




การท�างานอย่างให้มีคุณภาพ ให้ได้ผลบริบูรณ์นั้น ต้องท�าความเห็นให้ถูกต้องในงานที่จะท�าเสียก่อน 
โดยใช้ปัญญาไตร่ตรองให้เห็นเหตุที่แท้ ผลที่แท้ ที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่พึงมุ่งหวัง

แล้ววางแผนการอันแน่นอนที่จะด�าเนินการต่อไป ด้วยหลักวิชา ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน
และส�าคัญที่สุด ต้องมีความพากเพียรไม่ย่อหย่อน ในอันที่จะกระท�าต่อตามไปจนกว่าจะเป็นผลส�าเร็จ

ภาพ King Bhumibol Adulyadej วาดโดยหุ่นยนต์ Delta Robot ผลงานการพัฒนาของ ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข 

และทีม CMIT ReArt ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งได้รับรางวัลที่ 2 ของโลกจากการประกวด Robot Art 2017 ณ สหรัฐอเมริกา

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๖



 ในปี 2559 นับเป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่าง 
ใหญ่หลวงท่ีสุดของประชาชนชาวไทย ด้วยพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ พัฒนาในการน�า 
แนวความคิดสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาประเทศ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถน�าความรู้ด้าน 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ 
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า การอุทิศพระวรกายและพระวิริยะอุตสาหะ ทรงนับเป็นแบบ 
อย่างท่ีดีในการทรงงานแก่อาจารย์และบุคลากรทุกคน มีโครงการในพระราชด�าริของพระองค์ที่อาจารย ์
คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้มโีอกาสถวายงาน อาท ิ โครงการออกแบบจดัสร้างกงัหนัน�า้คลองลดัโพธิ ์ โครงการ 
ลู่ว่ิงสุนัขทรงเลี้ยงออกก�าลัง และโครงการสระน�้าสุวรรณชาดเพื่อสุนัขทรงเล้ียง โครงการน�้าหยดดอยปุย 
และโครงการพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน เป็นต้น นับเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้อาจารย์และนิสิต 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้พฒันางานวจิยัและสร้างผลงานต่างๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา 
ของชุมชนและสังคมตลอดมา โดยในปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีอาจารย์และนิสิตได้รับ 
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ จากการวิจัย การน�าเสนอผลงาน การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
มากมาย ทีล้่วนสร้างช่ือเสยีงและความภาคภมูใิจให้แก่คณะวศิวกรรมศาสตร์และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ดังปรากฎในรายงานประจ�าปีฉบับนี้

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณคณะท�างาน ผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี 2559 ทุกท่านมา  
ณ โอกาสน้ี และกระผมขอเป็นตัวแทนของบุคลากรและนิสิตทุกคน ตั้งจิตปฏิญาณด้วยความส�านึก 
ในพระมหากรณุาธคิณุ จะน้อมน�าแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชด�ารสั และพระราชด�าร ิทีไ่ด้เคย 
พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหน่ียวในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม  
และตั้งใจมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามพระยุคลบาท ในการท�างานพื่อให้เกิดประโยชน์สุข 
แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ส ารคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ที่ปรึกษา >> 
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  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยเรียงดวงใจน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 ❖ การจดัโต๊ะหมูบ่ชูา และประดษิฐานพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช พร้อม 
   ประดับเครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์ ณ บริเวณด้านหน้าคณะ รวมถึงการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัย เพื่อเปิด 
  โอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้ร่วมน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน 

 ❖ การร่วมพิธีถวายอาลัยน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย  
  ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

 ❖ การเป็นเจ้าภาพท�าบุญตักบาตร เจริญภาวนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
  ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

 ❖ การได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
  มหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเข้าสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

วิศวฯ ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน
และน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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สถิตย์ในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร
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จารึกไว้ ไม่ลืมเลือน...ครั้งหนึ่งกับการถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท
 การได้ถวายงานใต้เบ้ืองพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นส่ิงที่ผู้