการเดียวกับการเป่าล้างบ่อบาดาล	 คือ	 
การเป่าอากาศลงไปตามท่อและเมือ่อากาศผสมกบันำา้	จะทำาให้มวลนำา้ในท่อมนีำา้หนกัเบากว่านำา้ด้านนอก	ทำาให้นำา้ด้านนอกผลกันำา้ในท่อ
ขึน้ไปบนผวินำา้	ทำาให้เกดิทัง้การป่ันป่วนของนำา้	และการผสมของนำา้กบัออกซเิจนทีเ่ตมิลงไป	ซึง่ทำาให้นำา้ด้านล่างขึน้มาสมัผสัอากาศทีผ่วินำา้	

	 ประสทิธภิาพการทำางานของเครือ่งเตมิออกซเิจนใต้นำา้ด้วยระบบพลงังานแสงอาทติย์สามารถทำางานได้	6-8	ชม.	และใช้เวลาชาร์ต	
10	ชม.	ซึ่งข้อกำาจัดนี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่	และแผงโซลาเซลล์	
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รถยนต์ ไฟฟ้าจำาลองไร้คนขับ

รถไฟฟ้าขนาดเล็กสำาหรับผู้สูงอายุ เวอร์ชั่น 2

ผลงานของ	:	นายวรวิช	กุลพิชช์เกษม	นายธนชาติ	สุนทรหิรัญ	นายทัศการ	ใจศิริ	
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	ผศ.ดร.พงศ์ธร	พรหมบุตร	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล														

ผลงานของ	:	นายภูมีจิตต์	วัฒนชัยยิ่งยง	นายณัฐดนัย	ศรีแสงอ่อน	นายศตายุ	ตันศิริ	
	 นายศรัณย์	เอนกธรรมกุล	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	รศ.	สมพงษ์	พิเชฐภิญโญ	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

	 รถยนต์จำาลองไร้คนขบันี	้ได้รบัการดดัแปลงมาจากรถยนต์ไฟฟ้าบงัคบัด้วยวทิยขุนาด
ประมาณ	30x40	ซม.	มคีวามสามารถในการเดนิทางไปยงัตำาแหน่งทีก่ำาหนดไว้ในโปรแกรม
ได้เองโดยไม่ต้องอาศยัความช่วยเหลอืจากผูค้วบคมุ	ข้อจำากดัด้านความแม่นยำาของเซน็เซอร์	
GPS	ทำาให้เกดิความคลาดเคล่ือนจากเป้าหมายแต่ละจดุเป็นระยะทางประมาณ	3	-	4	เมตร	
สามารถใช้งานได้เฉพาะในพื้นที่ขนาดใหญ่	 บรรทุกสัมภาระได้ประมาณ	 500	 กรัม	 ซึ่งจะ
รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม	เช่น	กล้องถ่ายภาพ	เซ็นเซอร์ตรวจอากาศ	หรือ	อุปกรณ์
การสือ่สาร	ได้ตามความต้องการใช้งาน	สามารถประยกุต์ใช้แทนมนษุย์ในงานทีม่คีวามเสีย่ง	
เช่น	งานลาดตระเวนพืน้ทีช่ายแดนทีอ่าจมกีบัระเบดิอยู	่งานถ่ายภาพและเกบ็ข้อมลูในพืน้ที่
ที่มีมลพิษ	หรืองานค้นหาผู้บาดเจ็บในซากอาคาร	สำาหรับการพัฒนาขีดความสามารถของ
รถ	ทำาได้	2	แนวทางคอืการเลอืกใช้ระบบเซน็เซอร์ทีม่คีวามแม่นยำามากขึน้	และการปรบัปรงุ
โปรแกรมควบคุมเพื่อให้รถทำางานตามคำาสั่งอื่นๆ	ได้มากขึ้น

	 รถไฟฟ้าขนาดเล็กสำาหรับผู้สูงอายุเวอร์ชั่น	2	มีขนาดกว้าง	53	ซม.	สูง	80	ซม.	ยาว	
84	ซม.	สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกทัง้ภายใน	และภายนอกอาคาร	สามารถเข้าออกผ่าน
ประตูขนาดมาตรฐานได้อย่างสะดวก	 โดยระบบขับเคล่ือนใช้มอเตอร์ขนาด	 350	 วัตต์	 
จากการทดลองสามารถขึ้นทางลาดได้	 17	 องศา	 และขับขนานทางเอียงได้	 38.5	 องศา	 
มคีวามเรว็สงูสดุ	9.62	กม./ชม.	สามารถรบันำา้หนกัผูข้บัขีไ่ด้มากสดุ	100	กก.	การออกแบบ
วิเคราะห์แบบโครงสร้างจากโปรแกรม	Solid	Works	ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้	และสามารถ
สร้างได้ในราคาถูก	ประมาณ	20,000	บาทต่อคัน	สามารถพับเก็บได้	ลดวงเลี้ยวให้ลดลงได้	
ซึง่ทำาให้เคล่ือนทีใ่นตวัอาคารได้สะดวกมากขึน้	ถอดเปล่ียนแบตเตอรี	่การตดิตัง้ระบบเบรก
ที่ดีขึ้น	โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส์	ที่ตัดไฟเมื่อกดเบรกได้	ซึ่งทำาให้ระบบเบรกมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย / นวัตกรรม 

	 ในปีการศึกษา	 2556	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้นำาผลงานวิจัย/นวัตกรรม	 ออกเผยแพร่สู่
สาธารณชน	ในรูปแบบการจัดนิทรรศการโดยเข้าร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	ดังนี้

	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 เสด็จเยี่ยมชม 
ผลงานของคณะวิศวฯ	ที่ร่วมจัดแสดงในงานเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 เกษตรแฟร์	ประจำาปี	 2556	
ระหว่างวนัที	่21	-	30	มถินุายน	2556	ณ	บรเิวณหอประชมุใหญ่	มก.	ได้แก่ผลงาน	จกัรยาน
กรองนำา้สะอาดเคลือ่นที	่เครือ่งผลตินำา้สะอาด	ผลงานกงัหนัพลงันำา้ต้นแบบทีส่อดคล้องกบั
การบรหิารจดัการประตคูลองลัดโพธิ	์เครือ่งมอืวดัหน่วยแรงของนำา้ในช่องว่างดนิ	และระบบ
เตือนภัยดินถล่ม	แบบจำาลองกำาแพงป้องกันนำ้าท่วม	มก.	และระบบเตือนภัยนำ้าท่วม	-	ดิน	
ด้วยความสนพระทัย

	 งาน	 “KU	Openhouse	 :	 เกษตรศาสตร์ก้าวใหม่”	 เมือ่ 
วนัที	่23	-	24	กมุภาพนัธ์	ณ	โซนอเีดน	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล		
โดยนำาผลงานหุ่นยนต์เตะฟุตบอล	 ผลงาน	Hubless	 e-bike	 และ 
ผลงานยานใต้นำา้ไร้คนขบัสำาหรบัเป้าฝึกปราบเรอืดำานำา้	ร่วมจดัแสดง	

	 งานสัมมนา	 AUN/SEED-NET	 University-Industry	 
Engineering	Collaboration	Seminar	 เมื่อวันที่	 21	 มิถุนายน	
2556	ณ	โรงแรมอโนมา	กรุงเทพฯ	นำาผลงานเข้าร่วมจัดแสดงและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี	ระดับนานาชาติ

	 งาน	 “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	 2556	 (Thailand	 
Research	Expo	2013)”	ระหว่างวันที่	23	-	27	สิงหาคม	2556	
ณ	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์	 นำาผลงานระบบดาวเทียมเพื่อติดตามประเมินพื้นที่
ปลูกอ้อย	ผลงานอากาศยานชนดิขึน้	-	ลงแนวดิง่ประเภทหลายใบพดั
การผลติอาหารสตัว์โดยใช้กากนำา้ตาล	และการผลตินำา้มนัแบคทีเรยี
จากกากนำ้าตาล	ร่วมจัดแสดง
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 นิทรรศการการประชุมวิชาการประเพณีฯ 
ครั้งที่	 16	ณ	 กองทัพเรือ	 เมื่อวันที่	 30	 สิงหาคม	
2556	 นำาผลงานรหัสลับจากธรรมชาติ	 ผลงาน
อากาศยานชนดิขึน้	-	ลงแนวดิง่ประเภทหลายใบพดั	
และผลงานเป้าฝึกเรือดำานำ้า	ร่วมจัดแสดง

 จดันทิรรศการและประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร	
วศิวกรรมระบบรางและหลกัสตูรรายวชิาของคณะฯ 
ณ	ศนูย์ประชมุนานาชาต	ิไบเทค	บางนา	เมื่อวันที	่
9	กันยายน	2556	

 จัดนิทรรศการวันภูมิปัญญานักรบไทย	ณ	
สโมสรทหารบก	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2556	นำา
ผลงานการพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
แบบเที่ยงตรงของแหวนยางกันซึมที่มีความคลาด
เคลือ่นตำ่า	เพื่อใช้ในการพัฒนาชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์
ในการป้องกันประเทศของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางแม่พมิพ์ยาง	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั	
เกษตรศาสตร์

 นำาผลงานวจิยั/นวตักรรม	ร่วมจดัแสดงในงาน	
Thailand	Innovation	and	Trade	Expo	2013 
ณ	ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค	(BITEC)	
บางนา	ระหว่างวันที่	25-29	กันยายน	2556	

 นทิรรศการงานเกษตรแฟร์	เพือ่มลูนธิจิฬุา
ภรณ์	2556	ระหว่างวนัที	่2	-	10	พฤศจกิายน	2556	
ณ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตบางเขน	
นำาผลงานรหัสลับจากธรรมชาติ	 เครื่องผลิตนำ้าดื่ม
สะอาดบรรทุกบนรถกระบะ	ร่วมจัดแสดง
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	 งานวิศวกรรมแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2556 
ระหว่างวันที่	14	-	17	พฤศจิกายน	2556	ณ	ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี	
นำาผลงานเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืช	 เครื่อง
ผลิตนำ้าดื่มสะอาด	 3	 รุ่น	 ผลงานรถจักยานไฟฟ้า	
ร่วมจัดแสดง

	 งานครบรอบ	60	ปี	สมาคมนิสิตเก่า	มก. 
ณ	 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 เมื่อวันที่	 2	
ธนัวาคม	2556		นำาผลงานเครือ่งผลิตนำา้ดืม่สะอาด
รุ่น	MAP	3.1	MAP	3.2	ร่วมจัดแสดง

	 งาน	“Seoul	International	Invention	
Fair	(SIIF)	2013”	ณ	กรงุโซล	ประเทศสาธารณรฐั
เกาหลี	ระหว่างวันที่	27	พฤศจิกายน	-	3	ธันวาคม	
2556	 นำาผลงานนวัตกรรมรหัสลับจากธรรมชาต	ิ
(NATURAL	CODE	SECRET)	ของ	รศ.ดร.ปองวทิย์	
ศิริโพธ์ิ	 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ	 ไป 
จัดแสดงและได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

	 งานเพือ่นพึง่	(ภาฯ)	และสวนอมัพรเกษตร
แฟร์	ประจำาปี	2556	ระหว่างวนัที	่17	-	26	ธนัวาคม	
2556	ณ	 พระตำาหนักวังสวนกุหลาบ	 นำาผลงาน	 
เรือสะเทิ้นนำ้าสะเทิ้นบก	 และเครื่องผลิตนำ้าดื่ม
สะอาด	ร่วมจัดแสดง
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การจัดแสดงผลงาน วิจัย / นวัตกรรม ณ ห้องแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรม 
	 นอกจากนี	้คณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้จดัแสดงผลงานวจิยั/นวตักรรมภายในห้องแหล่งเรยีนรูค้วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยวีศิวกรรม	
หรือที่เรียกว่าห้องนิทรรศการคณะฯ	โดยเปิดให้เข้าชมผลงานวิจัยของอาจารย์	และนิสิต	ดังนี้	

	 Prof.	Dr	.Crown	จาก	Research	&	Callahan	Innovation	ผู้เชีย่วชาญต่างประเทศ	
เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม	เมื่อวันที่	21	สิงหาคม	2556

	 ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม	จดัฝึกอบรมและฝึกปฏบิตั	ิในรปูแบบ	workshop	
ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	เมื่อวันที่	21	สิงหาคม	2556	

	 สถานโีทรทศัน์ทวีบีรูพา	รายการกบนอกกะลา	ถ่ายทำารายการนวตักรรมเพือ่ชมุชน	
เครื่องผลิตนำ้าดื่มสะอาดเพื่อชุมชน	รุ่น	MAP	3.1	-	3.2	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2556

	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ที่เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรและโครงการ
เลือกแนวทางวางอนาคต	Open	 House	 ระหว่างวันที่	 22-23	 พฤศจิกายน	 2556	 
เข้าชมผลงานนวัตกรรม	และการสาธิตหุ่นยนต์	SCUBA	ที่ได้รับรางวัลระดับโลก	

	 ผูเ้ข้าร่วมการประชมุ	The	Symposium	on	Global	Water-Environmental	
Study	จำานวน	20	คน	เข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมฯ	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2556	
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การบริการวิชาการแก่สังคม

10 อนัดบัโครงการพฒันาวชิาการทีม่วีงเงนิว่าจ้างสงูสดุ ประจ�าปีการศกึษา 2556

	 งานบริการวิชาการแก่สังคม	 เป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอก
มหาวิทยาลัย	โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์	บุคลากร	ได้น�าองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ไปพัฒนาสังคมและชุมชนในรูปแบบของการท�าโครงการพัฒนาวิชาการ	 เช่นการท�าวิจัย	 การเป็นที่ปรึกษา	 การให้บริการวิเคราะห ์
ตรวจสอบ	และการจัดฝึกอบรม	เป็นต้น	

	 ส�าหรับในปีการศกึษา	2556	คณะฯ	ได้ให้บรกิารวชิาการในด้านต่างๆ	และช่วยแก้ไขปัญหาหรอืความต้องการของสังคมและประเทศ	
มีจ�านวนโครงการบริการวิชาการที่ให้บริการทั้งสิ้น	162	 โครงการ	รวมวงเงินว่าจ้าง	635,658,719.13	บาท	 (หกร้อยสามสิบห้าล้านหก
แสนห้าหมืน่แปดพนัเจด็ร้อยสบิเก้าบาทสบิสามสตางค์)	แยกเป็นประเภทบรกิารวชิาการ	จ�านวน	76	โครงการ	เป็นเงนิ	206,530,650.53	บาท	
(สองร้อยหกล้านห้าแสนสามหมื่น	หกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสามสตางค์)	และประเภทวิจัย	82	โครงการ	เป็นเงิน	429,128,068.60	บาท	
(สี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหกสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)

 ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา วงเงินจ้าง ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ว่าจ้าง ด�าเนินการ (บาท)

	1	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	 ภาครัฐ	 17	ก.พ.	57	ถึง	 20,210,000	 รศ.ดร.ฉัตรดนัย	จิระเดชะ 
	 	 จราจรบริเวณทางแยกในเขตปริมณฑลและ	 	 26	ก.พ.	59	 	 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	
	 	 เมืองหลัก	เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	(AEC)

	2	 โครงการพัฒนาสือ่มลัตมิเีดยีสามมติ	ิ(3D	Interactive	 ภาครัฐ	 1	ต.ค.56	ถึง	 20,000,000	 รศ.ดร.อนันต์	มุ่งวัฒนา 
   E-Learning)	โรงเรียนมาตรฐานสากล	(World	Class		 	 30	ธ.ค.57	 	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
	 	 School)	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.1	-	ม.3)	 
	 	 (ระยะที่	3)	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
	 	 พื้นฐาน	พ.ศ.	2551

	3	 โครงการศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในการ	 ภาครัฐ	 1	ต.ค.	56	ถึง	 16,475,500	 รศ.ดร.ฉัตรดนัย	จิระเดชะ 
	 	 ใช้เงินกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง	เพื่อก่อสร้าง	 	 31	ธ.ค.	57	 	 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
	 	 ทางหลวง	พิเศษระหว่างเมืองสายใหม่

	4	 โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการข้อมูลที่ดิน	 ภาครัฐ	 23	ก.ย.	56	ถึง	 15,050,000	 รศ.ดร.ดีบุญ	เมธากุลชาติ 
  และบริหารจดัการศนูย์ข้อมลูทีด่นิและแผนทีแ่ห่งชาต	ิ 	 31	ธ.ค.	57	 	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

	5	 โครงการศึกษาความเหมาะสมและส�ารวจออกแบบ	 ภาครัฐ	 19	ก.ย.	56	ถึง	 14,999,000	 รศ.เกียรติไกร	อายุวัฒน์ 
	 	 ปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน�้าปะนาเระ	 	 30	ก.ย.	57	 	 ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน 
	 	 จังหวัดปัตตานี	 	 	 	 และสิ่งแวดล้อม	บางเขน

	6	 โครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านอวกาศแห่ง	 ภาครัฐ	 16	มี.ค.58	ถึง	 14,800,000	 รศ.ดร.มงคล	รักษาพัชรวงศ์ 
	 	 เอเชียแปซิฟิก	(APSCO)	กิจกรรม:	การปรับปรุง	 	 15	ก.ย.59	 	 สถานีวิจัยดาวเทียม 
	 	 ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	 	 	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
	 	 (Data	Sharing	Service	Platform)

	7	 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ภาครัฐ	 27	ก.ย.	56	ถึง	 14,000,000	 อ.ดร.ณัฐ	มาแจ้ง 
	 	 อ่างเก็บน�้าห้วยตาเปอะ	(EIA)	อ�าเภอค�าชะอี	 	 25	ก.ย.	58	 	 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า 
	 	 จังหวัดมุกดาหาร
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การถ่ายทอดผลงานบริการวิชาการสู่ชุมชน และสังคม
	 นอกจากการให้บริการวิชาการดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม	 โดย
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมในรูปแบบของการจัดประชุม	สัมมนา	การฝึกอบรม	รวมถึงการเป็นที่ปรึกษา	ดังนี้

 ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา วงเงินจ้าง ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ว่าจ้าง ด�าเนินการ (บาท)

	8	 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส�ารวจ	 ภาครัฐ	 26	ส.ค.56	ถึง	 13,999,700	 รศ.เกียรติไกร	อายุวัฒน์ 
	 	 ออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง		 	 31	ส.ค.	57	 	 ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน 
	 	 ตั้งแต่บ้านหน้าโกฎิ	ถึงปลายแหลมตะลุมพุก	อ�าเภอ	 	 	 	 และสิ่งแวดล้อม	บางเขน 
	 	 ปากพนัง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ระยะที่	2

	9	 โครงการศึกษารูปแบบความเหมาะสมในการจ้าง	 ภาครัฐ	 26	ก.ย.	56	ถึง	 13,424,500	 รศ.ดร.ฉัตรดนัย	จิระเดชะ 
	 	 เอกชนบริหารจัดการระบบงานบริการบนทางหลวง	 	 31	ธ.ค.	57	 	 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
	 	 พิเศษระหว่างเมือง

	10	 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ		 ภาครัฐ	 10	มิ.ย.	56	ถึง	 12,606,666	 รศ.ดร.ฉัตรดนัย	จิระเดชะ 
	 	 วิศวกรรม	และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 	 30	ก.ย.	57	 	 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
	 	 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี	ด้านเหนือ

 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี	จดับรรยายเรือ่ง	เครือ่งมอืวเิคราะห์วทิยาศาสตร์ให้แก่นสิติ
ภาควชิาวศิวกรรมเคม	ีระหว่างเดอืน	ก.ค.-	ส.ค.	56	จ�านวน	63	คน	ณ	ภาควชิาวศิวกรรมเคมี	

 ภาควชิาวศิวกรรมทรพัยากรน�า้	จดัอบรมเพิม่พนูความรูใ้ห้แก่พนกังานการประปา
ส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนต�าบล	จังหวัด	และเทศบาลส่วนท้องถิ่น	ด้านการประปา	
ในโครงการ”ปัญหา	วธิแีก้ไข	และการฟ้ืนฟรูะบบผลติและจ่ายน�า้ประปาท้องถิน่”	จ�านวน	
5	รุ่น	(รุ่นที่	15	-	รุ่นที่19)	ระหว่างวันที่	19	-	21	มิ.ย.	56	(จ.อุบลราชธานี)	7	-	9	ส.ค.	56	
(จ.	นครศรีธรรมราช)	11	-	13	ก.พ.	57	(จ.	เชียงใหม่)	6	-	8	พ.ย.	56	(จ.หนองคาย)	และ	
26	-	28	ก.พ.57	(จ.	ขอนแก่น)	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	500	คน	

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า 
ครั้งที่	36	(EECON	-	36)	ระหว่างวันที่	11-13	ธ.ค.	56	(จ.กาญจนบุรี)	มีผู้เข้าร่วมประชุม	
จ�านวน	 150	 คน	 และโครงการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญระหว่าง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่น	2	จ�านวน	50	คน	
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รวมผลงานบริการวิชาการของศูนย์ สถาบัน
	 นอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	มีภาควิชาต่างๆ	ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมแล้ว	คณะฯ	ยังมีศูนย์	สถาบัน	ภายใต้สังกัดคณะฯ	
รองรบัการให้บริการวชิาการทีห่ลากหลาย	ตามความเชีย่วชาญเฉพาะทาง	โดยส่วนหนึง่ของผลงานบรกิารวชิาการในปีการศึกษา	2556	ได้แก่

 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	จัดสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบ
บ�าบัดมลพิษ	ครั้งที่	2/2556	เมื่อเดือน	มิ.ย.56	ด้านมลพิษน�้า	จ�านวน	348	คน	มลพิษ
อากาศ	จ�านวน	142	คน	และมลพิษกาก	220	คน	และจัดประชุมสัมมนา	การศึกษาความ
เหมาะสมทางเศรษฐกจิ	วศิวกรรมและส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น	ด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	และ
ส�ารวจออกแบบเขือ่นกนัคลืน่บรเิวณแหลมศอก	จ.	ตราด	เมือ่เดอืน	ม.ิย.	56	จ�านวน	92	คน 

	 สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย	 จัดอบรมให้แก่วิศวกร	 สถาปนิก	 และผู้ดูแล
อาคาร	ในหลกัสตูรผูต้รวจสอบอาคาร	รุน่ที	่33	เมือ่เดอืน	ม.ิย.56	จ�านวน	20	คน	รุน่ที	่34	
เมือ่เดอืน	ก.พ.	57	จ�านวน	27	คน	และหลกัสตูรป้องกนัอคัคภียั	รุน่ที	่32	เมือ่เดอืน	ก.ค.	56	
จ�านวน	18	คน	รุ่นที่	33	เมื่อวันที่	23	พ.ย.-15	ธ.ค.	56	และรุ่นที่	34	เมื่อเดือน	มี.ค.	57	
จ�านวน	18	คน	

 ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน	 จัดอบรม	 โครงการเผยแพร่ 
ความรูค้วามเข้าใจส�าหรบัการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภยั	และโครงการบรูณาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโลกร้อน	จ�านวนรวม	200	คน

	 ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ	 ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ	 ให้แก่
หน่วยงานเอกชน	ตลอดปีการศึกษา	2556	จ�านวน	110	หน่วยงาน

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ	 ถังดักไขมัน
และเสริมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์แหล่งน�้า	เมื่อวันที่	 20	 ส.ค.	 56	ณ	 ห้องประชุม	
เทศบาลนครสกลนคร	ภายใต้โครงการ	“	โครงการพฒันาต้นแบบดกัไขมนัทีเ่หมาะสมและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น”	 โดยความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิชาวิศวกรรมโยธา	 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเทศบาลนครสกลนคร	

	 นอกจากนี้	 ภาควิชาฯ	 ยังให้บริการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมทุกประเภท	 โดย
บริการให้กับหน่วยงานเอกชนด้านการก่อสร้าง	 ตลอดปีการศึกษา	 2556	 จ�านวน	 200	
หน่วยงาน
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ผลงานบริการวิชาการ...เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม
	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	น�าองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ชีย่วชาญด้านวศิวกรรมศาสตร์มาช่วยเหลอืชมุชนละสงัคม	ในรปูแบบของ
การวจิยั	ศกึษา	วเิคราะห์	ออกแบบ	วางระบบ	ก่อสร้าง	และพฒันา	รวมถงึการเป็นทีค่�าปรกึษาด้านวศิวกรรมศาสตร์ในสาขาต่าง	ๆ	เพือ่ให้
ชมุชนและสงัคม	มคีณุภาพชวีติและความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีนอย่างยัง่ยนื	โดยส่วนหนึง่ของผลงานบรกิารวชิาการทีโ่ดดเด่น	มดีงันี้

	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 ว่าจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ให้ด�าเนินโครงการจัดท�า
บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม	 ระยะที่	 2	 เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจการจัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 เกิดความตระหนักและให้
ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัในการจดัท�ารายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ได้อย่างถกูต้อง	และเป็นไปตามระยะเวลาทีก่�าหนดอย่างมปีระสิทธภิาพ	ก่อให้เกดิแนวทาง
ในการค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถใช้เป็นแนวทางให้โรงงาน
อุตสาหกรรมจัดท�าข้อมูลรายปี	และรายงานต่อหน่วยราชการต่อไป	โดยคณะฯ	ได้จัดท�า

โครงการจัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 การจัดเตรียมมาตรการ
รองรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระดับประเทศในภาคอุตสาหกรรม 

หัวหน้าโครงการ	:	รศ.ดร.ฉัตรดนัย		จิระเดชะ	ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรายโรงงานของโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ประเทศ	ส�าหรบัใช้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานการจดัท�า
บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 และเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	 กรณี
ประเทศไทยต้องน�ามาตรการภาคบังคับมาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม	 จัดอบรมให้แก่
วิศวกร	ด้านต่างๆ	ณ	ห้องฝึกอบรมศูนย์	รวมทั้งสิ้น	586	คน	อาทิ

	 •	หลักสูตรการท�าความเข้าใจในรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทาง 
	 	 อตุสาหกรรม	และการน�าไปใช้งาน	รวม	2	รุ่น
 •	 หลกัสตูร	การประเมนิค่าความไม่แน่นอนในการวดัของการสอบเทยีบ	(Uncertainty)	 
	 	 รวม	2	รุ่น
	 •	หลักสูตร	การสอบเทียบไม้บรรทัด	สายวัด	และตลับเมตร	รวม	3	รุ่น
	 •	หลักสูตร	พื้นฐานงานฉีดพลาสติก	รวม	2	รุ่น
	 •	หลักสูตรข้อก�าหนดและการเขียนเอกสาร	ISO/IEC17025:2005	รวม	2	รุ่น	
	 •	หลักสูตร	การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ	เมื่อ	29	-	30	ม.ค.	57
	 •	หลักสูตรการใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี	ภาคปฏิบัติ	รวม	6	รุ่น
	 •	หลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบ 
	 	 มาตรฐาน	ISO	9001:	2008	รวม	2	รุ่น	
	 •	หลักสูตรการสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน�้าหนักมาตรฐาน	3	รุ่น
	 •	หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	 ISO/IEC	 17025:	 2005	 (ISO/IEC	 
	 	 17025	:	2005	Internal	Audit)	2	รุ่น	เป็นต้น
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	 กรมทางหลวงได้ว่าจ้างให้คณะวศิวกรรมศาสตร์	ศกึษามลภาวะเสยีงจากการจราจร
บนทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงหมายเลข	9	โดยใช้แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์	ประกอบ
กับข้อมูลระดับเสียงและข้อมูลจราจรเพื่อประเมินระดับเสียงปัจจุบัน	 ณ	 พื้นที่อ่อนไหว
บริเวณแนวเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข	 9	 เปรียบเทียบกับระดับเสียงที่
เหมาะสมต่อความเป็นอยู่ตามมาตรฐานหรือแนวทางเพื่อสุขอนามัยขององค์กรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	ผลของการศึกษาจะน�ามาซึง่การพฒันาแผนปฏิบตักิารมาตรการ

	 จากชือ่เสยีงและประสบการณ์อนัยาวนานทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ได้เป็นทีป่รกึษา
ด้านการท�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับหน่วยงานภาครัฐ	 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 จึงมอบความไว้วางใจให้คณะฯ	 เป็น 
ที่ปรึกษาจัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๑		โดยท�าการวิเคราะห์	และก�าหนดความต้องการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ	 รวมทั้งการให้บริการสารสนเทศร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรม
วทิยาศาสตร์การแพทย์	น�ามาก�าหนดแนวนโยบายและแนวทางการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร	 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ตอบสนองและสนับสนุน
ภารกจิของกรมฯ	 และเป็นแผนประกอบการพจิารณาจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ของส�านักงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

โครงการศึกษามลภาวะเสียงและก�าแพงกันเสียง (Noise Barrier) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

โครงการทีป่รกึษาจดัท�าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557-2561

หัวหน้าโครงการ	:	รศ.ดร.ฉัตรดนัย	จิระเดชะ	ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ	ผศ.ดร.จเร	เลิศสุดวิชัย	หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม

ก�าแพงกันเสียงและจัดท�าแบบเชิงหลักการ	 (Conceptual	 Design)	 ของการติดตั้งก�าแพงกันเสียงบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 
สายวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร	ด้านตะวนัออก	(ตอน	บางนา	-	บางปะอนิ)	เพือ่ออกแบบรายละเอยีด	(Detailed	Design)	ก�าแพง
กันเสียงส�าหรับบริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการน�าร่อง	 พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และด�าเนินการด้านการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน	(Public	Participation)	เพื่อให้เกิดการยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

	 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	มอบหมายให้คณะวศิวกรรมศาสตร์	ด�าเนนิการปรบัปรงุ
การให้บริการรถสวัสดิการ	 มก.บางเขน	 โดยการติดตั้งระบบติดตามรถสวัสดิการด้วย
เทคโนโลยี	 GPS	จ�านวน	30	คัน	พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินรถโดยรับข้อมูลมาจาก
อุปกรณ์	 GPS	 ผ่านระบบ	 3G	พร้อมพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการเดินรถแก่ผู้โดยสารแบบ	
real-time	ผ่าน	3	ช่องทาง	ได้แก่	Smartphone	(iOS/Android)		Website:	www.
kusmartbus.com	และ	จอแสดงผล	Bus	Information	Display	(BID)	จ�านวน	3	จุด	
ได้แก่	จุดจอดรถรับ-ส่งกองยานพาหนะ		จุดจอดรถรับ-ส่งศาลาหกเหลี่ยม	และจุดจอดรถ
รับ-ส่ง	ประตูงามวงศ์วาน	1	รวมถึงวิเคราะห์รูปแบบการเดินรถในปัจจุบัน	และจัดท�าข้อ
เสนอแผนการปรับปรุงการเดินรถให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หัวหน้าโครงการ	:	อ.สโรช	บุญศิริพันธ์	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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	 กรมทรัพยากรน�้า	 ว่าจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ให้วิจัยศึกษาเพื่อวิเคราะห์พื้นท่ี
อ่อนไหวและความถี่ของการเกิดอุทกภัย	 ดินถล่ม	 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
ภาวะโลกร้อน	โดยคณะฯ	ได้ใช้แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์		สร้างชดุความรูใ้นการเตรยีม
พร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัย	 ดินถล่ม	 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ภาวะ 
โลกร้อน	พร้อมจดัท�าข้อมลูประกอบการวางแผนระยะยาวเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศโลกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ผู้ก�าหนดนโยบายเตรียมพร้อม 
ในการก�าหนดนโยบายส�าหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 
ให้เป็นที่ปรึกษาด�าเนินโครงการจัดท�าศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อน	 
ปี	2556	เพือ่สนบัสนนุการพฒันาทกัษะและหมูบ้่านต้นแบบปลอดการเผา	และการพฒันา
ให้เป็นศูนย์การเรยีนรูก้ารจดัการส่งเสรมิให้เกดิเครอืข่ายความร่วมมอืในการป้องกนัปัญหา
การเผาในทีโ่ล่งและมลพษิหมอกควนั	 รวมถงึการขยายผลและสร้างความยัง่ยนืทีเ่หมาะสม
กับบริบทของท้องถิ่น	 ชุมชน	 สามารถปฏิบัติเองได้	 และเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์กร 
ชุมชนอื่นๆ

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับการว่าจ้างจาก	บริษัท	พฤกษา	 เรียลเอสเตท	จ�ากัด	
มหาชน	ให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาหาสาเหตุและวิธีการป้องกันการแตกร้าวของแผ่นผนัง
คอนกรีตส�าเร็จรูป	 ตั้งแต่กระบวนการผลิต	 ตรวจสอบคุณภาพ	 ขนส่ง	 ติดตั้ง	 และ 
หลังก่อสร้าง	 โดยคณะฯได้ท�าการศึกษาเก็บข้อมูลต่างๆ	 เช่น	 หน่วยการยืดหดตัวของ
คอนกรตี	(Strain)	อณุหภมู	ิส่วนผสมคอนกรตี	ก�าลงัของคอนกรตี	ฯลฯ	ในการท�างานจรงิ
ตั้งแต่กระบวนการผลิต	การขนส่ง	และ	ติดตั้งชิ้นส่วนผนังและคานส�าเร็จรูปจนแล้วเสร็จ	

โครงการความเป็นไปได้และความถี่ของการเกิดอุทกภัย ดินถล่มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภาวะโลกร้อน : พื้นที่ศึกษาภาคเหนือ 

โครงการการจัดท�าศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อน ปี 2556

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาหาสาเหตุและวิธีการป้องกันการแตกร้าวของแผ่นผนังคอนกรีต
ส�าเร็จรูปตั้งแต่กระบวนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ ขนส่ง ติดตั้ง และหลังก่อสร้าง

หัวหน้าโครงการ	:	รศ.ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลัมพ์	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

หัวหน้าโครงการ	:	นายเกียรติไกร	อายุวัฒน์	หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานวิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อม	บางเขน

หัวหน้าโครงการ	:	ผศ.ดร.ทรงพล	จารุวิสิษฎ์		ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ของโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์	และท�าการวิเคราะห์ค่าหน่วยแรง	(Stress)	และหน่วยการยืดหดตัว	(Strain)	ที่บริเวณต่างๆ	เช่น
ที่มุมช่องเปิดแผ่นผนัง	ช่องเปิดในตัวคาน	ท�าการเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดรอยร้าวต่างๆ	
พร้อมทัง้เสนอแบบฟอร์มตวัอย่างการตรวจสอบชิน้ส่วนคอนกรตีส�าเรจ็รปู	วตัถปุระสงค์เพือ่ให้การก่อสร้างอาคารเกดิประสิทธภิาพแก่ผูบ้รโิภค
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	 ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน	ว่าจ้างคณะวศิวกรรมศาสตร์	ให้เป็นทีป่รกึษา
จัดท�าแผนแม่บทยุทธศาสตร์ในการน�าเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อลดปริมาณการใช้ 
เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม	 โดยก�าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนจากเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว	เพื่อให้สามารถก�าหนดกรอบนโยบายในการส่งเสริม
และพฒันาการใช้พลังงานทดแทนให้สอดคล้องกบัแผนส่งเสรมิการพฒันาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก	 (AEDP	 2012	 -	 2021)	 พร้อมทั้งก�าหนดบทบาทของกระทรวง
พลังงาน	 และหน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	 และภาคเอกชนในด้านมาตรการ 
ในการบริหาร	 รวมถึงนโยบายการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ 
เชื่อมโยงสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน

โครงการศึกษาการจัดท�าแผนแม่บทการน�าเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วเพ่ือลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล ในภาคอุตสาหกรรม  

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับสากลแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน  

หัวหน้าโครงการ	:	ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์	รอดขวัญ		ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง	

หัวหน้าโครงการ	:	รศ.ดร.ก้องกิติ		พูลสวัสดิ์		ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้รบัการว่าจ้างจากส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ	ให้เป็นทีป่รกึษาโครงการเสรมิสร้างธรรมาภิบาลในระดบัสากลแก่ประเทศสมาชกิ
อาเซียน	 เพื่อเตรียมความพร้อม	 เสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 และน�า
องค์ความรู้ที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี	 และการพัฒนาสมรรถภาพระบบราชการระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน	ให้มีลักษณะของผู้น�าธรรมาภิบาลที่มีความรอบรู้	มีความสามารถ	และทักษะใน

ด้านการบริหาร	 ขบัเคลือ่นนโยบาย	 ยทุธศาสตร์	 อย่างถกูต้องเหมาะสม	 อนัน�าไปสูก่ารปฏบิตังิานของภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพประสทิธผิล	
รวดเร็ว	สนองตอบต่อการเปลีย่นแปลงของโลกทีม่ลีกัษณะพลวตัร	และเพิม่ศกัยภาพในเชงิแข่งขนัให้แก่ประเทศสมาชกิอาเซยีน	โดยคณะฯ	
ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับสากลแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน	 ประกอบด้วย	 การจัดอบรมหลักสูตร 
ธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน	 การจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อยประเทศสมาชิก
อาเซียนผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล	 (Video	 Conference)	 และการพัฒนาเครือข่าย/ช่องทางเพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการ 
ส่งเสริมธรรมาภิบาลผ่านเฟสบุ๊ค	(Facebook)	

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการว่าจ้างจาก	บริษัท	ช.การช่าง		(ลาว)	จ�ากัด	ให้เป็น
ปรกึษาด้านเครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมเขือ่น	ส�าหรบัโครงการไฟฟ้าพลังน�า้ไซยะบรุ	ีสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 หมายเลข	 XB-EN-020	 	 โดยคณะฯ	 ให้ค�าปรึกษาและ 
ค�าแนะน�าในการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนจากเครื่องมือวัดต่างๆ	ในระหว่างการ
ก่อสร้างเขือ่นไซยะบรุี	เพือ่ให้เป็นตามหลกัวชิาการทีถ่กูต้องและทนัสมยั	พร้อมจดัท�าคูม่อื
การใช้งานการบ�ารุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน		ตลอดจนพัฒนาระบบจัดการฐาน
ข้อมูลในระหว่างงานก่อสร้างเขื่อนและใช้งานเขื่อน

โครงการงานให้ค�าปรึกษาด้านเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ส�าหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้�าไซยะบุรี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมายเลข XB-EN-020

หัวหน้าโครงการ		รศ.ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลัมพ์		ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	โดย	รศ.ดร.ก่อโชค	จันทวรางกูร	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	ร่วมกับ	วัดศรีอภัยวัน	ต�าบลนาอ้อ	อ�าเภอเมือง	
จงัหวดัเลย	ก่อสร้างมหาธาตเุจดย์ี	บรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละอฐับรขิาร	อฐัธิาตขุองพระอรยิสงฆ์	เพือ่เป็นศาสนสถานให้พทุธศาสนกิชน	
ได้สักการะบูชา	

	 ปัจจุบันการก่อสร้างได้มีความคืบหน้าด้านโครงสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ	50	ของแผนงานการก่อสร้างทั้งหมด

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดพิธีท�าบุญและวางแจกัน	ณ	 รูปเหมือน	 ม.ล.	 ชูชาติ	 ก�าภู	 ผู้ก่อตั้งคณะฯ	 ในงานวันสถาปนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์	มก.	ครบรอบปีที่	 75	พร้อมจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิต	อาจารย์	บุคลากร	ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่คณะฯ	 เมื่อ 
วันที่	1	และ	วันที่	9	สิงหาคม	2556	

โครงการก่อสร้างมหาธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐบริขาร

กิจกรรมวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์  

การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้าน 
ท�านบุ�ารงุศลิปะ	วฒันธรรม	ศาสนา	และประเพณ	ีทัง้ภายในคณะฯ	ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
และหน่วยงานอื่นๆ	 ตลอดจนองค์กรวิชาชีพในท้องถิ่น	 โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นิสิต	
อาจารย์	 และบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณี	 ของชาติ	
และสอดแทรกการเสรมิสร้างจติส�านกึให้แก่	นสิติอาจารย์	และบคุลากรในการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม
อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	ซึ่งในปีการศึกษา	2556	มีผลงานดังนี้
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จัดงาน	ดงตาลผูกพัน	สายสัมพันธ์
วันเกษียณ	 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่
ผู้เกษยีณอายรุาชการ	และลาออกจากราชการ	เมือ่วนัที	่30	กนัยายน	
2556	ณ	ห้องประชุม	 อาคารนานาชาติ	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์ 
มีผู้เข้าร่วมงาน	จ�านวน	246	คน

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	จดัโครงการธรรมสญัจรและร่วมเป็น
เจ้าภาพกฐินสามัคคี	ประจ�าปี	พ.ศ.	2556	ณ	วัดศรีอภัยวัน	ต�าบล
นาอ้อ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัเลย	ระหว่างวนัที	่24	-	27	ตลุาคม	2556	
โดยม	ีอาจารย์	บคุลากรร่วมเดนิทางไปร่วมงานบญุกฐนิรวม	52	คน	
และร่วมบริจาคเงินท�าบุญทอดกฐินสามัคคีทั้งสิ้น	 209,789.000	
บาท	(สองแสนเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)	

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ
ของบุคลากรภายใน	 มก.	 วิทยาเขตบางเขน	 ปี	 2556	 โดยได้ส่ง
บุคลากรเข้าแข่งขันกีฬาในนาม	 ตัวแทนทีมสีส้ม	 เมื่อวันที่	 25	
ธนัวาคม	2556	ณ	อาคารยมิเนเซยีม	ส�านกัการกฬีา	มก.	และได้คว้า
รางวัล	สู้ขาดใจ	จากการประกวดกองเชียร์

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	จดังานกจิกรรมพธิเีจรญิพระพทุธมนต์	
ท�าบญุตกับาตรพระสงฆ์	9	รปู	ในโอกาสต้อนรบัปีใหม่	2557	พร้อม
กจิกรรม	CSR	:	มอบรอยยิม้	สูบ้่านพกัคนชรา	เลีย้งอาหารกลางวนั	
และน�าของใช้ที่จ�าเป็นไปมอบแก่คนชรา	 ณ	 ศูนย์พัฒนาการ 
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	จังหวัดปทุมธานี	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
งานขอบคุณบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	ประจ�าปี	 2557	 เมื่อ
วันที่	10	มกราคม	2557	

งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ

โครงการธรรมสัญจรและพิธีทอดกฐินสามัคคี คณะวิศวกรรมศาสตร์

การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายใน มก. วิทยาเขตบางเขน  
ปี 2556

กิจกรรม CSR : มอบรอยยิ้ม สู่บ้านพักคนชรา
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	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	จดัโครงการพฒันาจติตามสตปัิฐฐาน	
4	ระหว่างวนัที	่8	-	9	กมุภาพนัธ์	2557	ณ	มลูนธิเิตมิน�า้ใจให้สงัคม	
ต�าบลหวัไทร	อ�าเภอบางคล้า	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	เพือ่ให้คณาจารย์	
และบคุลากร	นสิติ	ผูส้นใจ	ได้แสดงออกถงึการเป็นพทุธศาสนกิชน
ที่ดี	ที่ด�ารงไว้ซึ่งคุณธรรม	จริยธรรมอันดีงามในสังคม	มีผู้เข้าร่วม
โครงการ	จ�านวน	34	คน

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณสีงกรานต์
รั้วนนทรี	 และรดน�้าขอพรอธิการบดี	 มก.	 เมื่อวันที่	 11	 เมษายน	
2557	ณ	อาคารสารนิเทศ	50	ปี	

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	
“ครอบครัวสุขสันต์	วันสงกรานต์	2557”	เมื่อวันที่	11	เมษายน	
2557	ณ	อาคารนานาชาต	ิเพือ่สืบสานประเพณสีงกรานต์ของไทย	
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์และบุคลากร	

โครงการพัฒนาจิตตามสติปัฐฐาน 4

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์รั้วนนทรี

ครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ 2557

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้เข้าร่วมพธิวีางพวงมาลาอนสุาวรย์ี	
3	 บูรพาจารย์	 เมื่อวันที่	 2	 กุมภาพันธ์	 เพื่อระลึกถึงผู้ร่วมก่อตั้ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เนือ่งในโอกาสทีค่รบรอบ	71	ปีแห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์
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งานด้านวิเทศสัมพันธ์

 การต้อนรบัคณะเยีย่มชม จากหน่วยงาน	สถาบนัต่างประเทศโดยคณบดแีละผูบ้รหิาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้ให้การต้อนรับอาคันตุกะในโอกาสท่ีมาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร	์
เพือ่การเจรจาหารอื	ความร่วมมอืในด้านต่างๆ	อาท	ิงานวจิยั	การแลกเปลีย่นนสิติ	การเรยีนการสอน	
ได้แก่

เดือนสิงหาคม 2556 :  
	 Crown	Research	and	Callahan	Innovation 
	 ประเทศนิวซีแลนด์	

เดือนกันยายน 2556 : 
	 National	Colleges	of	Technology	 
	 ในภูมิภาค	Kyushu-Okinawa	ประเทศญี่ปุ่น
	 Shizuoka	ประเทศญี่ปุ่น
	 Pamukkale	University	สาธารณรัฐตุรกี
	 Tokyo	University	of	Agriculture	and	Technology	

เดือนตุลาคม 2556 : 
	 FPT	International	Academy	 
	 จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	 The	University	of	Iowa,	Clemson	University,	Clemson,	 
	 University	of	South	Carolina	และ	Portland	State		
	 University	สหรัฐอเมริกา

เดือนพฤศจิกายน 2556 : 
	 KTH	Royal	Institute	of	Technology	 
	 ราชอาณาจักรสวีเดน

เดือนมกราคม 2557 :
	 Swiss	Federal	Institute	of	Technology	Lausanne	(EPFL)  
	 สหพันธรัฐสวิส	
	 Mie	University	ประเทศญี่ปุ่น

เดือนกุมภาพันธ์ 2557 : 
	 Pusan	National	University	สาธารณรัฐเกาหลี
	 Kookmin	University	สาธารณรัฐเกาหลี
	 Hokkaido	University	ประเทศญี่ปุ่น
	 National	Chiao	Tung	สาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน)

เดือนมีนาคม 2557 : 
	 Agricultural	Research	for	Development	(CIRAD)		
	 สาธารณรัฐฝรั่งเศส	
	 National	Taiwan	University	สาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน)
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 เยีย่มเยอืนต่างประเทศ โดยคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์และผูบ้รหิารคณะฯ	 มโีอกาส	
เดินทางไปเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย	องค์กรหน่วยงาน	ณ	ประเทศต่างๆ	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์	
ขยายความร่วมมือ	รวมถึงการศึกษาดูงานเทคโนโลยี	นวัตกรรม	น�ามาซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต	
การจัดประชุมวิชาการ	 รวมถึงการสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อคณะฯ	 และ
ประเทศชาติ	โดยรวม	อาทิ	

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
	 เดอืนมถินุายน	2556	:	คณบดเียีย่มชมโรงงานผลิตรถไฟฟ้า	
RAC	Electric	Vehicles	Inc.	

สหราชอาณาจักร 
	 เดือนมิถุนายน	2556	 :	คณะฯ	 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอืทางวชิาการด้านวศิวกรรมระบบรางร่วมกบั	Newcastle 
University	ภายใต้โครงการ	A	Linked	Master’s	Programme	
with	Preparatory	Undergraduate	Study	Abroad	Year	(3+1)	
โดยนิสิตจะศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลที่คณะฯ	เป็นระยะ
เวลา	3	ปีและศึกษาต่อ	ณ	มหาวิทยาลัย	Newcastle	เป็นระยะ
เวลา	1	ปีและขยายความร่วมมอืในการแลกเปลีย่นผูเ้ชีย่วชาญเพือ่
ให้ค�าปรึกษาด้านวิศวกรรมระบบรางของประเทศ	

สาธารณรัฐประชาชนจีน
	 เดือนกรกฎาคม	2556	:	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วม
การประชมุหารอืแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ด้านกจิการอวกาศร่วมกบั
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ณ	กรุงปักกิ่ง	
	 เดือนพฤศจิกายน	 2556	 :	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ร่วมลงนามความร่วมมอืเรือ่ง	“Data	Sharing	Service	Platform”	
ภายใต้อนสุญัญาว่าด้วยความร่วมมอืด้านอวกาศแห่งเอเชยีแปซฟิิก	
(Asia-Pacific	Space	Cooperation	Organization	หรอื	APSCO)	

ประเทศญี่ปุ่น
	 เดอืนตลุาคม	2556	:	คณบดเีดนิทางไปเจรจาความร่วมมอื
ด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนิสิต	ณ	Hokkaido	University	
โดยเข้าพบ	 Prof.	 Naoshi	 Baba	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 
การร่วมหารอืโครงการแลกเปล่ียนนสิิตภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	
วศิวกรรมการบนิและอวกาศ	พร้อมเยีย่มชมห้องปฏบิตักิารวจิยัใน
ด้านต่างๆ
	 เดอืนพฤศจกิายน	2556	:	คณบดไีด้ลงนามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมอืทางวชิาการและการแลกเปลีย่นนสิติร่วมกบั	Tohoku	
University	

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
	 เดือนธันวาคม	2556	:	คณบดีเดินทางไปเจรจาความร่วม
มอืร่วมกบั	Blue	Lotus	Europe	ซึง่เป็นองค์กรผูน้�าเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 ส่ิงแวดล้อม	 พลังงาน	
เกษตรกรรมและเหมืองแร่ที่ มี ช่ือเสียงของ	 ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์	เพือ่การศึกษาวจิยัร่วมกนัในอนาคต	อาท	ิเทคโนโลยี
หลอดไฟฟ้า	ประหยดัพลังงานLED	เทคโนโลยอีปุกรณ์ส�าหรบัการ
ใช้เชื้อเพลิงร่วมส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการประหยัดพลังงาน	
และ	เทคโนโลยีสารดับเพลิงชีวภาพซึ่งเป็นสารดับเพลิงที่สามารถ
ย่อยสลายได้	 ซึ่งเกิดประโยชน์แก่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	 ไฟฟ้า	
เครื่องกล	เป็นต้น
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  การประชมุวชิาการนานาชาต	ิจากการประสานความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั	องค์กร 
ต่างประเทศน�ามาซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 เทคโนโลยีและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์	
ทั้งแก่อาจารย์	นิสิตและบุคลากรระหว่างองค์กรและระหว่างประเทศ	จากการร่วมจัดประชุม	สัมมนา	

เดือนสิงหาคม 2556 :
 • โครงการ	 International	 Seminar	 on	 Alkali	 Aggregate	 Reaction-Deterioration	 of	 Concrete	 Structure	 จัดโดย 
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 • การจัดงานสัมมนา	TSB	(Thai	Society	for	Biotechnology)	International	2013	จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี	ร่วมกับ	Asian	 
	 	 Federation	of	Biotechnology	

เดือนกันยายน 2556 :
 • โครงการ	Re-Inventing	Japan	Project	จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมกับ	Kyoto	University	ประเทศญี่ปุ่น

เดือนพฤศจิกายน 2556 : 
 • การประชุมเรื่อง	“The	Symposium	on	Global	Water-Environmental	Study”	จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา	ภาควิชา 
	 	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	และภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า	ร่วมกับ	Chuo	University	ประเทศญี่ปุ่น

เดือนมีนาคม 2557 :

 • การสัมมนา	เรื่อง	“Integrated	Study	on	Hydro-Meteorological	Prediction	and	Adaptation	to	Climate	Change	in	 
	 	 Thailand”(IMPAC-T)	จัดโดยศูนย์นิติสารสนเทศ	จากการสนับสนุนของ	JICA	แห่งประเทศญี่ปุ่น
 • การประชมุวชิาการสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิครัง้ที	่13	และThe	3nd	International	Conference	on	Environmental	Engineering,	 
	 	 Science	and	Management	จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	

เดือนเมษายน 2557 : 

 • การสัมมนาวิชาการ	เรื่อง	สารดับเพลิงแบบย่อยสลายได้	(Biodegradable	Fire	Extinguishing)	จัดโดย	Blue	Lotus	Europe	 
	 	 ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 เนือ่งด้วยการเรยีนการสอนในสาขาวศิวกรรมศาสตร์เกีย่วข้องกบัการออกแบบซึง่
ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางเป็นเครื่องมือ	 ดังนั้น	 เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติในการใช้
ซอฟต์แวร์ดงักล่าว	ทีท่นัสมยั	ในปี	2556	คณะฯ	จงึจดัซือ้และตดิตัง้ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ส�าหรบั
การออกแบบทางด้านวิศวกรรม	เช่น	HyperWorks	,	SolidWorks	เป็นต้น	เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นิสิตของคณะฯ

	 คณะฯ	มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาสนับสนุนการเรียน	การสอน	และการปฏิบัติ
งานของบคุลากรสายสนบัสนนุ	โดยด�าเนนิการจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ใหม่ทดแทนเครือ่ง
เดิม	จ�านวน	130	เครื่อง	เพื่อใช้ส�าหรับการเรียนการสอน	ณ	ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม	
และใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดส�านักงานเลขานุการ	 โดย
ก�าหนดให้มีการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	 เช่น	 Acrobat	 Editor,	 SPSS			
เป็นต้น

	 คณะฯ	มแีผนในการปรบั	Network	Infrastructure	ทัง้	Wire-line	และ	Wireless	
ท�าให้แต่ละอาคารสามารถเชื่อมต่อผ่าน	Optical	Fiber	ชนิด	Single	Mode	(12-core)	
ซึ่งมี	Min.	Bit	Rate	10	Gbps/อาคาร	ในส่วนของ	Wireless	 (IEEE	802.11	g/n)	จะ
ครอบคลุมทุกอาคารและพื้นที่เปิดส่วนกลาง	เพื่อให้นิสิตสามารถใช้งานได้ตามอัธยาศัย

	 สบืเนือ่งจากนโยบายคณะฯ	ในการจดัท�าเวบ็ไซต์ของภาควชิาต่างๆในลกัษณะสอง
ภาษา	(ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)	และให้มข้ีอมลูทีเ่ป็นปจัจบุนั	โดยใช้	content	man-
agement	ตัวเดียวกัน	ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ	และบ�ารุงรักษา	 โดยมีภาค
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหน่วยงานน�าร่องนั้น	

	 ส�าหรับในปีนี้ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์เพิ่มเติมอีก	6	ภาควิชา	คือ	เว็บไซต์ของภาค
วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	 วิศวกรรมเครื่องกล	 ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม	 ภาควิชา
วิศวกรรมการบินและอวกาศ	 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 และภาควิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรน�้า	

การสนับสนุนซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอน

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน

การปรับปรุง Network Infrastructure

การปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ภาควิชา
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  การจัดการความรู้ 
    (Knowledge Management)

	 จากเป้าหมายการจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่มุ่งพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้
สามารถสนับสนุนการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์	ระบบงานและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สนับสนุน
การใช้องค์ความรูเ้พือ่สร้างความเข้มแขง็ด้านการผลติบณัฑติ	การวจิยั	การบรกิารวชิาการและการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม	รวมถงึ
พัฒนาระบบสารสนเทศ	คลังความรู้ของคณะฯ	และมหาวิทยาลัย	เพื่อน�าไปสู่การเสริมสร้างความเป็นเลิศของหน่วยงานนั้น

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	ซึง่ได้ด�าเนนิการจดัการความรูม้าตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2550	ผ่านการด�าเนนิการของคณะอนกุรรมการจดัการความ
รู้	ส�านักงานเลขานุการ	โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่	โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อน...สู่เพื่อน	ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ไปฝึกอบรม	
สัมมนา	 น�าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้เพื่อนบุคลากรได้ทราบ	 การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ	 (CoPs)	 การจัดท�าเว็บไซต์การจัดการ 
ความรู้เพื่อเป็นฐานความรู้	(Knowledge	Base)	เป็นต้น	และต่อมาในปี	พ.ศ.	2553ได้ขยายการจัดการความรู้สู่ระดับคณะฯ	โดยมีคณะ
กรรมการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู้	คณะวิศวกรรมศาสตร์	รับผิดชอบจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งความรู้
แบบ	Tacit	Knowledge	และ	Explicit	Knowledge	รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการต่อยอดกิจกรรมอื่นๆ	อาทิ	 โครงการสัมมนา
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการศึกษาดูงาน	

	 ทัง้นีใ้นรอบปีทีผ่่านมา	คณะวศิวฯ	ได้จดัการแลกเปลีย่นความรูท้ัง้ด้านการผลติบณัฑติและการบรหิารจดัการองค์กร	ในเรือ่งต่างๆ	
ประกอบด้วย	

•	 นานาสาระ	:	เลาะรั้วมหาวิทยาลัยจากฮ่องกง-ไปญี่ปุ่น	 •	 การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนและผลติบณัฑติอย่างสร้างสรรค์

•	 Medley	Training	 •	 ความปลอดภัยในการท�างานด้านสารเคมีและยานพาหนะ

•	 Information	Security	and	Awareness	 •	 การจดัการความรูเ้พือ่พฒันาบคุลากรให้สามารถท�างานทดแทนกนัได้

•	 เป็น	ศ.อย่างมีสไตล์	 •	 การจดัท�ารายงานการประเมนิตนเอง	(SAR)	ของหน่วยงานภายในคณะ				
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	 จากการทีค่ณะวศิวฯ	ได้จดักจิกรรมการจดัการความรูอ้ย่างต่อเนือ่งและให้ความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัฯ	โดยการส่งบคุลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมและส่งผลงานเข้าประกวด	ในปี	2556	คณะวิศวฯ	ได้รับ	2	รางวัลจากการน�าผลงานเข้าประกวด	“Best	KU-KM	Awards”	
ครั้งที่	1	จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2556	ประกอบด้วย	

 • รางวัลดีเยี่ยม จากผลงาน KM for Engineering Supporting Staffs ของส�านักงานเลขานุการ	น�าเสนอผลการด�าเนิน 
	 	 งานการน�า	KM	มาเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุของคณะฯ	กระบวนการก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ตามเป้าหมาย 
	 	 ที่ตั้งไว้

 • รางวัลดีมาก จากผลงาน ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 
	 	 น�าเสนอ	การจัดการความรู้ในด้านการให้ข้อมูลที่ส�าคัญแก่นิสิตระดับปริญญาโท	 เอก	ที่ส่วนใหญ่ท�างานพร้อมการศึกษาต่อให้ 
	 	 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและสะดวก	

	 คณะวิศวฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยฯจัดขึ้น	 ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดการความรู้ของคณะวิศวฯ	 การส่งบุคลากรเข้าร่วมในโครงการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ	
เช่น	ร่วมจัดท�าแผน	KM	ของหน่วยงานในวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	“KU	-	KM	Day”	ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2556	ร่วมแลก
เปลีย่นเรยีนรูใ้นโครงการ	KU-KM	Mart	ใน	เรือ่ง	เปิดมมุมอง	สะท้อนผลงานวจิยัทีด่คีวรเป็นอย่างไร	(สายสนบัสนนุฯ)	เรือ่ง	Best	Practice	
การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลส�าหรับงานประกันคุณภาพ	และเรื่อง	How	to	get	ready	for	AEC?	ที่จัดขึ้น
ในช่วงเดือน	มีนาคม	-	พฤษภาคม	2557	

รางวัล Best KU-KM Awards อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ

การเข้าร่วมกิจกรรม KM ระดับมหาวิทยาลัย 



รายงานประจำาปี 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

72 

 การบริหารงบประมาณ
	 การบรหิารงบประมาณของคณะวศิวกรรมศาสตร์ทีถ่อืปฏบิตัมิาโดยตลอด	คอื	การเน้นหลกัการพึง่พาตนเอง	ในด้านการหารายได้	
มาเสริมเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล	โดยในปีงบประมาณ	2556	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณแผ่นดนิเพือ่การบรหิารจดัการจ�านวน	137.53	ล้านบาท	และมงีบประมาณเงนิรายได้	ทีไ่ด้มาจากการด�าเนนิงานโครงการบรกิาร
วิชาการในรูปแบบการน�าองค์ความรู้	ไปพัฒนาชุมชน	สังคม	ผ่านงานที่ปรึกษา	การวิจัย	การฝึกอบรม	รวมถึงมาจากเงินค่าธรรมเนียม	ค่า
หน่วยกิตของนิสิต	มาสมทบเพิ่มอีกจ�านวน	390.99	ล้านบาท	รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	528.52	ล้านบาท	

	 ส่วนรายจ่ายจรงิตลอดทัง้ปีงบประมาณมจี�านวน	331.59	ล้านบาท	จ�าแนกเป็นรายจ่ายจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิจ�านวน	129.64	
ล้านบาท	และรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้	จ�านวน	201.95	ล้านบาท	เท่ากับ	39.10%	และ60.90%	ของรายจ่ายรวมตามล�าดับ

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเง�นอุดหนุน งบรายจ�ายอื่น รวม

การจัดการศึกษา

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม

การบร�หารงาน การบร�การว�ชาการ อื่นๆ รวม
รายการ

รายการ

รายการ

งบประมาณเงินรายไดรับจริง ประจำป 2556

งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร ประจำป 2556

งบประมาณแผนดินและเงินรายไดจายจริง ประจำป 2556
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
	 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้จัดท�าร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ระยะ	 10	 ปี	 (พ.ศ.2556-2565)	 โดยมี 
เป้าหมายให้มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ท่ีทุกหน่วยงานสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง	
พร้อมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	และมอบทุกคณะจัดท�าแผนปฏิบัติการ	(Action	
Plan)	ของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	เมื่อเดือนมิถุนายน	2556	นั้น

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะ	 10	 ปี	 (พ.ศ.2556-2565)	 โดยจัดท�า	 SWOT	
Analysis	ก�าหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ	การทบทวนปรัชญา	ปณิธาน	และวิสัยทัศน์ของคณะฯ	ในอีก	10	ปีข้างหน้า	พร้อมมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการจัดท�าร่างแผนแต่ละด้าน	การประชุมหารือย่อยร่วมกัน	การจัดท�าแผนฉบับร่าง	การประชาพิจารณ์ร่างแผนเพื่อรับฟัง
ข้อคดิเหน็จากบคุลากรคณะฯ	และการจดัท�าแผนฉบบัสมบรูณ์	เสนอคณะกรรมการประจ�าคณะฯ	เพือ่ทบทวนและปรบัปรงุแผนและเสนอ
มหาวิทยาลัย	เมื่อเดือนสิงหาคม	2556	พร้อมจัดท�าแผนปฏิบัติการ	(Action	Plan)	ระยะ	4	ปี	 (พ.ศ.2557-2560)	ในรูปแบบของกลุ่ม
ภารกิจเชิงบูรณาการ	เสนอมหาวิทยาลัย	เมื่อเดือนธันวาคม	2556	ซึ่งคณะฯ	มียุทธศาสตร์	4	ด้าน	คือ

	 1.	การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ทางวชิาการให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานทัง้ในระดบัประเทศและภมูภิาค
	 2.	การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการยอมรับในระดับประเทศ	และสากล
	 3.	การเสริมสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการต่อสังคม
	 4.	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

	 ในส่วนของภาควิชา	ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ	ได้ร่วมกันจัดท�าแผนกลยุทธ์	4	ปีของภาควิชา
ขึ้นให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาคณะฯ	ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะ	10	ปี	(พ.ศ.2556-2565)	พร้อมน�าเสนอแผนกลยุทธ์	
ผ่านเวทีการสัมมนาบุคลากรคณะฯ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557	เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2557

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร สำนักงานเลขานุการใหม

แผนยุทธศาสตรสำนักงานเลขานุการ

แผนยุทธศาสตร มก. ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556-2565)

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ยุทธศาสตรคณะ ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556-2565)

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)

แผนกลยุทธ (Strategy Plan) ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) สล.

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2557 สล.

	 ทั้งนี้ส�านักงานเลขานุการ	ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักด้านการให้บริการ	ได้ระดมสมองจัดท�าแผนกลยุทธ์	4	ปี	ของส�านักงาน
เลขานุการ	ปี	พ.ศ.	2557-2560	ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน	-	ตุลาคม	2556	แล้วเช่นกัน
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  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม/จัดกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของการเสริมสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ 
EdPEx ผ่านการเข้าร่วมอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่คณะฯ จัดขึ้น ได้แก่

 โดยได้น�าความรู้จากการอบรมไปด�าเนินการวิเคราะห์ โครงร่างองค์กร (Organization 
Profile) และระบบงานที่ส�าคัญของคณะฯ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้เข้าตรวจเยี่ยม
คณะฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 พร้อมรับประเด็นการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
งานคณะฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx ยิ่งขึ้นต่อไป
 ล่าสุดคณะฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะท�างาน EdPEx มก. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การน�าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะอื่นๆ ใน มก. ตามแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

การอบรมการประเมนิองค์กร  
วนัที ่2-5 กรกฎาคม 2556 ณ จ.เชียงใหม่

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารน�าเกณฑ์ EdPEx 
ไปใช้ในการประกนัคณุภาพการศกึษา 

วนัที ่10-12 มนีาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจรู ีพาร์ค กทม.

QA Training รุน่ที ่3 
วนัที ่17-19 มนีาคม 2557 ณ โรงแรมเซน็จรู ีพาร์ค กทม.

อบรม Work System แก่ทมีบรหิาร
หวัหน้างาน/หวัหน้าหน่วยของส�านกังานเลขานกุาร 

วนัที ่18-19 กรกฏาคม 2556

การต่อยอดคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์	เป็นหน่วยงานน�าร่องในการน�าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการ	 ที่เป็นเลิศ	 (Educational	 Criteria	 for	 Performance	 
Excellence	 :	 EdPEx)	 มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู ่ความเป็นเลิศ	 ภายหลังจากที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัลดีเยี่ยม	หน่วยงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน	5	ปี	โดยได้เข้า
ร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	รุ่นที่	2	เมื่อปี	พ.ศ.	2556	ด้วยความมุ่งมั่น
ที่จะน�าเกณฑ์	 EdPEx	 มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการบริหารจัดการและการประเมินตนเองให ้
สามารถด�าเนินการตามพันธกิจให้เกิดความก้าวหน้า	ยังประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม
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บุคลากรดีเด่น

การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	ให้ความส�าคญัต่อการบรหิารและการพฒันาบุคลากร	อนัน�าไปสูค่วาม
ส�าเร็จในการด�าเนินภารกิจให ้บรรลุตามเป ้าหมายและวิสัยทัศน ์ของคณะฯ	 รวมถึงการ	 
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร	 การด�าเนินการให้บุคลากรสามารถสร้างสรรค์งานอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องอาศัยคุณภาพของบุคลากรทุกระดับ	 ในปีการศึกษา	2556	คณะฯ	 ได้ส่งเสริมให้	 
มีการด�าเนินงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อรองรับและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร	 
ทุกสายงานเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของคณะฯ	 ประสบผลส�าเร็จอย่าง	 
มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์กร

Staff	of	the	year	2013
•	 บุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ	
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจ�าปี 2556 โดยมีการคัดเลือกจากบุคลากรท่ีมี 
ความประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีการปฏิบัติงานดีเด่น ได้ประกาศผลการคัดเลือกและ 
มอบรางวัลส�าหรับบุคลากรดีเด่นในระดับคณะฯ ประจ�าปี 2556  ในงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556  
จ�านวน 8 คน ได้แก่

1. นายปริญญา บุญทัน    ช่างเทคนิค ช�านาญงาน   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2. น.ส.พัชรี มีช�านาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

3. น.ส.กมลวรรณ จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

4. น.ส.จอมขวัญ โคกวิทยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

5. น.ส.จิราพร บัวสาย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

6. นางสมบูรณ์ ยอดล�้า พนักงานพิมพ์ ส 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

7. นายอภิชาติ พึ่งอยู่ ช่างเทคนิค ส�านักงานเลขานุการ

8. นายอภิรัตน์ ชื่นประทุม พนักงานขับรถยนต์ ส�านักงานเลขานุการ

	 ช่ือ	 ตำ�แหน่ง	 ภ�ควิช�

1. 2.

6.

3.

7.
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8.

5.
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•	 บุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย	
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจ�าปี 2556  
เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ โดยมีบุคลากรคณะฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

   บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ จ�านวน 5 คน ได้แก่

ด้านการเรียนการสอน      

รศ.ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์  ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	 	     

ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ด้านการมีส่วนร่วมกิจการนิสิต	     

อ.กาญจนพันธ์ุ สุขวิชชัย   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ด้านการบริการวิชาการ	



รายงานประจำาปี 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

78 

บุคลากรด้านการบริการดีเด่น
Star	Service	Awards	2013

  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ได้จดัโครงการ Star Service Awards เริม่ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพือ่เสรมิสร้างจติส�านกึในการให้บรกิาร  
(Service Mind) แก่บุคลากร และเป็นแรงกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนได้สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง             
โดยมอบคณะกรรมการสายสนับสนุนของคณะฯ ด�าเนินโครงการดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2556 มีบุคลากรสายสนับสนุนผู้ม ี
ความโดดเด่นในงานบริการ ได้รับรางวัลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งคณะฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกและจัดพิธีมอบรางวัลในงานวันสถาปนา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ได้แก่   

กลุ่มช่วยวิชาการ		กลุ่มธุรการ กลุ่มช่างฝีมือ/แรงงาน

น.ส.เพ็ญสุดา โหมลา
นักวิชาการศึกษา

ส�านักงานเลขานุการ

นายสมพงษ์ พวงดอกไม้
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช�านาญงาน

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นายวสรรค์ ใจซื่อกุล
พนักงานผลิตทดลอง ส 2

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1. น.ส.พัชรี มีช�านาญ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2. น.ส.จิราพร บัวสาย  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

3. นายอภิชาติ พึ่งอยู่  ช่างเทคนิค  ส�านักงานเลขานุการ

4. นายอภิรัตน์ ชื่นประทุม  พนักงานขับรถยนต์  ส�านักงานเลขานุการ

	 ช่ือ	 ตำ�แหน่ง	 ภ�ควิช�

   บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  จ�านวน 4 คน ได้แก่ 

1. 2. 3. 4.
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อาจารย์นำาเสนอผลงาน ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศ
  ในปีการศึกษา 2556 บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ได้เข้าเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในงานด้านการเรียนการสอน  
การน�าเสนอผลงานในงานประชุมทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย ณ  
ต่างประเทศ จ�านวน 122  คน ส่วนหนึ่งของกิจกรรมฯ อาทิ

ผศ.ดร.อรทัย  จงประทีป ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  น�าเสนอผลงานทางวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th Pacific Rim Conference on Ceramic and 
Glass Technology ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2556 

รศ.ดร.พชัราภรณ์  ญาณภริตั และ อ.ดร.พรีะพงศ์  ตรยิะเจรญิ ร่วมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรื่อง EdPEx ในหัวข้อ Baldrige Criteria Roadmap to World Class Rankings ณ 
ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556

ผศ.ดร.มิติ รุจานุรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อบรมเรื่อง Management of  
Technology ภายใต้โครงการ AUN - SEED ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-31  
สิงหาคม 2556

รศ.ดร.สุทธิศักด์ิ  ศรลัมพ์  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประชุมวิชาการ The 18th  
International Conference on Soil Mechanic and Foundation Engineering ณ 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-7 กันยายน 2556

รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐ 
อาหรับเอมิเรตส์ เพื่อศึกษาลู ่ทางขยายตลาดมะม่วงและมังคุดส่งออกของไทยไป 
ต่างประเทศกลุ่มประชาคมในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการการเพิ่มศักยภาพ 
ในการส่งออกผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2556 

อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ประชุมวิชาการ  
International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition (WAV 2013) 
ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14-23 กันยายน 2556
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รศ.ดร.เพญ็จติร ศรนีพคณุ  ภาควชิาวศิวกรรมเคมี ร่วมประชุมวชิาการ Asian Congress 
on Biotechnology 2013 : ABC 2013 ในฐานะ Invited Speaker ระหว่างวนัที ่15 - 19 
ธันวาคม 2556

อ.ดร.สชุาต ิ เหลอืงประเสรฐิ ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม ท�าวจิยั เรือ่ง  Speciation of 
Heavy Metals in a Highly Turbid River in Thailand ณ Tokyo Institute of  
Technology ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2557

ผศ.ดร.วันชัย  ยอดสุดใจ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหลก็ ณ ประเทศญีปุ่น่ ระหว่างวนัที ่29 พฤศจกิายน - 8 ธนัวาคม 2556

รศ.ดร.มานพ เจรญิไชยตระกลู  ภาควชิาวศิวกรรมเคมี ปฏิบตังิานวจิยั เรือ่ง Preparation 
of surface modification of porous  materials ณ มหาวทิยาลยัโอซากา ประเทศญีปุ่น่ 
ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2556

สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน

Network	Seminar	

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ส�าหรับภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะฯ ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 (ด�าเนินการไปแล้วรวม 11 ครั้ง) โดยจัดประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติงาน พร้อมหารือถึงปัญหา แนวทางแก้ไข และ 
ข้อสรุปแนวปฏิบัติต่างๆ ร่วมกัน ในปีการศึกษา 2556 ได้จัดการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

	 	 	 •	 สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการเรื่อง “Sugar Sync ผู้ช่วยงานด้านธุรการยุคใหม่” เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ  
    ห้อง 0311 อาคารชูชาติ ก�าภู มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 44 คน
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ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

Field		trip	of	staff	

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ 
ปี 2554 (ด�าเนินการไปแล้วรวม 7 ครั้ง) โดยจัดให้บุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์  
และมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภายนอก ในปีการศึกษา 2556 บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ไปศึกษาดู
งาน ดังนี้

   •		 ศึกษาดูงาน “ด้านการให้บริการ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการความรู้” ณ บริษัท ทรู คอเปอเรชั่น จ�ากัด  
    (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 35 คน

   •	 สมัมนาเครอืข่ายผูป้ฏบิตังิานด้านการดแูลอาคาร และบ�ารงุรกัษาระบบต่างๆ เรือ่ง “ความปลอดภยัในการท�างานด้านสาร 
    เคมีและยานพาหนะ” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก�าภู  มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 39 คน   

   •		 ศึกษาดูงานเรื่อง “การบริหารจัดการและพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิจัย” ส�าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
    และวจิยั ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2557 ณ ส�านกับรกิารวชิาการ สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ มผีูเ้ข้าร่วมจ�านวน 45 คน
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ประชุมอาจารย์และบุคลากร 

Meeting	of	Staff	2013
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว และสถานการณ์ด้านต่างๆ ของคณะฯ และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา 
โดยในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวม 4 ครั้ง ได้แก่ 

	 	 การประชุมอาจารย์

   •  ครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 186 คน

	 	 การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

   •  ครั้งที่ 2/2556  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 182 คน

   •  ครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 264 คน

   •  ครั้งที่ 2/2556  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 256 คน
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บรรยายพิเศษ 

Lecture	for	staff	
  ปีการศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษในวันประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ โดย 
เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้

   • เรื่อง “The Challenges Facing for Engineering Education: ความท้าทายต่อรูปแบบการศึกษายุคใหม่” โดย รศ.ยืน  
    ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาคณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มก. ในวันประชุมอาจารย์คณะฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  
    2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนานาชาติ 

   • เร่ือง “การท�างานเชิงรกุยคุใหม่เพือ่สร้างความประทบัใจให้ผูร้บับรกิาร” โดย ผศ.นชุนารถ รตันสวุงศ์ชยั คณะมนษุยศาสตร์  
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในวนัประชมุบคุลากรสายสนบัสนนุ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่7 มถินุายน 2556 ณ ห้องประชมุ  
    0410 อาคารชูชาติ ก�าภู

   • เรื่อง “วิศวกรวิชาชีพอาเซียน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC” โดย คุณชัชวาล คุณค�้าชู กรรมการสภาวิศวกร ในวันประชุม  
    อาจารย์คณะฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนานาชาติ

   • เรื่อง “ใช้งาน IT อย่างชาญฉลาด แบบ Smart User” โดย คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์  ผู้สื่อข่าวส�านักข่าวไทย ผู้ประกาศข่าว  
    Modernine TV คอลมัน์ “ทปิไอท ีเดด็” ข่าวเช้าข้น และผู้จดัรายการ MCOT DOT NET ในวนัประชุมบคุลากรสายสนบัสนนุ  
    ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนานาชาติ
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สัมมนาบุคลากร 

Seminar	2014

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาบุคลากร ประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรทุกระดับ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการท�างานร่วมกัน โดยจัด 
ให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

   • ภาคเช้า เรื่อง “Cyber University” โดย อ.วรสรวง ดวงจินดา ผู ้อ�านวยการส�านักการจัดการศึกษาออนไลน์  
    มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

   • ภาคบ่าย  เรื่อง “คณะวิศวฯ แห่งความสุข เราสร้างได้” โดย  อ.รัชเขต วีสเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิลเทลลิเจนท์  
    ครีเอชั่น จ�ากัด

   • ภาคเช้า  การบรรยาย เรือ่ง “แผนกลยทุธ์ 4 ปี คณะฯ วศิวฯ เพือ่อนาคต” โดย รศ.ดร.พชัราภรณ์ ญาณภิรตั ิรองคณบดฝ่ีาย  
    วางแผนและประกันคุณภาพ และการระดมสมองการจัดท�าแผนกลยุทธ์ของภาควิชา/หน่วยงาน 

      และเรื่อง “SCIVAL ในการสร้างแผนกลยุทธ์” โดย รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 การบรรยายพิเศษ

  วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 การบรรยายและระดมสมอง
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   • ภาคบ่าย  การน�าเสนอแผนกลยุทธ์ของภาควิชา/หน่วยงาน 

  วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมสัมมนา และทัศนศึกษา ณ อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

การบรรยายเรื่อง “อาหารพืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” และฝึกปฏิบัตินวดฤาษีดัดตน โดยทีมวิทยากรจาก สถาบันการแพทย์แผนไทย 
กระทรวงสาธารณสุข

อาจารย์คณะฯ รับทุนพระราชทาน “อานันทมหิดล”

อ.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

  บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิ “อานันท
มหิดล” ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Advanced Chemical Engineering ณ 
มหาวิทยาลัย Imperial Collage เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2556 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 ล่าสุดนางสาวมณีขวัญ โตย่ังยืนทรัพย์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนเฉล่ีย 
3.92 สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ ปีการศกึษา 2556 ได้รบัพระราชทานทนุแผนก
เกษตรศาสตร์ มลูนธิ ิ“อานนัทมหดิล” ประจ�าปี 2557 ไปศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท-เอก 
สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ ณ Stanford University สหรฐัอเมรกิา เป็นเวลา  
6 ปี เริม่ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2557 ถงึปี 2563 

 ทัง้นีภ้ายหลงัส�าเรจ็การศกึษา ทัง้ 2 คน จะได้น�าความรูก้ลับมาสอนนสิิตคณะวศิวฯ 
ต่อไป
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  อ.ดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

  จบการศึกษาจาก MIT ทั้งในระดับปริญญาตรี สาขา Civil Engineering 
ปริญญาโท สาขา Civil & Environmental Engineering และปริญญาเอก  
สาขาวิชา Structural & Materials Engineering 

  “ผมเข้าศึกษาที่ MIT ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเลยมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศ 
การเรียนการสอนทั้งในระดับ ป.ตรี และสูงขึ้นไป ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในระดับ 
ป.ตรี คือ จ�านวนวิชาเรียนที่น้อยกว่าในบ้านเรา โดยปกตินักศึกษาระดับ ป. ตรีที่นั่น 
จะเรียนกัน 5-6 วิชาต่อเทอมการศึกษา เราจะใช้เวลาในห้องเรียนไม่เกิน 20 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่าเราต้องเอาเวลานอกห้องเรียนไปศึกษาเพิ่มเติม  
ท�าการบ้าน และงานกลุ่ม นอกจากนี้ได้มีโอกาสช่วยนักศึกษา ป. โท ท�าวิจัย ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการใช้แรงงาน แต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งและที่ส�าคัญได ้
ค่าขนมเพิม่เตมิ ส่วนการเรยีนในระดบัทีส่งูขึน้นัน้ จะเน้นการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
เป็นส่วนใหญ่ และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นทั้งงานวิจัยตัวเองและงานสอน 

ประสบการณ์การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จาก MIT

Educational Experience in the graduate level of KU Faculty  
members at MIT

	 จากการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลก	(The	World	University	Ranking)	ด้านวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีของ	TIME	MAGIZINE	:	Times	Higher	Education	และ	The	QS	World	University	
Ranking	ปี	 2013-2014	 ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยชั้นน�ายอดเยี่ยมระดับโลก	 
ทั้งในระดับสถาบัน	และระดับสาขาวิชา	ประกาศให้		The	Massachusetts	Institute	of	Technology	
(MIT)	เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกด้านวิศวกรรมศาสตร์		 	
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มีอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญา
เอกจาก	MIT	 3	 ท่านที่จะมาเล่าเกร็ดประสบการณ์และความประทับใจในช่วงที่ศึกษา/วิจัย	ณ	 
สถาบันดังกล่าว
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  นอกจากเรื่องการเรียนและงานวิจัยแล้ว ผมได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่างเช่น การแข่งกีฬาระหว่างหอพักและคลับ

ต่างๆ ที่ MIT จะมีช่วงเวลาที่เรียกว่า Independence Activities Period เรียกสั้นๆ ว่า IAP จะอยู่ระหว่างเดือนมกราคมของทุกปี

เป็นเดือนที่หิมะเริ่มปกคลุมบอสตัน มหาวิทยาลัยจะไม่มีการเรียนการสอนในช่วงนี้แต่ชมรมและภาควิชาต่างๆ จะจัดกิจกรรมให้

นกัเรยีนได้เข้าร่วมกจิกรรมจะมทีัง้แบบวชิาการ และไม่เป็นวชิาการ เช่น การแข่งขนัสร้างหุน่ยนต์ คอร์สสอนท�าอาหาร คอร์สชมิไวน์ 

คอร์สสอนเล่นสกี โดย 2 คอร์สหลังน้ีมีค่าใช้จ่าย ซ่ึงนักเรียนจะร่วมกิจกรรมอะไรก็ได้ไม่บังคับ หรือถ้าใครเหนื่อยๆ จากการสอบ 

ปลายภาค จะนอนพักทั้งวันก็ได้ เพราะที่นั่นเราไม่ต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรม นอกจากนี้ผมยังได้มีโอกาสร่วมจัดงาน Thai Night ซึ่ง

เป็นงานแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของชมรมนักเรียนไทยที่ MIT แต่มีเพื่อนจาก Harvard University และ Boston University มา

ร่วมด้วย เป็นโอกาสดีที่ได้เรียนการแสดงพื้นบ้านหลายอย่าง”

อ.ดร.ราชธีย์ เตชไพศาลเจริญกิจ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

 จบการศึกษาจาก MIT ระดับปริญญาโท สาขา Materials Science and  

Engineering และปรญิญาเอก สาขา Structural and Environmental Materials

 “Mens et manusค - “Mind and Hand” เป็นคติพจน์ที่จารึกไว้บนตรา 

ประทบัของ MIT ทีส่ะท้อนถงึค่านยิมส�าคญัของสถาบนัแห่งนี ้อนัได้แก่ การสรรค์สร้าง

สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนโลกเรา ด้วยสองมือและหนึ่งสมอง 

ของมนุษย์ ซึ่งผมสามารถสัมผัสถึงการยึดมั่นในค่านิยมนี้จากทุกๆ คน ที่เกี่ยวข้อง 

กับสถาบัน ตั้งแต่ย่างก้าวแรกที่ได้เข้าไปศึกษาต่อ ตั้งแต่คุณ TIM the Beaver  

วิศวกรแห่งธรรมชาติ ซ่ึงเป็น Mascot ประจ�าสถาบัน (ถ้าสงสัยว่าท�าไมช่ือ TIM  

ลองเอาค�านี้ไปส่องกระจก แล้วจะถึงบางอ้อครับ) รวมไปถึงทัศนคติของนิสิตที่ไม่คิด

แต่จะเป็นผู้รับ แต่กระตือรือร้นที่จะตกผลึกและต่อยอดทางความรู้ด้วยตนเอง และ

ทางคณาจารย์จะช่วยสร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลาง

อย่างแท้จริง ไม่ตีกรอบความคิดของนสิติ และอ�านวยความสะดวกด้านการศกึษาอย่าง

เป็นรปูธรรม เช่น ศนูย์คอมฯ ห้องสมดุ และห้องวิจัยที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทุนวิจัยที่

เปิดโอกาสให้นิสิต ป.ตรี เข้าท�าวิจัยตั้งแต่ปีหนึ่ง การจัดการแข่งขันด้านนวัตกรรม  

ทีเ่งนิรางวลัสงูพอให้นสิติไปลงทนุธรุกจิ Start-up ส�าหรับนวัตกรรมตนเองได้ 

  นอกจากนีก้ารแบ่งปันทางการศึกษาแบบเปิดกว้าง เป็นอกีหนึง่ความประทบัใจ  

ที่มีต่อสถาบัน โดย MIT เป็นสถาบันระดับโลกแห่งแรกๆ ที่บุกเบิกเว็บไซต์ Open 

CourseWare ที่คณาจารย์ได้แชร์ไฟล์เอกสารการสอนของตัวเองบนเว็บไซต ์

ให้แก่สาธารณะ ชื่อเสียงของ MIT จึงไม่ได้มาจากหลักสูตรหรือรายวิชาการสอนในห้องเรียน (ซึ่งอาจารย์ในเมืองไทยหลายๆ คน  

สอนได้ดีกว่าด้วยซ�้า) แต่ก่อเกิดจากการท่ีอาจารย์และนิสิตได้รับโอกาสทางการศึกษาและวิจัยแบบชั้นหนึ่ง และสามารถประยุกต ์

ใช้ความรู้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส�าคัญต่อโลกเราหลายๆ ชิ้น  

และการให้ความส�าคัญและลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์นี้เองที่ผมประทับใจและคิดว่าเป็นเหตุผลส�าคัญที่ MIT สามารถคงความเป็น

สถาบันเทคโนโลยีแนวหน้าของโลกตลอดหลายๆ ปีที่ผ่านมา”
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อ.ดร.วรดร วัฒนพานิช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Cornell Univ. ปริญญาโทและเอก  
สาขาวชิา Electrical Engineering and Computer Science จาก MIT

  “การได้ศึกษาที่ MIT นับเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่อาจประเมินค่าได้ 
บรรยากาศการศึกษาและการวิจัยที่น่ีมีลักษณะเป็น cutting edge research  
มากๆ โดยผมขอพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนก่อน ผมรู ้สึกว่าการลงเรียนวิชา     
ต่างๆ ที่ MIT เป็นสิ่งที่สนุกมาก อาจารย์ที่สอนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา    
น้ันจริงๆ อาจารย์สามารถน�าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในห้อง lab มาถ่ายทอดใน
ห้องเรียน ท�าให้เราสามารถเห็นภาพได้ว่าสิ่งที่ก�าลังเรียนอยู่จะน�าไปใช้ต่อยอดเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างไร 

  คอร์สเรียนในระดับ graduate level มีให้เลือกมากมายและมีความ 
หลากหลาย ผมเสียดายอยู่อย่างเดียวว่า เวลาที่ใช้เรียนที่ MIT มีค่อนข้างจ�ากัด คือ 
แค่ 6 ปี (โท+เอก) ท�าให้ไม่สามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ได้มากตามที่ตั้งใจ   
ในแต่ละเทอมผมสามารถลงวิชาได้อย่างมาก 2 วิชาเนื่องจากเนื้อหาในแต่ละวิชาจะ
ลึกและกว้างและมีการบ้านให้ศึกษาค้นคว้าเยอะมาก สมมติว่าอาจารย์สอนในห้อง 
ใช้เวลา 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ผมต้องใช้เวลาอกีประมาณอย่างน้อยประมาณ 10 ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ต่อวิชา เพื่อที่จะศึกษาท�าความเข้าใจบทเรียนให้ลึกซึ้งและท�าการบ้าน 
ให้ได้ท้ังหมด แต่เมื่อท�าอย่างนี้เรื่อยๆ เวลาสอบผมแทบจะไม่ต้องอ่านหนังสือ 
เนื่องจากเข้าใจบทเรียนอยู่แล้ว                          

  การเรียนในหลายๆ วิชาที่นี่จะท�าให้เราได้เห็นถึงการน�าความรู้ไปใช้งานจริง เช่น ผมไปลงเรียนวิชาการออกแบบอุปกรณ์ 
การแพทย์ อาจารย์จะเชิญแพทย์จาก Massachusetts General Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นน�าของโลก มาพูดถึงปัญหาที่ 
เจอจริงในทางการแพทย์ เช่น ปัญหาในห้องผ่าตัด และต้องการให้วิศวกรคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านั้น นักเรียนใน 
ชั้นจะแบ่งกลุ่มกันโดยในแต่ละกลุ่มจะมีนักศึกษาจากหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลและอวกาศ  
ฟิสิกส์ ฯลฯ เพื่อแก้ปัญหาที่แพทย์แต่ละคนเสนอ โดยจะมีการท�างานอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ต้องการ 
ออกมาให้ได้ในหนึ่งเทอม หลังจากจบ class งานหลายงานได้รับการจดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาและยังน�าไปต่อยอดในงานวิจัย 
ได้ด้วย 

  ประสบการณ์ในด้านงานวิจัยท่ีน่ีสนุกไม่แพ้กัน เราจะได้ท�างานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนๆ ในกล่มวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา  
ซึ่งแต่ละคนถือว่าสุดยอด มาจากที่ต่างๆ ดังนั้นการได้ท�างานร่วมกันและแลกเปลี่ยนไอเดียจะท�าให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้มาก 

  หลายๆ คนคิดว่าที่ MIT น่าจะมีแต่พวกที่คงแก่เรียนและหวงวิชา จริงๆ แล้วไม่เป็นเช่นนั้นเลย เพื่อนๆ ในกลุ่มวิจัยของผม 
ช่วยแนะน�าและสอนส่ิงต่างๆ กันอย่างจริงใจ เพราะทุกคนรู้สึกสนุกกับการได้แบ่งปันความรู้ ท�าให้ผมได้เรียนรู้ทักษะการท�าวิจัย 
จากเพื่อนๆ และอาจารย์เยอะมาก 

  ในด้านการศึกษาและวิจัยน้ัน โดยสรุปผมเห็นด้วยกับศาสตราจารย์ท่านหนึ่งชื่อ Jerome Wiesner อดีตอธิการบดีของ  
MIT ที่เคยพูดว่า การรับการศึกษาจาก MIT เปรียบ เสมือนการดื่มน�้าจากหัวฉีดน�้าดับเพลิง ซึ่งน่าจะตีความได้ไม่ยาก

  นอกจากด้านการศึกษา MIT และเมือง Boston นับเป็นที่ที่น่าอยู่มากในหน้าร้อน ผมมักจะออกไปวิ่งรอบแม่น�้า Charles 
ซึ่งแบ่งเขตระหว่างเมือง Boston และ Cambridge รอบๆ แม่น�้ามีบรรยากาศที่ดีมาก ท�าให้ผมสามารถท�าสมองและจิตใจ 
ให้ผ่องใสถึงแม้ต้องเรียนหนัก นอกจากน้ัน Boston ยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งรวมผู้คน ความรู้ และวัฒนธรรม 
ของหลายชาต ิมพีพิิธภณัฑ์และการแสดงทางวฒันธรรมต่างๆ มากมาย ท�าให้เราได้เรยีนรูช้วีติของผูค้นจากชาตต่ิางๆ ได้อย่างดด้ีวย”
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  ส�าหรับในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้จัดโครงการ PQI ขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม 2556 เริ่มตั้งแต่การอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ โดยการใช้กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
และวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ การท�า Workshop เพื่อสนับสนุนการท�าโครงการในการปรับปรุงงาน และการประกวดผลงาน 
โครงการและโปสเตอร์ น�าเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับคณะฯ เข้ารับรางวัลในงานประชุมบุคลากร 
สายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 รวม 4 ผลงาน ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 จ�านวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท  ** ไม่มีโครงการใดผ่านเกณฑ์การตัดสิน**

	 ในปัจจุบันที่โลกก้าวสู่ยุคของการแข่งขัน	 ทุกองค์กรต่างตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรให้
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่	 และน�าความรู้มาปรับปรุงพัฒนางานให้ดีข้ึน	 รวมถึงการสังเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจ�าที่ตนเองปฏิบัติอยู ่	 เพื่อน�ามาสู่การปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 เป็นองค์กรหน่ึงท่ีให้ความส�าคัญต่อการผลิตผลงาน			 
ที่มีคุณภาพ	 โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ	ที่เป็นกลุ่มบุคลากรที่มี
ความส�าคญัในการปรบัปรงุการท�างานของบุคลากร	และหน่วยงานให้มีการพัฒนาข้ึน	รวมถงึเกิดการ
แบ่งปันความรูจ้ากการปรบัปรงุกระบวนการท�างานระหว่างหน่วยงานของคณะฯ	ผ่านการด�าเนินงาน
โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร	(Productivity	Quality	Improvement	:	PQI)	
ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่	2	

การพัฒนาปรับปรุงดำาเนินงานของบุคลากร
สายสนับสนุนผ่านโครงการ PQI
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รางวัลที่ 3 จ�านวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 
ผลงาน : พัฒนาระบบการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ด้วย 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  
ผู้ร่วมทีม :  •  น.ส.จอมขวัญ โคกวิทยา  •  น.ส.กมลวรรณ จันทร์เขียว
        •  น.ส.อังคณา สินชู •  น.ส.จุรีรัตน์ ช่วยบ�ารุง

ผลงาน : ระบบให้บริการส่งและตอบรับบทความวิชาการออนไลน์ 
โดย ส�านักงานเลขานุการและศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 
ผู้ร่วมทีม : •  น.ส.ปานทิพย์ พันธุ์เถาว์ •  น.ส.พัชรี วราศรัย
   •  นายสุธี แซ่เจีย •  นางพรรณิภา ลือขจร
   •  น.ส.สหพร แบบประดับ  •  นางเสาวลักษณ์ เลิศสถากิจ

รางวัลชมเชย จ�านวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
ผลงาน : ตารางการใช้เครื่องมือบริการวิชาการออนไลน์ 
โดย ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  
ผู้ร่วมทีม : •  น.ส.จิราพร บัวสาย •  น.ส.สุภัตรา ทิพพิลา  
   •  นายสาคร จันทร์ขอนแก่น

รางวัลที่ 2 จ�านวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

ผลงาน : ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต

โดย ส�านักงานเลขานุการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ผู้ร่วมทีม : •  นางจิตฤทัย เมาไธสง •  นางเครือมาศ วงษ์สุวรรณ
   •  น.ส.ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์ •  น.ส.บุษยามาศ เชาวลิต
   •  น.ส.ศิริรัตน์ เผือกพันธ์
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  ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เข้าประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2556 
โดยได้น�าเสนอผลงานเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 และได้รับรางวัล คือ

รางวัลดีเยี่ยม

  ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน จ�านวน 2 ผลงาน ได้แก่

   • ผลงาน “ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต” โดย ส�านักงานเลขานุการ

   • ผลงาน “ระบบให้บริการส่งและตอบรับบทความวิชาการแบบออนไลน์” โดย ส�านักงานเลขานุการ

   ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ�านวน 1 ผลงาน ได้แก่

   • ผลงาน “พัฒนาระบบการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
    และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

รางวัลดี

  ประเภทภาคโปสเตอร์ 

   •  ผลงาน “ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต” 

   และได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลจาก รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในงานวันขอบคุณบุคลากร มก. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

  ส�าหรับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการด�าเนินโครงการ PQI ในปี 2557 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับรูปแบบการ
ด�าเนินโครงการฯ ท้ังในส่วนของระยะเวลาการท�าโครงการ เนื้อหาการอบรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการจัดฝึกอบรม  
เรื่อง “กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา โดย Microsoft Excel และโปรแกรม Minitab” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 โดย 
รศ.ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 47 คน  “การเขียน Proposal” เมื่อวันที่  
8 เมษายน 2557 โดย ผศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 33 คน 

  ความคืบหน้าของโครงการ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดท�าโครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างานเสนอต่อคณะกรรมการฯ  
ก่อนจะมีการประกวดผลงานในช่วงเดือนกันยายน 2557 
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การสร้างสะพานทางเชื่อมระหว่างอาคาร Skywalk

การพัฒนาด้านกายภาพ

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ก่อสร้างสะพานทางเชื่อมระหว่างอาคารชูชาติ	ก�าภู	 (อาคาร	 14)	 
ที่ระดบัชัน้ที	่4	กบัอาคารบญุสม	สวุชริตัน์	(อาคาร	9)	ท่ีระดบัชัน้ท่ี	3	สะพานน้ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มอบหมายให้	รศ.ดร.สมโพธ์ิ	วิวิธเกยูรวงศ์		อาจารย์ผูท้รงคณุวฒิุ	ผูเ้ชีย่วชาญด้านวศิวกรรมสะพาน	
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 รุ่น	E22	 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง	
โดยแนวทางให้สถาปัตยกรรมของสะพานมีลักษณะการใช้สอยเป็น	สะพานขึงทางเดินคนข้ามแบบ 
ยื่นรับน�้าหนักด้านเดียว	(Overhanging	Cable	Stayed	Pedestrian	Bridge)	แห่งแรกในคณะฯ	และ
ในประเทศไทย		

  สะพานทางเดินคนข้ามนี้มีลักษณะเด่นส�าคัญคือ สะพานนี้เชื่อมต่อระหว่างอาคาร 9 ที่สร้างขึ้นใหม่กับอาคาร 14 เดิมที่ไม่ได้เผื่อ
น�้าหนักให้สามารถถ่ายลงได้ จึงเลือกใช้ระบบสะพานขึงยึดตรึงถ่ายน�้าหนักด้านเดียวกับอาคารหลังใหม่พาดไปบรรจบต่อกับอาคาร 
หลังเดิม ตลอดจนมีเงื่อนไขวิธีการก่อสร้างสะพานเหนือหม้อแปลงไฟฟ้าหลักของคณะฯได้โดยต้องสามารถใช้ไฟฟ้าท�าการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ และเปิดการจราจรผ่านเบื้องล่างระหว่างก่อสร้างได้ในวันท�าการปกติ 

  สะพานทางเดินคนข้ามนี้เป็นสะพานโครงสร้างเหล็กแบบ Orthotropic deck รับน�้าหนักด้วยลวดขึงตีเกลียวแบบ 7 เส้นลวด  
(7-wire strand) ออกแบบทางเดินสวนกันได้ กว้าง 1.80 เมตร ช่วงสะพานยาว 17.10 เมตร โดยระดับสะพานจะสูงจากถนนเบื้องล่าง
ไม่น้อยกว่าข้อก�าหนดทางลอดของกรมทางหลวง เพื่อให้รถใหญ่ทุกชนิดสามารถใช้ถนนเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางหลักของคณะลอดผ่านได้
โดยปลอดภัย สะพานนี้ขึงด้วยลวดอัดแรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว ขึงระนาบคู่ แต่ละระนาบจ�านวน 3 ชุดๆ ละ 3 เส้น เพื่อยก 
น�้าหนักสะพานไว้จากด้านเดียว สะพานนี้สร้างโดยบริษัท F-4 Element Supplies จ�ากัด งบประมาณการก่อสร้าง 1,975,000 บาท

  สะพานนี้ได้เริ่มเปิดใช้งานล่วงหน้าได้ตั้งแต่การส่งมอบงานเสร็จ และจะมีก�าหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในโอกาสวันสถาปนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ครบ 76 ปี วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ต่อไป 

รูปด้านข้างแสดงลักษณะการยึดถ่ายน�้าหนักด้านเดียวและแปลนผังสะพาน
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การปรับปรุงห้องเรียนและสถานที่

การดูแลปรับปรุงพื้นที่สีเขียว  

  คณะฯได้ด�าเนินการเปลี่ยนเก้าอี้บรรยายในห้องเรียนใหม่ จ�านวน 300 ตัว และเก้าอี้ห้องปฏิบัติการใหม่ จ�านวน 110 ตัว เพื่อ 
เพิ่มบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน ยังผลให้นิสิตมีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดีขึ้น 

  คณะฯได้ด�าเนินการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุง
และปรับแต่งต้นไม้บริเวณสวนหย่อม อาคาร 3 และแนวไม้ดอกและไม้ประดับ และปรับปรุงสนามหญ้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และสวยงามยิ่งขึ้น 

การจัดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day - 5 ส 
  การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท�างาน โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรม  5 ส ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
การร่วมกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย 



รายงานประจำาปี 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

94 

ข้อสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์
จำ�นวนบุคล�กรส�ยวิช�ก�รและส�ยสนับสนุน

จำ�นวนบุคล�กรส�ยวิช�ก�ร จำ�แนกต�มคุณวุฒิ จำ�นวนบุคล�กรส�ยวิช�ก�ร จำ�แนกต�มตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร

จำ�นวนบุคล�กรส�ยสนับสนุน จำ�แนกต�มประเภท จำ�นวนบุคล�กรส�ยสนับสนุน จำ�แนกต�มคุณวุฒิ
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จำ�นวนบัณฑิตใหม่คณะวิศวกรรมศ�สตร์ ปีก�รศึกษ� 2556

จำ�นวนนิสิตคณะวิศวกรรมศ�สตร์ ปีก�รศึกษ� 2556 จำ�แนกต�มระดับปริญญ�

จำ�นวนนิสิตคณะวิศวกรรมศ�สตร์ ปีก�รศึกษ� 2554-2556 จำ�แนกต�มปีก�รศึกษ�และระดับปริญญ�
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จำ�นวนทุนวิจัยและงบประม�ณวิจัยที่ได้รับจ�กแหล่งเงินทุน ประจำ�ปีงบประม�ณ 2556

จำ�นวนบทคว�มและงบประม�ณที่ได้รับ ประจำ�ปีงบประม�ณ 2556
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โครงการพัฒนาวิชาการที่ดำาเนินการในปีการศึกษา 2556
ลำ�ดับ  

ที่
ชื่อโครงก�ร

ภ�ควิช�วิศวกรรมก�รบินและอวก�ศ (7 โครงก�ร)

หน่วยง�น
ที่ขอรับบริก�ร

งบประม�ณ
(บ�ท)

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงก�ร

โครงการพัฒนาการใช้งานระบบอากาศยานไร้นักบิน

กบัการเพิม่ประสทิธภิาพและผลผลติทางการเกษตรในประเทศไทย 

1: การท�านาข้าวให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ 

YAMAHA RMAX

โครงการจัดท�าหลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต

และยกระดับคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์

การวิเคราะห์ความเสียของชิ้นส่วนอากาศยาน

โครงการบรกิารวชิาการเพือ่จดัท�า Airport Carbon Footprint 

ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

ท่าอากาศยาน-เชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 

และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตาม ACI Airport Carbon 

Accreditation Programme

การศึกษาประสิทธิภาพของวาล์วที่ออกแบบใหม่

การจัดตั้งคณะท�างาน และให้ค�าปรึกษาทางด้านนวัตกรรม

ของบริษัท Horizon Energy Creation จ�ากัด

โครงการจัดท�าหลักสูตรการวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรม

คุณค่า ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

3,200,000

150,000

83,507

2,109,000

31,075

372,900

100,000

อ.ดร.ไชยวัฒน์

กล�่าพล

อ.ภาณุมาศ 

อรุณเดชาวัฒน์

ผศ.ดร.พัชราภรณ์

บุณยวานิชกุล

อ.ดร.อารยา 

ศักดิ์บูรณาเพชร

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ 

บุณยวานิชกุล

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ 

บุณยวานิชกุล

ผศ.ดร.เวชพงศ์ 

ชุติชูเดช

วิจัย

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

1

2

3

4

5

6

7

ระบบความมั่นคงปลอดภัยส�าหรับศูนย์บริการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลต่างประเทศ

งานที่ปรึกษางานระบบกลั่นกรองเว็บไซต์

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต

ของก๊าซธรรมชาติอัดส�าหรับยานยนต์รวมผลกระทบการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและฟุตพริ้นท์น�้า

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

3,200,000

3,300,000

รศ.สุรศักดิ์ 

สงวนพงษ์

รศ.สุรศักดิ์ 

สงวนพงษ์

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

ภาคเอกชน 3,000,000 ผศ.ดร.ชนินทร์ 

ปัญจพรผล

วิจัย

8

9

12

ภ�ควิช�วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 โครงก�ร)

ภ�ควิช�วิศวกรรมเคมี (9 โครงก�ร)

โครงการจัดจ้างทีป่รกึษาเพือ่ด�าเนนิการวเิคราะห์

และบรหิารจัดการการพัฒนาระบบรับรู้รายได้ส�าหรับ 

บริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

โครงการเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่พึงประสงค์ส�าหรับไอเอสพี

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

5,000,000

3,100,000

รศ.ศิริพร 

อ่องรุ่งเรือง

รศ.สุรศักดิ์ 

สงวนพงษ์

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

10

11
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ลำ�ดับ 
ที่

ชื่อโครงก�ร หน่วยง�น
ที่ขอรับบริก�ร

งบประม�ณ
(บ�ท)

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงก�ร

สัญญาจ้างทดสอบวัสดุดูดซับกลิ่น

โครงการบริหารงานวิจัยและให้ค�าปรึกษาด้านพลังงาน 

สิ่งแวดล้อมและการประเมินวัฏจักรชีวิต ระยะที่ 2

Nanoparticle-Polymer Composites II 

ผู้อ�านวยการหลักสูตร

โครงการจ้างวิจัยทดสอบการเพาะปลูกสบู่ด�า 

อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

การพฒันาแบบจ�าลองการไหลของ Reactor ของกระบวนการ 

ผลิตโพลิโพรไพลีนเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ Entrainment

การวิจัยและพัฒนาแบบจ�าลองคณิตศาสตร์เพื่อท�านายอายุ

การใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์ Steam Methane 

Reforming (SMR): ระยะที่ 3

โครงการที่ปรึกษาการทดลองภาคสนามในการปลูกต้นสบู่ด�า

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

มหาวทิยาลยั 

ต่างประเทศ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

90,000

1,000,000

2,478,000

240,000

3,500,000

250,000

800,000

3,500,000

รศ.ดร.เมตตา 

เจริญพานิช

รศ.ดร.ธ�ารงรัตน์ 

มุ่งเจริญ

อ.ดร.มนตรี 

สว่างพฤกษ์

รศ.ดร.ธงไชย 

โรหิตะดิษฐ 

ศรีนพคุณ

รศ.ดร.เพ็ญจิตร 

ศรีนพคุณ

รศ.ดร.สุนันท์ 

ลิ้มตระกูล

รศ.ดร.ผึ่งผาย 

พรรณวดี

รศ.ดร.เพ็ญจิตร 

ศรีนพคุณ

บริการวิชาการ

วิจัย

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

วิจัย

13

14

15

16

17

18

19

20

ภ�ควิช�วิศวกรรมเครื่องกล (19 โครงก�ร)

การปรับปรุงขีดความสามารถของหอผึ่งน�้าเย็น 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โครงการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสนับสนุน

โครงการศึกษาการจัดท�าแผนแม่บทการน�าเศษยางรถยนต์

ที่ใช้แล้วเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

ในภาคอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

ส�าหรับการเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงานในไฟถนน

สาธารณะ

แบบจ�าลองเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา 

โครงการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

สาขารถไฟความเร็วสูงและระบบราง

รัฐวิสาหกิจ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

6,376,450

334,000

12,444,520

7,500,000

225,000

4,998,493

ผศ.ดร.เกรียงไกร 

อัศวมาศบันลือ

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ 

รอดขวัญ

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ 

รอดขวัญ

ผศ.ดร.เกรียงไกร 

อัศวมาศบันลือ

ผศ.ดร.เอกไท 

วิโรจน์สกุลชัย

ผศ.ดร.วิชัย 

ศิวะโกศิษฐ

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

วิจัย

21

22

23

24

25

26
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ภ�ควิช�วิศวกรรมทรัพย�กรน้ำ� (6 โครงก�ร)

ลำ�ดับ 
ที่

ชื่อโครงก�ร หน่วยง�น
ที่ขอรับบริก�ร

งบประม�ณ
(บ�ท)

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงก�ร

โครงการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพ

บริการยานยนต์

โครงการการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบอุตสาหกรรมยางพารา

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักร (Retrofit)

โครงการปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด 

และการบริการ

E-Directory

ดัชนีสภาวะอุตสาหกรรม

พัฒนากระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

การพัฒนากลไกตลาดอุตสาหกรรมสนับสนุน

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

3,594,074

630,000

300,000

1,400,000

300,000

500,000

552,000

1,200,000

อ.ดร.ประพจน์ 

ขุนทอง

รศ.ดร.ชัชพล

ชังชู

รศ.ดร.ชัชพล

ชังชู

รศ.ดร.ชัชพล

ชังชู

รศ.ดร.ชัชพล

ชังชู

รศ.ดร.ชัชพล

ชังชู

รศ.ดร.ชัชพล

ชังชู

รศ.ดร.ชัชพล

ชังชู

วิจัย

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

27

28

29

30

31

32

33

34

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน�้า
ห้วยตาเปอะ (EIA) อ�าเภอค�าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน�้า
แซร์ออ อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โครงการศึกษาความเหมาะสม การพัฒนาและบริหารนิคม
อตุสาหกรรม กรณปัีญหาอทุกภยัในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ภาคตะวนัออก

โครงการศึกษาความเหมาะสม การพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่
ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

14,000,000

6,000,000

6,800,000

9,500,000

อ.ดร.ณัฐ 
มาแจ้ง

อ.ดร.ณัฐ
มาแจ้ง

อ.ดร.ณัฐ
มาแจ้ง

อ.ดร.ณัฐ  
มาแจ้ง

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

วิจัย

40

41

42

43

โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนายางหล่อดอกส�าหรับรถบรรทุก

โดยใช้ยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

Advanced Combustion for Diesel Dual Fuel Engines

Reviewed Technologies on Methane Reductions 

from Lean Burn Natural Gas Engines

ศึกษาสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ เสาะแสวง เชื่อมโยง

เทคโนโลยี

โครงการพัฒนาและวิจัยก๊าซธรรมชาติอัด NGV

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

บุคคลทั่วไป

12,480,930

300,000

300,000

1,200,000

1,000,000

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์

รอดขวัญ

นายธเนศ 

อรุณศรีโสภณ

ผศ.ดร.เอกไท 

วิโรจน์สกุลชัย

รศ.ดร.ชัชพล

ชังชู

อ.ดร.เจตวีย์ 

ภัครัชพันธุ์

วิจัย

วิจัย

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

35

36

37

38

39
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ลำ�ดับ 
ที่

ชื่อโครงก�ร หน่วยง�น
ที่ขอรับบริก�ร

งบประม�ณ
(บ�ท)

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงก�ร

โครงการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม ประจ�าปี 2556 - 2557 

การทดสอบเพื่อหาที่มาของปัญหาเสียงดังในโครงสร้างบ้าน

และโครงสร้างหลังคา

โครงการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน�้าในคลอง

ประปาฝั่งตะวันตกและเสริมเสถียรภาพคันคลอง

พร้อมระบบป้องกันอุทกภัยคลองประปาฝั่งตะวันออก

โครงการจัดท�าร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ 

น�้ายาประสานคอนกรีต ปูนเหลวไม่หดตัว น�้ายาเพิ่มความ

แข็งพื้นผิว และ สารเพิ่มความแข็งพื้นผิวชนิดไม่ผสมผงโลหะ

โครงการงานศึกษาคุณสมบัติของสารผสมโพลิเมอร์ที่มีต่อดิน

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

บุคคลทั่วไป

ภาคเอกชน

รัฐวิสาหกิจ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

1,800,000

138,000

5,556,691

360,000

103,248

ผศ.ดร.วันชัย 

ยอดสุดใจ

ผศ.ดร.กิจพัฒน์ 

ภู่วรวรรณ

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ 

ศรลัมพ์

ผศ.ดร.วันชัย 

ยอดสุดใจ

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ 

ศรลัมพ์

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

51

52

53

54

55

โครงการศึกษาระบบก�าแพงกั้นน�้าแบบปักลงดินเพื่อป้องกัน 

การไหลซึมของน�้า (Water Stop Panel)

โครงการศึกษาและวิเคราะห์ค่าภาระงาน (Workload) 

งานบ�ารุงปกติสถานีตรวจสอบน�้าหนัก

งานตรวจสอบราคากลางค่าก่อสร้างของงานแก้ไขแบบ

รายละเอียดโครงการสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ

292,878

8,500,000

2,600,000

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์

ศรลัมพ์

รศ.ดร.วันชัย 

ยอดสุดใจ

รศ.ดร.ประทีป 

ดวงเดือน

วิจัย

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

56

57

58

ภ�ควิช�วิศวกรรมโยธ� (21 โครงก�ร)

ภ�ควิช�วิศวกรรมไฟฟ้� (5 โครงก�ร)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการ
ออกแบบ โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูด้านแหล่งน�้า

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้า
ในแม่น�้าโขงสายประธาน

โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
ของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับระบบไฟฟ้า

โครงการพัฒนาระบบต้นแบบส�าหรับการตรวจสอบคุณภาพ
ทางราบและเพิ่มคุณภาพเชิงสีของภาพถ่ายดาวเทียมไทย
โชตที่ใช้คอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาคลังพัสดุต้นแบบ Modern Warehouse 
โดยน�าเทคโนโลยี RFID และ Barcode มาใช้งานร่วมกับ 
Warehouse Management 

โครงการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2557

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
บุคคลทั่วไป

1,290,000

5,500,000

549,192.86

140,000

900,000

3,470,000

1,000,000

รศ.ชัยวัฒน์ 
ขยันการนาวี

รศ.ดร.กอบเกียรติ 
ผ่องพุฒิ

อ.ดร.วรดร 
วัฒนพานิช

ผศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์
ฤกษ์ปรีดาพงศ์

ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ 
เกษตรเกษม

รศ.ณัฐวุฒิ 
ขวัญแก้ว

รศ.ชัยวัฒน์
ชัยกุล

บริการวิชาการ

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

วิจัย

44

45

46

47

48

49

50
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ลำ�ดับ 
ที่

ชื่อโครงก�ร หน่วยง�น
ที่ขอรับบริก�ร

งบประม�ณ
(บ�ท)

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงก�ร

โครงการศกึษาแนวทางการบรูณาการข้อมลูทีด่นิ และบรหิาร 

จัดการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ

โครงการก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม

เพื่อการเดินทางในภาวะภัยพิบัติในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โครงการส�ารวจรูปตัดล�าน�้า เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์

สถานการณ์น�้า

โครงการส�ารวจอตัราการไหลของน�า้ในแม่น�า้สายส�าคญั 

พืน้ทีลุ่่มน�้าเจ้าพระยา

โครงการศึกษาการให้น�้าหนักบรรทุกแบบเต็มที่บนแผ่นพื้น

ส�าเร็จรูป

โครงการศึกษาพัฒนาแบบจ�าลองพลวัตการวิเคราะห์พื้นที่

อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มส�าหรับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย

ดินถล่ม (ภาคอีสาน)

โครงการศึกษาวิจัยการเสริมสร้างมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพ

และเพิ่มมูลค่ามะพร้าวน�้าหอม จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านภัยพิบัติร่วมกับมหาวิทยาลัย

เกียวโต 2013

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

15,050,000

336,750

7,924,000

6,386,000

150,000

5,950,000

7,010,000

428,046

รศ.ดร.ดีบุญ 

เมธากุลชาติ

อ.ดร.เอกชัย 

ศิริกิจพาณิชย์กูล

ผศ.ดร.บารเมศ 

วรรธนะภูติ

ผศ.ดร.บารเมศ 

วรรธนะภูติ

อ.ดร.ทวีศักดิ์ 

ปิติคุณพงศ์สุข

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ 

ศรลัมพ์

อ.ดร.วีระเกษตร 

สวนผกา

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ 

ศรลัมพ์

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

วิจัย

วิจัย

59

60

61

62

63

64

65

66

โครงการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเขตปริมณฑล
ฝั่งตะวันตก

โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดงานป้องกัน
การพังทลาย ลาดเชิงเขา ช่วงโคกคลี-บ้านตะแบก

โครงการพฒันาการสบืค้นข้อมลูและท�าแผนทีจ่�าแนกประเภท 
ที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000

การตรวจสอบขั้นตอนการท�างานการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปและการติดตั้ง

โครงการทดสอบหาค่าความต้านทานการรั่วซึมของรอยต่อ
เข็มพืด (Joint Resistance of Sheet Pile)

ภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

4,500,000

4,735,000

1,505,555

340,800

311,111

ผศ.ดร.วราเมศวร์ 
วิเชียรแสน

อ.ดร.ทวีศักดิ์
ปิติคุณพงศ์สุข

รศ.ดร.ดีบุญ 
เมธากุลชาติ

อ.ดร.ทรงพล 
จารุวิศิษฏ์

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ 
ศรลัมพ์

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

67

68

69

70

71

โครงการพัฒนาหลักสูตรการทดสอบสมบัติเชิงกลและ
ความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะ

โครงการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบวัสดุ 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ปี 2556 - 2557

ภาครัฐ

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
บุคคลทั่วไป

150,000

500,000

อ.ดร.ปริญญา 
ฉกาจนโรดม

อ.ดร.ราชธีร์ 
เตชไพศาลเจริญกิจ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

72

73

โครงการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่าง
ของกรมทางหลวงในเขตภาคใต้

โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม 
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยง
เมืองลพบุรี ด้านเหนือ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

7,491,926

12,606,667

รศ.ดร.ฉัตรดนัย 
จิระเดชะ

รศ.ดร.ฉัตรดนัย 
จิระเดชะ

วิจัย

บริการวิชาการ

74

75

ภ�ควิช�วิศวกรรมวัสดุ (2 โครงก�ร)

ภ�ควิช�วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (10 โครงก�ร)



รายงานประจำาปี 2556
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102 

ลำ�ดับ 
ที่

ชื่อโครงก�ร หน่วยง�น
ที่ขอรับบริก�ร

งบประม�ณ
(บ�ท)

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงก�ร

โครงการศึกษาความเหมาะสมของก�าแพงกั้นเสียง
ส�าหรับติดตั้งบนทางพิเศษ

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส�ารวจออกแบบ
เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองหินด�า จังหวัดตราด

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส�ารวจออกแบบ
โครงสร้าง ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 5 ต�าบล
ท่าชนะ อ�าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการจัดท�าฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา 
เพื่อการบริหาร จัดการผ่านระบบเครือข่ายส�าหรับหน่วยงาน
กรมทางหลวง

โครงการศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในการใช้เงิน
กองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายใหม่

โครงการศกึษารปูแบบความเหมาะสมในการจ้างเอกชนบรหิาร 
จัดการระบบงานบริการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

โครงการศึกษาการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ลุ่มน�้าหลัก ส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ที่มีน�้าเสีย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรบริเวณ
ทางแยกในเขตปริมณฑลและเมืองหลัก เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน (AEC)

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

3,669,650

9,996,000

9,997,900

7,990,000

16,475,500

13,424,500

5,400,000

20,210,000

อ.ดร.สุชาติ 
เหลืองประเสริฐ

รศ.ดร.ฉัตรดนัย 
จิระเดชะ

รศ.ดร.ฉัตรดนัย 
จิระเดชะ

รศ.ดร.ฉัตรดนัย 
จิระเดชะ

รศ.ดร.ฉัตรดนัย 
จิระเดชะ

รศ.ดร.ฉัตรดนัย 
จิระเดชะ

รศ.ดร.ฉัตรดนัย 
จิระเดชะ

รศ.ดร.ฉัตรดนัย 
จิระเดชะ

บริการวิชาการ

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

76

77

78

79

80

81

82

83

การออกแบบระบบล้าง Auto swage shuttle แบบอตัโนมตัิ

การวดัค่าแกรมโหลด (GL) โดยไม่สมัผสัส่วนพืน้ผวิ Air Bearing

การพัฒนาการเจียรนัยแคมริงส�าหรับปั๊มไฮดรอลิคแบบเวน
โดยเครื่องจักรซีเอ็นซี

โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive 
E-Learning) โรงเรยีนมาตรฐานสากล (World Class School) 
ระดบัประถมศกึษา (ป.1-6) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระยะที่ 2

การหาค่าที่ดีที่สุดของกระบวนการ ACF Bonding และวิธี
แก้ไขงาน

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต
และการออกแบบ 

กระบวนการผลิตการพัฒนาการโปรแกรม Post-processor 
ในการแปลงค�าสั่งส�าหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระหกแกน

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับสากลแก่ประเทศ
สมาชิกอาเซียน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตชุดประกอบ
หัวอ่าน

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

828,300

678,000

447,877

50,000,000

795,300

225,000

335,628

3,968,000

955,000

อ.ดร.ชนะ
รักษ์ศิริ

รศ.ดร.ประไพศรี 
สุทัศน์ ณ อยุธยา

อ.ดร.ชนะ
รักษ์ศิริ

รศ.ดร.อนันต์ 
มุ่งวัฒนา

อ.ดร.จักรพันธ์ 
อร่ามพงษ์พันธ์

รศ.ดร.อนันต์ 
มุ่งวัฒนา

อ.ดร.ชนะ
รักษ์ศิริ
รศ.ดร.ก้องกิติ 
พูสวัสดิ์

รศ.ดร.อนันต์ 
มุ่งวัฒนา

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

วิจัย

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

วิจัย

84

85

86

87

88

89

90

91

92

ภ�ควิช�วิศวกรรมอุตส�หก�ร (23 โครงก�ร)
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ลำ�ดับ 
ที่

ชื่อโครงก�ร หน่วยง�น
ที่ขอรับบริก�ร

งบประม�ณ
(บ�ท)

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงก�ร

โครงการการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การบรรลุผลอย่างยั่งยืน

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดสัมมนาเรื่องโครงการจัด
ตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ (Infrastructure Fund) 
และโครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ Public 
Private Partnership (PPPs)

โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive 
E-Learning) โรงเรยีนมาตรฐานสากล (World Class School) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) (ระยะที่ 3) ตามหลัก 
สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชานอ้อยโดยการศึกษาพัฒนา
วิธีสลายชานอ้อยโดยใช้ไอน�้าแรงดันสูงเพื่อเป็นวัตถุดิบต้นน�้า
ของอุตสาหกรรมอื่นๆ

การพัฒนาผังโรงงานและระบบการจัดการการเก็บสินค้า

การพัฒนาระบบวิศวกรรมย้อนรอยและระบบการตรวจสอบ
คุณภาพของการผลิตเพลาลูกเบี้ยว ส�าหรับอุตสาหกรรม-
ยานยนต์

การพฒันาการโปรแกรม Post-processor ในการแปลงค�าสัง่ 
ส�าหรับเครื่องกัดไม้แบบห้าแกน

การทดสอบการติดตั้งระบบรายงานค่าควบคุมในกระบวน
การฉีดอลูมิเนียมแบบความดันสูง

การออกแบบแผนการทดลองส�าหรบัแผนกออกแบบเครือ่งมอื
และพัฒนากระบวนการผลิต

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และก�าหนดกรอบอัตราก�าลัง เพื่อ
จัดเตรยีมบคุลากรตามโครงการลง ทนุพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศ และก�าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาภาระทางการเงินของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการพฒันาแนวทางการประเมนิความต้องการใช้ทรพัยากร
ในกระบวนการผลิตขวดแก้ว (Resource Requirements 
Calculation) และการจัดท�ากรอบการด�าเนินงานระบบ
คุณภาพภายใต้กรอบแนวคิด "Six-Sigma" และ "Lean"

การออกแบบและพัฒนาเครื่องท�าลมเย็นส�าหรับผิวหน้า

โครงการจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืนด้วย Water 
Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

รัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ภาครัฐ

540,000

1,000,000

20,000,000

5,480,000

213,275

314,300

285,000

445,000

408,800

7,198,806

490,000

440,000

1,425,000

2,402,000

รศ.ดร.ก้องกิติ
พูสวัสดิ์

รศ.ดร.ก้องกิติ 
พูสวัสดิ์

รศ.ดร.อนันต์ 
มุ่งวัฒนา

อ.ดร.ชนะ 
รักษ์ศิริ

อ.ดร.ชนะ
รักษ์ศิริ

อ.ดร.ชนะ
รักษ์ศิริ

อ.ดร.ชนะ
รักษ์ศิริ

อ.ดร.ชนะ
รักษ์ศิริ

รศ.ดร.ประไพศรี 
สุทัศน์ ณ อยุธยา

รศ.ดร.ก้องกิติ 
พูสวัสดิ์

ผศ.ดร.พรเทพ 
อนุสสรนิติสาร

อ.ดร.ชนะ
รักษ์ศิริ

อ.ดร.ปุณณมี 
สัจจกมล

รศ.ดร.ก้องกิติ 
พูสวัสดิ์

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

วิจัย

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

วิจัย

วิจัย

วิจัย

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

วิจัย

วิจัย

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106
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ลำ�ดับ 
ที่

ชื่อโครงก�ร หน่วยง�น
ที่ขอรับบริก�ร

งบประม�ณ
(บ�ท)

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงก�ร

การประยุกต์ใช้ Google Apps ส�าหรับองค์กร รุ่นที่ 3

โครงการพฒันาระบบบรูณาการข้อมลูและวเิคราะห์สารสนเทศ

โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดจ้างบ�ารุงรักษาระบบประเมินผลบุคคล กฟผ. 

(PMSP)

โครงการระบบคลังข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร

หน่วยงาน

ภายใน และ

ภายนอก

ภาครัฐ

ภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ

75,000

11,430,000

1,120,000

1,000,000

5,000,000

นายสุธี  แซ่เจีย

ผศ.ดร.จเร

เลิศสุดวิชัย

ผศ.ดร.จเร

เลิศสุดวิชัย

ผศ.ดร.จเร

เลิศสุดวิชัย

ผศ.ดร.จเร

เลิศสุดวิชัย

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

107

108

109

110

111

โครงการพัฒนาต้นแบบของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
ที่ใช้มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง

โครงการออกแบบรถไฟฟ้าสายสม่ีวง ช่วงเตาปนู-ราษฎร์บรูณะ

โครงการวิเคราะห์การใช้พลังงานของระบบห้องเย็น

โครงการ การจ�าลองการแพร่กระจายของควันไฟและการ 
อพยพหนีไฟด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข งานส่วนต่อขยาย
อุโมงค์ด้านทิศใต้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการวิเคราะห์ความเพียงพอระบบดับเพลิง พื้นที่ Tank 
Farm (Fire Reassessment)

โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองคาร์บอนต�่า

โครงการพัฒนาสร้างระบบลิฟต์โดยสารส�าหรับงานก่อสร้าง

โครงการที่ปรึกษา และควบคุมงานจ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ ชั้น 6 ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

โครงการปรบัปรงุระบบท่อของระบบระบายความร้อนทตุยิภมูิ
ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

โครงการประหยัดและจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร 
(ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหาร) ปีงบประมาณ 
2557
งานออกแบบวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล 
วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล อาคารของ 
หน่วยงานบ�ารุงรักษาและขนส่ง จ�านวน 2 หลัง บริเวณ 
กฟผ. ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ

15,000,000

7,000,000

250,000

750,000

500,000

20,920,000

3,500,000

242,000

150,000

5,400,000

3,840,000

รศ.ดร.ประกอบ 
สุรวัฒนาวรรณ

รศ.ดร.ประกอบ 
สุรวัฒนาวรรณ

รศ.ดร.ประกอบ 
สุรวัฒนาวรรณ

รศ.ดร.ประกอบ 
สุรวัฒนาวรรณ

รศ.ดร.ประกอบ 
สุรวัฒนาวรรณ

รศ.ดร.ประกอบ 
สุรวัฒนาวรรณ

รศ.ดร.ประกอบ 
สุรวัฒนาวรรณ

รศ.ดร.ประกอบ 
สุรวัฒนาวรรณ

รศ.ดร.ประกอบ 
สุรวัฒนาวรรณ

รศ.ดร.ประกอบ 
สุรวัฒนาวรรณ

รศ.ดร.ประกอบ 
สุรวัฒนาวรรณ

วิจัย

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

วิจัย

วิจัย

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

ศูนย์เทคโนโลยีคว�มปลอดภัยสำ�หรับอ�ค�รและโรงง�นอุตส�หกรรม (14 โครงก�ร)
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ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตส�หกรรมอัตโนมัติ (1 โครงก�ร)

ศูนย์วิศวกรรมพลังง�นและสิ่งแวดล้อม บ�งเขน (20 โครงก�ร)

ลำ�ดับ 
ที่

ชื่อโครงก�ร หน่วยง�น
ที่ขอรับบริก�ร

งบประม�ณ
(บ�ท)

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงก�ร

โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบปรับอากาศ

และท�าความเย็น 2557

ที่ปรึกษาโครงการจัดท�าศูนย์ข้อมูล (Data Center) 

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร โรงพยาบาลศิริราช

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

บุคคลทั่วไป

ภาครัฐ

ภาครัฐ

1,900,000

1,275,000

1,800,000

รศ.ดร.ประกอบ 

สุรวัฒนาวรรณ

รศ.ดร.ประกอบ 

สุรวัฒนาวรรณ

รศ.ดร.ประกอบ 

สุรวัฒนาวรรณ

วิจัย

วิจัย

วิจัย

123

124

125

โครงการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ 

แมคคาทรอนิกส์

ภาครัฐ 1,300,000.00 อ.ดร.ชนะ

รักษ์ศิริ

บริการวิชาการ126

โครงการจ้างทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาความเหมาะสมและออกแบบ 
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด

โครงการการจัดท�าศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดการเผาบรรเทา
โลกร้อน ปี 2556

โครงการที่ปรึกษาตรวจสอบและรายงานผลการด�าเนินงาน
ของศูนย์แสมด�าฯ (เฟส 10)

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

1,500,000

1,500,000

1,920,000

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

อ.ดร.สุชาติ 
เหลืองประเสริฐ

วิจัย

วิจัย

บริการวิชาการ

127

128

129

โครงการส�ารวจออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียขนาดเล็กใน
สถานศึกษาและศาสนสถานพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก
อย่างยั่งยืน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มจังหวัด       
ภาคกลางตอนบน 1

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส�ารวจออกแบบ
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านหน้าโกฎิถึง 
ปลายแหลมตะลมุพกุ อ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ระยะที่ 2

โครงการการด�าเนินงานติดตามประเมินผลโรงเรียน
และชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนน�าร่อง
ริมสองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา/ป่าสัก ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนตามแนวคดิการท่องเทีย่วสเีขยีวทีส่ะอาดและ 
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ตามโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพการใช้
ประโยชน์และพัฒนาสายน�้าเจ้าพระยา/ป่าสัก ของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส�ารวจออกแบบ
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านอ่าวเคย 
หมู่ 5 ต�าบลม่วงกลวง อ�าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

โครงการศึกษาความเหมาะสมและส�ารวจออกแบบปรับปรุง
เขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน�้าปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

1,600,000

13,999,700

3,000,000

990,000

9,992,950

14,999,000

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

130

131

132

133

134

135
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ลำ�ดับ 
ที่

ชื่อโครงก�ร หน่วยง�น
ที่ขอรับบริก�ร

งบประม�ณ
(บ�ท)

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงก�ร

โครงการที่ปรึกษาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทศบาล
เมืองปัตตานี

โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด จัดท�าระบบผลิตและ
ส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล 
จ.ลพบุรี

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ผสมมูลสัตว์

โครงการจัดท�าหนังสือ "ครบรอบ 20 ปี ศูนย์วิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่อาเชี่ยน"

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นโรงงานสีเขียว 
ประจ�าปีงบประมาณ 2557

โครงการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือ ของบริษัท 
แสงไทยบางปะกง จ�ากัด

โครงการจดัท�าศนูย์เรียนรู้หมูบ้่านต้นแบบปลอดการเผา ปี 2557

โครงการจัดท�าศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลในชุมชนและโรงเรียน 
ปี2557

โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อติดตาม
ผลการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม

โครงการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์กากของเสยี (ภายใต้ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม)

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

2,000,000

1,230,000

5,000,000

850,000

100,000

4,471,000

9,844,000

2,500,000

4,000,000

98,000

4,745,070

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

รศ.เกียรติไกร 
อายุวัฒน์

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

การออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลระบบบัญชีรายการ
ทรัพยากรชีวภาพ

ภาครัฐ 1,972,850 รศ.ดร.อัศนีย์ 
ก่อตระกูล

บริการวิชาการ147

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง 

เพื่อรองรับระบบ National Single Window ระยะที่ 2 

ของกรมวิชาการเกษตร

ภาคเอกชน 1,498,000 ผศ.ดร.สมนึก
คีรีโต

บริการวิชาการ148

โครงการโคมไฟสาธารณะประเภทหลอดฟูลออเรสเซนต์ 
เพื่อประหยัดพลังงาน

โครงการทดลองเพิ่มประสิทธิภาพโคมไฟถนนสาธารณะ
ประเภทหลอดแสงจันทร์ในพื้นที่ของเทศบาลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ

1,000,000

500,000

นายปัญญวัฒน์ 
โกมุทบุตร

นายปัญญวัฒน์ 
โกมุทบุตร

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

149

150

ศูนย์ศึกษ�ก�รจัดก�รบำ�รุงรักษ�  (1 โครงก�ร)

สถ�บันวัตกรรมเทคโนโลยีส�รสนเทศ (1 โครงก�ร)

สถ�บันวิศวกรรมพลังง�น  (5 โครงก�ร)
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ส่วนกล�งคณะวิศวกรรมศ�สตร์  (6 โครงก�ร)

สำ�นักง�นเลข�นุก�ร (3 โครงก�ร)

ลำ�ดับ 
ที่

ชื่อโครงก�ร หน่วยง�น
ที่ขอรับบริก�ร

งบประม�ณ
(บ�ท)

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงก�ร

โครงการว่าจ้างทีป่รกึษาด้านบรหิารกจิกรรมการประชาสมัพนัธ์ 
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มครัวเรือน

โครงการศึกษาไฟระดับสะพานพระราม 9 และสะพาน 
กาญจนาภิเษก

Energy Monitoring and Review for S1

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

2,500,000

2,000,000

500,000

นายปัญญวัฒน์ 
โกมุทบุตร

นายปัญญวัฒน์ 
โกมุทบุตร

นายปัญญวัฒน์ 
โกมุทบุตร

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

151

152

153

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์

ส�าหรับการศึกษานอกระบบและ/หรืออาชีวศึกษา

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมโครงการ

เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ

โครงการเงินให้กู้ต่อ ระยะที่ 3

โครงการงานวิจัยผลกระทบทางชั้นบรรยากาศในส่วนของ

แบบจ�าลองการลดทอนก�าลังของสัญญาณเนื่องจากฝนใน

แถบความถี่ย่าน Ka

โครงการสนบัสนนุความร่วมมอืด้านอวกาศแห่งเอเชยีแปซฟิิก 

(APSCO) กิจกรรม: การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐาน

ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีม (Data Sharing Service Platform)

โครงการศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจการเกษตรและความ

คุ้มค่าในการลงทุนผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ทดแทนสินค้า

เกษตรดั้งเดิม

การจัดท�าแผนแม่บทวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง 

โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

2,000,000

1,900,000

4,400,000

16,800,000

2,500,000

10,000,000

รศ.ดร.มงคล

รักษาพัชรวงศ์

รศ.ดร.มงคล

รักษาพัชรวงศ์

อ.ดร.พันศักดิ์ 

เทียนวิบูลย์

รศ.ดร.มงคล 

รักษาพัชรวงศ์

รศ.ดร.มงคล 

รักษาพัชรวงศ์

รศ.ดร.มงคล 

รักษาพัชรวงศ์

วิจัย

บริการวิชาการ

วิจัย

วิจัย

วิจัย

วิจัย

154

155

156

157

158

159

การท�าแบบสอบถามออนไลน์ โดย Google Docs

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ 
Google Apps ส�าหรับองค์กร รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ 
Google Apps ส�าหรับองค์กร รุ่นที่ 2

หน่วยงาน 
ภายในคณะฯ

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

42,000

106,500

93,000

นางสาวปานทิพย์ 
พันธุ์เถาว์

นางสาวสหพร 
แบบประดับ

นางสาวสหพร 
แบบประดับ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

160

161

162
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โครงการวจิยัที่ได้รบัทนุจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะวศิวกรรมศาสตร์
ประจำาปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)

ที่ ชื่อโครงก�รวิจัย ผู้ทำ�ก�รวิจัย แหล่งเงินทุน งบประม�ณ

  ทุนจ�กคณะวิศวกรรมศ�สตร์  (11)    774,000

	 	 ● ภ�ควิช�วิศวกรรมเครื่องกล     50,000

 1 การพัฒนาเครื่องมือส�าหรับทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟ ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะฯ 50,000

  และการเผาไหม้ของวัสดุ

	 	 ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมเคมี     200,000 

 2 การเพิ่มโลหะผสมในตัวเร่งปกิกิริยาทองแดง   อ.ดร.อนุสรณ์ สืบสาย กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะฯ 100,000  

  รูทิเนียมโซเดยีมคลอไรด์ส�าหรบัปฏิกิรยิาอพิอ็กซิเดชัน่

  ของไพรพลินี

 3 กลไกการเสริมสร้างความแข็งแรงของอีพ็อกซีเรวิน อ.ดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะฯ 100,000  

  ด้วยนาโนซิลิกา อิทธิพลของความหนาแน่นของการเชื่อมต่อ

  สายพอลิเมอร์

	 	 ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมทรัพย�กรนำ้�     100,000

 4 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจ�านวนของลุ่มน�้าย่อย อ.ดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะฯ 100,000

  ในแบบจ�าลองsemi-distributed ต่อความถูกต้อง มะเปี่ยม

  ในการประเมินน�้าท่า 

	 	 ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมไฟฟ้�     100,000

 5 การควบคุมส่งผ่านแรงในเวลาจริงส�าหรับเครื่องมือ อ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะฯ 100,000

  ทางการแพทย์ด้วยการปรับค่าสัญญารบกวน

	 	 ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมโยธ�     224,000

 6 พฤติกรรมการยึดเกาะระหว่างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก อ.ดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะฯ 50,000  

  และ CFRP

 7 การประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนส�าหรับงานป้องกันเสถียรภาพ รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะฯ 50,000

  ลาดดิน 

 8 ผลกระทบของข้อบกพร่องต่อพฤติกรรมรับแรงตามแนว อ.ดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะฯ 74,000

  แกนในคอนกรีตที่ได้รับการโอบรัดด้วยวัสดุโพลิเมอร์เสริม

  เส้นใย

 9 การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ปิยะนุช เวทย์วิวรณ์ กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะฯ 50,000

  ของอาคารเดิม: กรณีศึกษาอาคารมหาวิทยาลัยภาครัฐ

	 	 ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมวัสดุ     50,000

 10 การบ�าบดัผุน่จากเตาอาร์กไฟฟ้าด้วยกระบวนการโลหะวทิยา ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะฯ 50,000

  ทางความร้อนร่วมกับกระบวนการโลหะวิทยาสารละลาย
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ท่ี ชื่อโครงก�รวิจัย ผู้ทำ�ก�รวิจัย แหล่งเงินทุน งบประม�ณ

	 	 ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมอุตส�หก�ร     50,000

 11 วิธีเมตาฮิวริสติกโดยอาศัยพื้นฐานของแบบจ�าลอง ผศ.ดร.จุฑา พิชิตล�าเค็ญ กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะฯ 50,000  

  การถดถอยของกระบวนการแบบเกาส์เซียน

  ทุนจ�กมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ (57)    12,570,000

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมก�รบินและอวก�ศ      410,000 

 1 อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คน อ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส  ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  80,000

  ขนาดเล็กแบบ Multi Mission   

 2 อากาศพลศาสตร์ของอากาศยานไร้คนขนาดเล็ก  อ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส  ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  250,000 

  หลายภารกิจขณะบินลอยนิ่งและบินแนวระดับ

 3 วิวัฒน์กลยุทธ์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในระบบ อ.นวทัศน์ ก้องสมุทร  ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  80,000

  นิเวศธุรกิจ กรณีศึกษา: ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมเคมี      5,100,000 

 4 พารามิเตอร์การออกแบบปฏิกรณ์ก�าจัดก๊าซโดรเจน รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  300,000 

  ซับไฟต์จากก๊าซชีวภาพ   

 5 นวัตกรรมการเอ็นแคปวูเลชั่นด้วยการอบแห้ง  อ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  80,000

  แบบพ่นฝอยของสารสกัดจากถั่วเหลือง    

 6 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง อ.ดร.ปวีนา ประไพนัยนา ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  150,000 

  แบบเซลล์เดียวเพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนาเมมเบรน

  และอิเล็กโทรดให้มีประสิทธิภาพสูง   

 7 การสังเคราะห์การพิสูจน์เอกลักษณ์และการประดิษฐ์ อ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  340,000

  ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดของวัสดุผสมโลหะเงิน

  กับโพลีอะนิลีน    

 8 การแทรกตัวยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลในไคโตนที่มีรูพรุน รศ.ดร.มานพ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  300,000

  โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะใกล้จุดวิกฤต  เจริญไชยตระกูล    

 9 การปรับอิเล็กโทรดด้วยไดโตซานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผศ.ดร.นันทิยา  ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  300,000  

  ของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน หาญศุภลักษณ์   

 10 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกไข่ที่ปรับปรุง ผศ.ดร.กานดิส สุดสาคร ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  120,000

  ด้วย SrO ให้มีความว่องไวสูงส�าหรับการผลิตไบโอดีเซล

  จากน�้ามันสบู่ด�า    

 11 การผลิตไดเมทิลคาร์บอเนตจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  350,000 

  โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิเกิลคอปเปอร์ บนตัวรองรับ SBA-15

  ที่สังเคราะห์จากเถ้าแกลบ

 12 การออกแบบตัวควบคุมแบบเวลาจริงส�าหรับเครื่องปฏิกรณ์ ผศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  350,000

  แตกตัวของพอลิโพรพิลีน  

 13 การสังเคราะห์แอลกอฮอล์จากการเติมไฮโดรเจนของก๊าซ รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  400,000

  คาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยา Cu/MCM-41Zro2 

  ในสนามแม่เหล็ก   
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ที่ ชื่อโครงก�รวิจัย ผู้ทำ�ก�รวิจัย แหล่งเงินทุน งบประม�ณ

 14 การพัฒนาแบบจ�าลองเพื่อพยากรณ์การเสื่อมสภาพ อ.ดร.บุญธรรม ปวีณวรรณ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  350,000 

  โดยกลไกออกซิเดชันในการจัดเก็บน�้ามันไบโอดีเซล  

 15 การควบคุมการปล่องด็อกโซรุบิซิน (ยารักษาโรคมะเร็ง) อ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  300,000 

  จากซิลิกาที่มีรูพรุน 2 ขนาดสังเคราะห์โดยใช้ไคโตซาน

  เป็นสารแม่แบบ

 16 การผลิตน�้าตาลรีดิวว์จากกาบมะพร้าวด้วยกระบวนการ ผศ.ดร.อนุสิษฐ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  280,000

  ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอลโดยอาศัย  ธนะพิมพ์เมธา

  การออกแบบทางคณิตศาสตร์

 17 การศกึษากลไกการเสรมิสร้างความแขง็แรงของอพีอ็กซเีรวนิ อ.ดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  150,000

  โดยใช้วิลากาที่มีอนุภาคขนาดนาโนเมตร    

 18 วัสดุผสมของกราฟินและแมงกานีสออกไซด์ไฮโดรตที่เคลือบ อ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  80,000 

  บนกระดาษคาร์บอนไฟเบอร์ส�าหรบัท�าขัว้ของตวัเก็บประจุ

  ไฟฟ้าเคมียิ่งยวดที่มีประสิทธิภาพสูง   

 19 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ อ.ดร.อนุสรณ์ สืบสาย ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  150,000

  ส�าหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลินเป็นโพรพิลีน

  ออกไซด์โดยใช้ออกซิเจน   

 20 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้เชื้อเพลิง รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  750,000

  ทดแทนเอทานอล    

 21 การพัฒนาอิเล็คโทรดประสิทธิภาพสูงโดยเทคโนโลยี รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  - 

  การเคลือบระดับนาโนเมตรส�าหรับเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอล   

 22 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นสูงที่เหมาะสมส�าหรับ รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  - 

  อิเล็คโทรดใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอล     

 23 ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้เชื้อเพลิงทดแทนเอทานอล รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  -   

 24 การพัฒนาแบบจ�าลองเพื่อพยากรณ์การเสื่อมสภาพ  อ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  350,000

  โดยกลไกออกซิเดชันในการจัดเก็บน�้ามันไบโอดีเซล

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมเครื่องกล       300,000 

 25 การประยุกต์ใช้โครงสร้างไฮบริดเพื่อเป็นโครงสร้าง รศ.ดร.ชัชพล ชังชู ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  300,000

  เครื่องจักรกลความละเอียดสูง    

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมทรัพย�กรนำ้�      750,000 

 26 การเปรียบเทียบความถูกต้องของเทคนิคดาวน์สเกลลิ่งเพื่อ รศ.ดร.นุชนารถ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  400,000

  การประเมินด้วยแปรด้านภูมิอากาศส�าหรับการศึกษา ศรีวงศิตานนท์  

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    

 27 การตรวจสอบภัยแล้งและการเตือนภัยล่วงหน้า  รศ.ดร.นุชนารถ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  350,000

  ส�าหรับประเทศไทย   ศรีวงศิตานนท์    

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมไฟฟ้�       970,000 

 28 การเพิ่มสมรรถนะช่องสัญญาณไร้สายที่มีข้อมูล  ผศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  80,000 

  ช่องสัญญาณจ�ากัด
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 29 นวตักรรมระบบรหสับนบอร์ดอเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่การสือ่สาร รศ.ดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  350,000

  ไร้สายทีเ่ชือ่ถือได้ซึง่รองรบัการเพิม่ขึน้ของอตัราการส่งข้อมลู  

 30 การเพิ่มสมรรถนะของช่องสัญญาณสื่อสารสายก�าลัง ผศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  130,000 

 31 ขั้นตอนวิธีในการระบุต�าแหน่งโดยอาศัยโมเดลสนาม ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  250,000 

  สู่มาร์คอฟในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย    

 32 แรงสัมผัสป้อนกลับในหุ่นยนต์ช่วยเหลือการท�างาน อ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  80,000

  โดยการควบคุมความเร่งพร้อมกับการชดเชยการรบกวน

  ของกลไก    

 33 การสร้างตัวแทนคุณลักษณะชั้นสูงที่มีประสิทธิภาพ ผศ.ดร.เอกชัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  80,000

  โดยการใข้ข้อมูลที่ไม่มีการก�าหนดเป้าหมาย   ไพศาลกิตติสกุล    

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมโยธ�       1,960,000 

 34 การประมาณระยะเวลาเดินทางด้วยข้อมูลจราจรแบบจุด อ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  80,000

  และแบบช่วง    

 35 การวิเคราะห์หาผลกระทบของขนาดการผลิตที่มีแผนงาน ผศ.ดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  120,000

  ก่อสร้างที่มีลักษณะซ�้ากันโดยการจ�าลองสถานการณ์  

 36 การประเมินผลการตอบสนองของโครงสร้างที่ใช้เก็บ อ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฎ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  130,000 

  ของเหลวภายใต้แรงแผ่นดินไหว

 37 ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบแนวโน้มการเกิดสนิมด้วยวิธี ผศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  300,000

  ความต่างศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ในโครงสร้างคอนกรีต

  เสริมเหล็ก   

 38 การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงและน�้าหนักวิกฤตของ อ.รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  130,000

  โครงถังเหล็ก    

 39 ความเหมาะสมที่สุดทางด้านราคาของโครงหลังคาเหล็ก ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  120,000

  ขึ้นรูปเย็นก�าลังสูงที่มีระยะจุดต่อต่างกัน    

 40 ผลกระทบของข้อบกพร่องต่อพฤติกรรมทางกลและการ อ.ดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  80,000

  วิบัติได้รับการเสริมก�าลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย  

 41 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในงานวิศวกรรมปฐพี ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  1,000,000 

  เพื่อลดธรณีพิบัติภัย

 42 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงเสถียรภาพ ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  - 

  ของลาดดินวิธีวิศวกรรมชีวภาพ     

 43 การปรับปรุงดินโดยกระบวนการผลิตคาร์บอเนตจาก ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  - 

  จุลินทรีย์     

 44 สมบตัขิองดนิเหนยีวอ่อนทีป่รบัปรงุคณุภาพ โดยใข้ปนูซเีมนต์ ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  -

  จากกากอุตสาหกรรม      

	 	 ●	 ภ�ควิช�วิศวกรรมวัสดุ       1,730,000 

 45 การสะสมทางไฟฟ้าเคมีแบบร่วมโดยกระแสพัลส์และ อ.ดร.ราชธีร์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  80,000

  การท�าให้เป็นส่วนประกอบเนื้อเดียวของแผ่นฟิล์มนิกเกิล เตชไพศาลเจริญกิจ

  ไทเทีเนียม    
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 46 การพฒันาจโีอโพลเีมอร์ด้วยวสัดโุซลานต้นทนุต�า่ในประเทศ ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  470,000  

  เป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดภาวะเรือนกระจก   

 47 อทิธพิลของการรดีผวิลกึต่อพฤตกิรรมความล้าของเหลก็กล้า อ.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  300,000

  ไร้สนิม AISI 420"    

 48 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ทาง ผศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  180,000

  วิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก  

 49 การพัฒนาผลิตภัณพ์พลาสติกชีวภาพปลอดจุลชีพ ผศ.ดร.อมรรตัน์ เลศิวรสริกิลุ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  700,000

  จากพอลิแล็กติกแอซีดและอนุพันธ์ไคโตซาน    

 50 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกปลอดจุลชีพจากพอลิแล็กติก- ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  - 

  แอซิดและอนุพันธ์ไคโตซาน     

 51 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพปลอดจุลชีพ ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  -

  จากวัสดุไฮบริดของพอลิแล็กติกแอซีดและผงไคโตซาน

  เคลือบเงินนาโน    

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       1,350,000 

 52 การศกึษากลไกและลกัษณะการอดุตนัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  400,000

  ของเยื่อกรองเมมเบรนในระบบการบ�าบัดน�้าชะมูลฝอย

  ด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนร่วมกับเยื่อกรอง

  ออสโมซิสแบบฟันกลับ   

 53 ศักยภาพของจุลินทรีย์เมทาโนโทรฟในการย่อยสลาย รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  300,000 

  ขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบแบบกึ่งมีอากาศ 

 54 กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียชุมชนทางเลือกใหม่ เพื่อการน�า รศ.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  650,000

  น�้ากลับมาใช้ซ�้าและสร้างพลังงานทดแทน    

 55 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน�้าเสียชุมชน รศ.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  - 

  ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล     

 56 การพัฒนาจุชีพพร้อมใช้ส�าหรับการบ�าบัดไนโตรเจน รศ.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  -

  โดยกระบวนการทางชีวภาพ      

 57 เทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียจากชุมชนที่เหมาะสมใช้ระบบ รศ.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  -

  บ�าบัดแบบติดที่เพื่อการน�าน�้าที่ใช้แล้วน�ากลับมาใช้ซ�้า

  ทุนภ�คร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจ (55)     112,086,367 

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมก�รบินและอวก�ศ      960,000 

 1 อากาศพลศาสตร์ละการออกแบบอากาศยานไร้คน อ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 480,000

  ขนาดเล็กแบบ Multi Mission    การวิจัย  

  2 วิวัฒน์กลยุทธ์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในระบบ อ.นวทัศน์ ก้องสมุทร ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 480,000

  นิเวศธุรกิจ กรณีศึกษา: ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย  การวิจัย  

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมเครื่องกล      1,000,000 

 3 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเพื่อการออกแบบ ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 1,000,000

  ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์: กรณีศึกษาของ  และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)

  ยางหุ้มสายไฟในรถยนต์     
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  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมคอมพิวเตอร์      19,825,060 

 4 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบตรวจสอบความเป็น รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 850,000

  ต้นฉบับของเอกสารแบบอัตโนมัติเพื่อรองรับข้อมูลเอกสาร  แห่งชาติ (วช.)  

  จ�านวนมาก ระยะที่ 2  

 5 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับระบบรับหนังสือ อ.มนต์ชัย โศภิษฐกมล ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 300,000

  จองอัตโนมัติด้วยตนเองโดยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  การวิจัย   

  และ RFID   

 6 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ อ.มนต์ชัย โศภิษฐกมล ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 300,000

  แอนดรอยด์ส�าหรับการใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ของระบบ  การวิจัย

  ห้องสมุดอัตโนมัติ   

  7 การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติดตามข้อมูลการตลาด รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ส�านักงานพัฒนาการวิจัย  1,824,230

  และข้อมูลสนับสนุนการผลิตส�าหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  การเกษตร (สวก.)

  ด้านเศรษฐกิจ และการตลาดข้าว ระยะที่ 3    

 8 การพัฒนาธนาคารความรู้ข้าวอิเล็กทรอนิกส์  รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ส�านักงานพัฒนาการวิจัย 4,440,400

  เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการผลิต     การเกษตร (สวก.)   

 9 การพัฒนาระบบนิเวศน์ข้อมูลการเกษตร   รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ส�านักงานพัฒนาการวิจัย 2,207,900

  ส�าหรับการให้บริการความรู้     การเกษตร (สวก.)  

 10 การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติดตามข้อมูลการตลาด รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ส�านักงานพัฒนาการวิจัย 8,472,530

  และข้อมูลสนับสนุนการผลิตส�าหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  การเกษตร (สวก.)   

  ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว ระยะที่ 2 

 11 เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติปี 2556   ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม กรมการข้าว  1,430,000

      ทิพย์สุวรรณ์ 

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมเคมี      6,104,716 

 12 การประเมินการใช้พลังงานและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ธ�ารงรัตน์ มุ่งเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  396,200

  การผลิตปูนซิเมนต์โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฎจักรชีวิต (ที่ปรึกษา) 

 13 การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้ไอน�้าร้อน อ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย ส�านักงานพัฒนาการวิจัย 1,282,516 

  ยวดยิ่งส�าหรับการห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ:   การเกษตร (สวก.)   

  กรณีศึกษาไอโซฟลาโวนและวิตามินอี       

 14 วัสดุผสมของกราฟินและแมงกานีสออกด์ไฮเดรตที่เคลือบ อ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 480,000 

  บนกระดาษคาร์บอนไฟเบอร์ส�าหรับท�าขั้วของตัวเก็บประจุ  การวิจัย (สกว.)   

  ไฟฟ้าเคมียิ่งยวดที่มีประสิทธิภาพสูง

 15 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 15  ผศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 2,103,000

       การวิจัย (สกว.)   

 16 การปรับปรุงการสังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ผศ.ดร.อรรถศักดิ์ จารีย์ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 1,718,000 

  แบบวิวิธพันธุ์ในปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค    การวิจัย (สกว.)   

 17 การเตรียมคาร์บอนแบล็กเพื่อใช้เป็นอิเล็กโทรด  ผศ.ดร.นันทิยา  ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 125,000

  ส�าหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน หาญศุภลักษณ์ แห่งชาติ (วช.)  

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมทรัพย�กรนำ้�      3,496,000 

 18 โครงการพัฒนาแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ EPANET ผศ.ดร.อดิชัย พรพรหมินทร์ การประปานครหลวง  2,898,000

  เพื่อการบริหารจัดการแรงดันและควบคุมน�้าสูญเสีย

  ส�าหรับระบบโครงข่ายท่อประธานของการประปานครหลวง  



รายงานประจำาปี 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 19 โครงการศึกษาและตรวจสอบการเติมทรายชายหาดสมิหลา อ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ส�านักงานเทศบาลสงขลา  500,000

  จ.สงขลา    

 20 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการก�าหนดระยะถอยร่น  อ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ส�านักงานคณะกรรมการ 98,000

  ส�าหรับชายฝั่งทะเลในประเทศไทยด้านวิศวกรรม   สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมไฟฟ้�      10,300,900 

 21 ระบบช่วยลงจอดอัตโนมัติโดยใช้วิทัศน์คอมพิวเตอร์ อ.ดร.มิติ รุจานุรักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน 510,900

  และเซนเซอร์ทิศทาง    ประเทศ (องค์การมหาชน)

 22 โครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุง รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ ส�านักฝนหลวงและการบิน 2,000,000

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    เกษตร

  ของส�านักฝนหลวงและการบินเกษตร     

 23 โครงการพัฒนาและการสาธิตการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,400,000

  รองรับการท�างาน GNSS ส�าหรับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  และการสื่อสาร

  และการช่วยเหลือในภาวะภัยพิบัติ     

 24 การสร้างตัวแทนคุณลักษณะชั้นสูงที่มีประสิทธิภาพ รศ.ดร.เอกชัย ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 480,000 

  โดยการใช้ข้อมูลที่ไม่มีการก�าหนดเป้าหมาย   ไพศาลกิตติสกุล การวิจัย (สกว.)   

 25 โครงการงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมวางแผนการบ�ารุง รศ.วิชัย สุระพัฒน์ การไฟฟ้านครหลวง  3,000,000 

  รักษาระบบจ�าหน่ายมุ่งเน้นความเชื่อถือได้

 26 โครงการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า รศ.วิชัย สุระพัฒน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  1,950,000

  ส�าหรับระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

 27 แรงสัมผัสป้อนกลับในหุ่นยนต์ช่วยเหลือการท�างาน โดยการ อ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติกสุข ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 480,000

  ควบคุมความเร่งพร้อมกับการชดเชยการรบกวนของกลไก  การวิจัย (สกว.)  

 28 การเพิ่มสมรรถนะช่องสัญญาณไร้สายที่มีข้อมูลช่องสัญญาณ ผศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ ส�านักงานคณะกรรมการ 480,000

  จ�ากัด    การอุดมศึกษา (สกอ.)   

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมโยธ�       19,147,180 

 29 โครงการจัดท�าแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง อ.ดร.เอกชัย  กรมทางหลวงชนบท  393,600

  (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์   ศิริกิจพาณิชย์กุล 

 30 โครงการส�ารวจพิกัดต�าแหน่งประตูระบายอากาศ ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี การประปานครหลวง  12,559,780 

  Air Release Valve (AV) จุด Test Post วัดระบบป้องกัน

  การผุกร่อน Cathodic Protection (CP) ประตูน�้าในระบบ

  DMA และต�าแหน่งหัวดับเพลิง   

 31 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน�้าท่วมดินถล่มในพื้นที่ต้นแบบ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ "ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 2,920,000

  เพื่อสร้างแบบจ�าลองส�าหรับก�าหนดเกณฑ์และวิธีการ  แห่งชาติ (วช.)

  เตือนภัย (ระยะที่ 3)   

  32 ผลกระทบของข้อบกพร่องต่อพฤติกรรมทางกลและการวิบัติ อ.ดร.จักรพันธ์  เทือกต๊ะ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 416,000

  ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการเสริมก�าลังด้วยวัสดุ  การวิจัย (สกว.)

  คอมโพสิตเสริมเส้นใย   

  33 การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความ รศ.ดร.ประเสรฐิ สวุรรณวทิยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2,817,800

  คงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครงสร้าง  แห่งประเทศไทย

  หอหล่อเย็น       
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 34 โครงการส�ารวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา โครงการนวัตกรรมและ 20,000

  ด้านอากาศและอวกาศ    โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย  

 35 โครงการดาวเทียมกระป๋อง     ผศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา โครงการนวัตกรรมและ  20,000 

       โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมวัสดุ      2,115,000 

 36 โครงการการผลิตสารประกอบแคลเซียมจากเปลือกไข่ ผศ.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ ส�านักงานพัฒนาการวิจัย 851,000

  และการลดจุดสุกตัวของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยเปลือกไข่  การเกษตร (สวก.)  

 37 การพัฒนาวัสดุไฮบริดชนิดใหม่ที่มีสมบัติเด่นสามประการ ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 396,000

  จากพอลีแลกติกแอซิดและผงเขม่าด�าเคลือบนาโนซิลเวอร์:  แห่งชาติ

  สมบัติเชิงกลสมบัติด้านเชื้อแบคทีเรียและสมบัติน�าไฟฟ้า   

 38 การสะสมทางไฟฟ้าเคมีแบบร่วมโดยกระแสพัลส์และ อ.ดร.ราชธีร์ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 160,000

  การท�าให้เป็นส่วนประกอบเนื้อเดียวของแผ่นฟิล์มนิกเกิล เตชไพศาลเจริญกิจ การวิจัย (สกว.)  

  ไทเทเนียม     

  39 การพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป ผศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 358,000

  ผลิตภัณฑ์ยางที่มีขนาดเล็ก (ระยะที่ 2)    การวิจัย (สกว.)  

 40 การพัฒนาแบบจ�าลองคอนสติดิวทีฟของวัสดุยาง  ผศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 350,000

  ส�าหรับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (ระยะที่ 2)   การวิจัย (สกว.)   

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      43,222,511 

 41 โครงการจัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  4,700,000

  ในภาคอุตสาหกรรม    

 42 โครงการจัดท�าโปรแกรมค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ กรมทางหลวง  6,950,000

  และงานบ�ารุงทางกรมทางหลวง    

 43 โครงการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  9,399,500

  ความปลอดภัย วัตถุอันตรายและสารเคมี ที่มีผลกระทบ

  ต่อภาคอตุสาหกรรม เพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

  เศรษฐกิจอาเซียน   

 44 โครงการเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  2,183,000

  ในการสนับสนุนการจัดการวงจรรีไซเคิล    

 45 โครงการศึกษามลภาวะเสียงและก�าแพงกันเสียง   รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ กรมทางหลวง  14,989,063

  (Noise Barrier) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9    

 46 การก่อตั้งสถาบันหลักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมน�้า อ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 2,700,000

  ในเมืองของภูมิภาคเอเชีย    แห่งชาติ  

 47 การพัฒนาแบบจ�าลองการเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อน อ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 314,000

  ในลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่าง     แห่งชาติ  

 48 การบ�าบัดและการป้องกันการแพร่กระจายสารมลพิษ อ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 350,000

  จากพื้นที่ก�าจัดมูลฝอยชุมชน      แห่งชาติ   

 49 การพัฒนาแบบจ�าลองคณิตศาสตร์เพื่อค�านวณ  อ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 584,244

  การเคลื่อนตัวของน�้าหลากในลุ่มน�้าเจ้าพระยา     แห่งชาติ  
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 50 การเปลีย่นแปลงรปูแบบการดือ้ยาของอโีคไลในถงัชวีปฏกิรณ์ อ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 262,500

  เยื่อกรองชนิดเอสบีเอ็มบีอาร์ที่บ�าบัดน�้าเสียชุมชน   แห่งชาติ  

 51 การแพร่กระจายของสาหร่ายในอ่างเก็บน�้าบางพระ อ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 200,000

  และวิธีก�าจัดที่เหมาะสมในระบบประปา     แห่งชาติ   

 52 การแพร่กระจายของสารมลพิษในกลุ่มพลาสติกไซเบอร์ อ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 217,280

  ในอ่าวไทย      แห่งชาติ  

 53 การก�าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสโดยกระบวนทาง อ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 167,024

  ชีวภาพที่มีตัวกลาง      แห่งชาติ  

 54 การพัฒนาแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ส�าหรับท�านาย อ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 205,900

  การแพร่กระจายของสารมลพิษบริเวณปากแม่น�้าเจ้าพระยา    แห่งชาติ   

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมอุตส�หก�ร      5,915,000 

 55 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความ รศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 5,915,000

  พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการย่อยที่ 1  ระบบราชการ 

  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับสากลแก่ประเทศ

  สมาชิกอาเซียน

 ทุนภ�คเอกชน (28)      21,855,000 

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมก�รบินและอวก�ศ      4,360,000 

 1 โครงการพัฒนาการใช้งานระบบอากาศไร้ปีกบินกับการเพิ่ม อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล�่าพล Thai Yamaha Motor Co.Ltd. 3,200,000

  ประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย 

  1:  การท�านาข้าวให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ

  YAMAHA RMAX    

 2 การพัฒนาระบบควบคุมเสถียรภาพและติดตามดาวเทียม อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล�่าพล Thaicom Public Company 160,000

  อัตโนมัติส�าหรับสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมเคลื่อนที่   Limited

  SOTM.   

 3 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช บริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 1,000,000

  (Strategic Environmental Assessment: SEA) ในพื้นที่ (ผู้ร่วมวิจัย) (มหาชน) (ทอท.)

  โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ : ผลกระทบด้านสังคม

  และการมีส่วนร่วมของประชาชน   

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมคอมพิวเตอร์      569,000 

 4 การพัฒนาอัลกอริทึมการขัดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์  ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล 565,000

  ส�าหรับบาร์บาดอส   ทิพย์สุวรรณ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด   

 5 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารสินค้าในร้านค้าปลีก อ.มนต์ชัย โศภิษฐกมล ทุนส่วนตัว  2,000 

  บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Android โดยใช้เทคโนโลยี RFID

 6 A Design and Development of Library Inventory  อ.มนต์ชัย โศภิษฐกมล ทุนส่วนตัว  2,000

  Management System for Android Devices using 

  RFID Technology    

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมเคมี      14,503,000 

 7 โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ด�า รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)  12,813,000 

  เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต ระยะที่ 2 
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 8 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Green Zeolite ส�าหรับการผลิต รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด  800,000

  คิวมีนจากปฏิกิริยาแอลคิเลชันของเบนซินด้วยโพรพิลีน  

 9 การพัฒนาแบบจ�าลองคณิตศาสตร์เพื่อท�านายอายุการใช้ รศ.ดร.ผึ่งผาย พรรณวดี บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)  800,000

  งานของตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์ Steam Methane 

  Reforming (SMR) : ระยะที่ 2   

 10 การทดสอบวัสดุดูดซับกลุ่ม (การทดสอบความสามารถ รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  90,000

  ในการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายของกระเบื้องบุผนัง)  จ�ากัด  

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมเครื่องกล       660,000 

 11 Advance Strategies for Improvement of DF-PCCI  ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)  600,000

  Engine Calibration and Simulation    

 12 การวิเคราะห์พลศาสตร์ของรถขนสินค้าเมื่อมีการปรับปรุง ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ์ ทุนส่วนตัว  10,000

  ระบบกันสะเทือน   

 13 การขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติจากหินบะซอลด์ด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี อ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ทุนส่วนตัว  50,000 

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมไฟฟ้�       55,000 

 14 Iris Deformation   รศ.ดร.สมหญิง ไทยนิมิต ทุนส่วนตัว  30,000 

 15 การวัดผลสัมฤทธิ์การคัดไทยบนแท็บเล็ต   รศ.ดร.สมหญิง ไทยนิมิต ทุนส่วนตัว  5,000 

 16 ศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังงานน�้า  รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ ทุนส่วนตัว  10,000

  เพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็ก    

 17 การศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการเกิดลัดวงจรภายในขดลวด รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ ทุนส่วนตัว  10,000 

  โรเดอร์ของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมโยธ�       135,000 

 18 เสถียรภาพเชิงต�าแหน่งจากการให้บริการประมวลผลข้อมูล ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี ทุนส่วนตัว  5,000 

  ดาวเทียมระบบจีพีเอสในรูปแบบออนไลน์

 19 ความถูกต้องของพิกัดต�าแหน่งจากการรังวัด ด้วยดาวเทียม ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี ทุนส่วนตัว  10,000

  ระบบจีพีเอสโดยวิธีสถานีอ้างอิงเสมือน 

 20 การเสริมเหล็กรอบช่องเปิดในผนังรับแรงคอนกรีต ผศ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฎ์ ทุนส่วนตัว  10,000 

  เสริมเหล็ก

 21 การเปรียบเทียบความแตกต่างในการออกแบบโครงสร้าง ผศ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฎ์ ทุนส่วนตัว  10,000

  คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยมาตรฐาน ACI 318 ปีต่างๆ  

 22 ระบบการขนส่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน   ผศ.ดร.วราเมศวร์ วเิชยีรแสน ทุนส่วนตัว  100,000 

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       840,000 

 23 การแยกตัวท�าละลายใช้แล้วจากกระบวนการล้าง  รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา บริษัท Fabrinet จ�ากัด  50,000 

  แผงวงจรไฟฟ้า   

 24 การวิจัยประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนในการบ�าบัด รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี AUN/SEED-Net 750,000

  น�้าเสียชุมชนความเข้มข้นต�่าในกรุงเทพมหานคร   Collaborative Research 

       Program with Industry 2013  

 25 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศ  อ.สุชีลา พลเรือง ทุนส่วนตัว  20,000 
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 26 การศึกษาวัสดุเหลือใช้เพื่อน�ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ อ.สุชีลา พลเรือง ทุนส่วนตัว  20,000

  ของก๊าซชีวภาพ   

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมอุตส�หก�ร      733,000 

 27 การวัดค่าแกรมโหลด (GL) โดยไม่สัมผัสส่วนพื้นผิว รศ.ดร.ประไพศรี สุทัศน์  Westerm Digital Thailand  648,000

  Air Bearing   ณ อยุธยา 

 28 การศึกษาความเหมาะสมของเก้าอี้เลกเชอร์ในห้องเรียน ผศ.ดร.เพียงใจ พานิชกุล ทุนส่วนตัว  85,000

  กับขนาดสัดส่วนร่างกายของนิสิตระดับอุดมศึกษา 

 ทุนต่�งประเทศ (3)      900,000 

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมโยธ�      100,000 

 1 การออกแบบระบบขนส่งเพื่อน�าไปสู่สังคมคาร์บอนต�่า ผศ.ดร.วราเมศวร์ National Institute for 100,000  

  ในเมืองขอนแก่น   วิเชียรแสน Environmental Studies,   

       Japan

  ●		 ภ�ควิช�วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      800,000 

 2 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของไนเตรท ผศ.ดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร Kagoshima National 100,000

  ในน�้าใต้ดินในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย    College of Technology   

 3 การวิจัยการด�าเนินงานฝังกลบมูลฝอยที่เหมาะสม รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี National Institute for 700,000

  กับประเทศไทย (ระยะที่ 2)    Environmental Studies,

       Japan   

     รวมทั้งสิ้น 154 โครงก�ร      148,185,367 
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 ว�รส�รระดับน�น�ช�ติ

 1. Biodiesel Production from Waste Cooking Oil in a Microtube Reactor, Attasak Jaree, Journal of Industrial  

  and Engineering Chemistry 19 (2013), pp. 37-41, January 2013 

 2. Prediction of Mechanical Properties of Compatibilized Styrene/Natural-Rubber Blend by Using Reaction  

  Conditions: Central Composite Design vs. Artificial Neural Networks, Nantiya Harnsuparak, Journal of  

  Applied Polymer Science Vol. 126, 2013, pp. 356-365, January 2013

 3. Influences of Electric Potential and Electrolyte on Electrochemical Chloride Removal in Reinforced  

  Concrete, Wanchai Yodsudjai, Journal of Materials in Civil Engineering, Print doi: 10.1061/(ASCE) MT.1943-  

  5533.000077, January 11, 2013

 4. A Novel Colorimetric Sensing Material, Poly(γ-Glutamic acid)-graft-3,4-Dihydro-3-(2′-ethyl hydroxyl)-6- 

  Ethyl-1,3,2H-Benzoxazine (γ-PGA-graft-ethyl-Bx), for Iron(III) Ions, Apirat Laobuthee, Sains Malaysiana 42  

  (2) (2013), 223-229, January 2013

 5. Optimization of Capsaicin Purification from Capsicum Frutescens Linn. With Column Chromatography  

  Using Taguchi Design, Anusith Thanapimmeth, Industrial Crops and Products 44 (2013), pp 473-479,  

  January 2013

 6. Mixed Numerical-Experimental Technique for Identification of Elastic Material Parameters Using Digital  

  Image Correlation: Simulation Approach, Prapot Kunthong, Journal of Solid Mechanics and Materials  

  Engineering Vol.7 No.1, January 2013 

 7. Computer Simulation and Experimental Investigations of Wall-Thickness Distribution in High Impact  

  Polystyrene and Amorphous Polyethylene Terephthalate Thermoformed Parts, Somjate Patcharaphun,  

  Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47 (2013), 302-309, January 2013

 8. Mechanical and Electrical Properties of Alumina–Natural Rubber Composites, Nuchnapa Tangboriboon  

  Plastics, Rubber and Composites. Volume 42 Number 1, pp 26-33, February 2013

 9. Properties of TiO2 Thin Films Prepared Using Sol-Gel Process, Sanya Sirivitayapakorn, Surface  

  Engineering 2013 Vol.29 No 1, February 2013

 10. Chemical Shrinkage Behavior of Pastes Made with Different Types of Cements, Wanchai Yodsudjai,  

  Construction and Building Materials 40 (2013), pp 854-862, March 2013

 11. Production of Ethanol from Sweet Sorghum Juice Using VHG Technology: A Simulation Case Study,  

  Anusith Thanapimmatha, Applied Biochemistry and Biotechnology Part A: Enzyme Engineering and  

  Biotechnology, 294-314, July 2013

 12. Low Temperature Synthesis of N-Doped TiO2 Nanocatalysts for Photodegradation of Methyl Orange,  
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  pp. 9142-9147, December 2012

 55. Efficient Runtime Detection and Toleration of Asymmetric Races, Paruj Ratanaworabhan, IEEE TRANSACTIONS  

  ON COMPUTERS, Vol. 61, No. 4, pp. 548-562, APRIL 2012

 56. Chitosan-Assisted Combustion Synthesis of CuO–ZnO Nano Composites: Effect of pH and Chitosan  

  Concentration, Thongthai Witool, Ceramics International 39 (2013), pp. 3371-3375, August 2012



ANNUAL REPORT 2013
Faculty of Engineering, Kasetsart University

123 
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 65. ความยดืหยุน่ของการใช้รถส่วนตวัต่อการเกบ็เงนิเข้าพืน้ทีต่ดิขดั, เหมอืนมาศ วเิชยีรสนิธุ,์  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา 

  แห่งชาติ ครั้งที่ 18, หน้า 526-531, 8-10 พฤษภาคม 2556

 66. วิธีการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ, วรพงศ์ ศรีโสฬส, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  

  ครั้งที่ 18, หน้า 16-20, 8-10 พฤษภาคม 2556

 67. การขยายตวัและคณุสมบตัเิชงิกลของคอนกรตีทีป่ฏิกริยิา ASR ในประเทศไทย, วรพงศ์ ศรโีสฬส, การประชุมวชิาการวศิวกรรม  

  โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, หน้า 206-210, 8-10 พฤษภาคม 2556

 68. การก�าหนดมาตรฐานการผกูรดัยดึโยงวสัดอุปุกรณ์การส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาตเิพือ่การขนส่งทางถนน, จนัทร์ศริ ิ สงิห์เถือ่น,  

  The 2nd TNIAC: Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference, 17 พฤษภาคม 2556

 69. การหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมส�าหรับกระบวนการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซคลุมส�าหรับเหล็กกล้าไร้สนิมโดยวิธี 

  การออกแบบการทดลอง, จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, The 2nd TNIAC: Thai-Nichi Institute of Technology Academic  

  Conference, 17 พฤษภาคม 2556

 70. การศกึษาวเิคราะห์ต�าแหน่งตดิตัง้เครือ่งผลกัดนัน�า้ทีเ่หมาะสมด้วยแบบจ�าลองคณติศาสตร์, ชยัวฒัน์ ขยนัการนาว,ี การประชมุ  

  วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, หน้า 129-135, 8-10 พฤษภาคม 2556

 71. การประยุกต์ใช้วิธี RVA ส�าหรับประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติการไหลของน�้าท่า เนื่องจากโครงการพัฒนาแหล่งน�้าที่จะ 

  เกิดขึ้นในอนาคตส�าหรับลุ่มน�้ามูล, สมฤทัย ทะสะดวก, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, หน้า 60-70,  

  8-10 พฤษภาคม 2556

 72. การศกึษาการเตอืนภยัน�า้หลากส�าหรบัเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยค่าดชันนี�า้ฝน (API), วรรณด ีไทยสยาม, การประชมุวชิาการ  

  วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, หน้า 55-59, 8-10 พฤษภาคม 2556

 73. การศกึษาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพคลองระบายน�า้สายที ่ 1 โครงการบรรเทาอทุกภัยอ�าเภอหาดใหญ่, วรรณดี ไทยสยาม,  

  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, หน้า 77-82, 8-10 พฤษภาคม 2556

 74. การประเมนิปรมิาณน�า้ทีไ่หลเข้าอ่างเกบ็น�า้ โดยใช้แบบจ�าลอง API Rainfall-Runoff, กอบเกยีรติ ผ่องพฒุ,ิ การประชุมวชิาการ  

  วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, หน้า 16-21, 8-10 พฤษภาคม 2556

 75. แบบจ�าลองน�้าฝนน�้าท่าแบบปรับเทียบอัตโนมัติบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, สุวัฒนา จิตตดลากร การประชุมวิชาการ 

  วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, หน้า 40-44, 8-10 พฤษภาคม 2556

 76. การประยุกต์หลักการอ่าวสมดุลส�าหรับการวางต�าแหน่งอาคารป้องกันชายฝั่งทะเล โครงสร้างป้องกันชายฝั่งทะเล, ทีฆวุฒิ  

  พุทธภิรมย์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, หน้า 50-54, 8-10 พฤษภาคม 2556

 77. Functional Cache Simulator for Multicore, ภารุจ รัตนวรพันธ์, Telecommunications and Information  

  Technology (ECTI-CON), 2012 9th International Conference, 16-18 May 2013

 78. SWAP: Scalable Web Application Platform on a Cloud, ภุชงค์ อุทโยภาศ, The 17th International Annual  

  Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 17), pp. 256-259, 27-29 March 2013

 79. Enhancing Cloud Object Storage Performance using Dynamic Replication Approach, ภุชงค์ อุทโยภาศ, The  

  18th IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems, ICPADS 2012, 17 December 2012

 80. Accelerating the Cloud Backup using GPU based Data Deduplication, ภุชงค์ อุทโยภาศ, The 18th IEEE  

  International Conference on Parallel and Distributed Systems, ICPADS 2012, 17 December 2012
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 81. อิทธิพลน�้าหนักมวลโมเลกุลของไคโตซานในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาส�าหรับเซลล์เช้ือเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยน 

  โปรตอน นันทิยา หาญศุภลักษณ์, การประชุมน�าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555, 18 ตุลาคม 2555

 82. A Development of Pitch Adjustable Work Piece Feeding Module, ชนะ รักษ์ศิริ, Proceeding of the 5th  

  International Conference on Data Storage Technology (DST-CON), 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 

 83. การประยกุต์หลกัการหน่วยชายฝ่ังสมดลุ เพือ่การจดัการ และป้องกนัชายฝ่ังทะเลทีเ่หมาะสม, ทฆีวฒุ ิพทุธภิรมย ์วศิวกรรมสาร  

  มก., มีนาคม-เมษายน 2556 

 84. Minimum-Energy Bit Allocation Over Power Line OFDM Channels, วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์  ECTI-Con 2013 IEEE  

  Xplore Thailand, May 15-17 2013

 85. Optimal DG Allocation in a Smart Distribution Grid Using Cuckoo Search Algorithm, คมสันต์ หงษ์สมบัติ,  

  The 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications  

  and Information Technology (ECTI-CON),15-17 May 2013

 86. Evaluation of Battery Energy Storage System for Frequency Control in Microgrid System, คมสันต์  

  หงษ์สมบัติ The 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,  

  Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 15-17 May 2013

 87. Evaluation of the Requirements for Battery Energy Storage System to Postpone the Investment of  

  Distribution System, คมสันต์ หงษ์สมบัติ, The 10th International Conference on Electrical Engineering/ 

  Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 15-17 May 2013

 88. Robust Interline Power Flow Controller Using Phase-Plane Fuzzy Logic Control, คมสันต์ หงษ์สมบัติ, The  

  10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and  

  Information Technology (ECTI-CON), 15-17 May 2013

 89. Power System Oscillation Control Using a Robust Energy Capacitor System,  คมสันต์ หงษ์สมบัติ, The 10th  

  International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and  

  Information Technology (ECTI-CON), 15-17 May 2013

 90. TCSC Based on Phase-Plane Fuzzy Logic Control for Wide-Area Power System Stabilization, คมสันต์  

  หงษ์สมบัติ, The 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,  

  Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 15-17 May 2013

 91. การประยุกต์การจัดการโครงการในการออกแบบและสร้างเครื่องหยอดกาวและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษา:  

  เครื่องหยอดกาวของอุปกรณ์ปิดเปิดรับแสงในกล่องดิจิตอล, รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, การประชุมวิชาการ 

  ข่ายงานวศิวกรรมอตุสาหการ ประจ�าปี พ.ศ. 2555, 17-19 ตลุาคม 2555 

 92. Antimicrobial Activity of Nano-Silver Coated Materials, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี,  The 1st International Conference  

  on Herbal Medicines Herbal Remedies : The Art of Science, 2 พฤศจิกายน 2555

 93. Investigation of Damaged Fe/Al Structural Transition Joint's Specimen after Exposure in Marine  

  Environment, อภชิาต โรจนโรวรรณ, การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตแิละนานาชาต ิ มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 

  ธนบุรี ครั้งที่ 1, 16-17 มีนาคม 2556

 94. การแทรกตวัยาซลัฟาเมท็ทอ็กซาโซลในไคโตซานทีม่รีพูรนุโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ทีส่ภาวะใกล้จดุวกิฤต, มานพ เจรญิไชยตระกลู  

  การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 25-26 ตุลาคม 2555
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 95. การสกัดสารออกฤทธิ์สาคัญจากบัวบกโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตที่มีตัวท�าละลายร่วม, มานพ  

  เจริญไชยตระกูล The 2nd TNIAC: Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference “Engineering and  

  Industrial Management”, May 17, 2013

 96. การวเิคราะห์และออกแบบแรงจบัยดึในดมุวงล้อพดัลมกรงกระรอก, ประพจน์ ขนุทอง, The Proceeding Thai Agricultural  

  Path Advances Toward ASEAN for Sustainable Development, 5-7 กุมภาพันธ์ 2556 

 97. การศกึษาคณุสมบตัเิชงิกลของแอสฟัลต์คอนกรตีด้วยวธิกีารผสมอุน่โดยการเตมิสารผสมเพิม่ (advera), วรีะเกษตร สวนผกา,  

  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8-10 พฤษภาคม 2556

 98. การเปรียบเทยีบความแตกต่างในการออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหล็กด้วยมาตรฐาน ACI 318 ปีต่างๆ, ทรงพล จารวุศิษิฎ,์  

  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8-10 พฤษภาคม 2556

 99. การเสริมเหลก็รอบช่องเปิดในผนงัรบัแรงคอนกรีตเสรมิเหล็ก, ทรงพล จารวุศิษิฎ์, การประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาติ  

  ครั้งที่ 18, 8-10 พฤษภาคม 2556

 100. การวิเคราะห์การตอบสนองของอาคารสูงภายใต้แรงลมด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางพลศาสตร์ของไหลเชิงค�านวณ, ทรงพล  

  จารุวิศิษฎ์, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8-10 พฤษภาคม 2556

 101. การประมาณระยะเวลาการเดนิทางบนทางพเิศษด้วยข้อมลูจากระบบเกบ็ค่าผ่านทางแบบอเิลก็ทรอนกิส์, สโรช บญุศริพินัธ,์  

  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8-10 พฤษภาคม 2556
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1	 รศ.ดร.ธัญญะ		เกียรติวัฒน์	
	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2		 รศ.ดร.พีรยุทธ์		ชาญเศรษฐิกุล	
	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3		 รศ.สมพงษ์		พิเชฐภิญโญ 
	 รองคณบดีฝ่ายกายภาพ	
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4		 รศ.ดร.ไพศาล		คงคาฉุยฉาย	
	 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	
	 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

5		 ผศ.ดร.เขมะฑัต		วิภาตะวนิช	
	 รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์	
	 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6		 รศ.ดร.พัชราภรณ์		ญาณภิรัต 
	 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	
	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

7		 รศ.ดร.ประกอบ		สุรวัฒนาวรรณ 
	 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ	
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

8		 รศ.ณัฐวุฒิ		ขวัญแก้ว 
	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
	 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

9		 ผศ.ดร.มณฑล		ฐานุตตมวงศ์	
	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
	 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

10		 อ.ดร.ปวเรศ		ชมเดช	
	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	
	 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

10
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คณบดี	/	รองคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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1		 ผศ.ดร.ปานจิต		ด�ารงกุลก�าจร	
	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร	
	 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2		 ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์		ศรีผดุงธรรม
	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์	
	 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3		 อ.สมศักดิ์		โชติชนาทวีวงศ์	
	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ	
	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

4		 อ.ดร.รมิดายุ		อยู่สุข 
	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	
	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5		 ผศ.ดร.เอกไท		วิโรจน์สกุลชัย 
	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ		
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

6		 ผศ.ดร.ดวงฤดี		ฉายสุวรรณ 
	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	
	 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

7		 ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์		รอดขวัญ 
	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม	
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

8		 อ.ดร.สมปรารถนา		ฤทธิ์พริ้ง 
	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	
	 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า

9		 รศ.วัชรินทร์		วิทยกุล	
	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ	
	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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1		 รศ.ดร.ชาติ		เจียมไชยศรี	
	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2		 รศ.วิชัย		สุระพัฒน์
	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3		 ผศ.ดร.วิสุทธิ์		สุพิทักษ์	
	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

4		 รศ.ดร.อภิญญา		ดวงจันทร์
	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

5		 ผศ.ดร.ภุชงค์		อุทโยภาศ 
	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6		 ผศ.ดร.วันชัย		ยอดสุดใจ	
	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

7	 อ.ดร.ไชยวัฒน์		กล�่าพล	
	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

8	 รศ.ดร.ชวลิต		กิตติชัยการ	
	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

9	 ผศ.ดร.สมเจตน์		พัชรพันธ์	
	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

10	 ผศ.ดร.นภาพร		เปี่ยมสง่า
	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า

11	 นางสาวชุติมา		เทพเฉลิม
	 หัวหน้าส�านักงานเลขานุการ

หัวหน้าภาควิชา	/	หัวหน้าส�านักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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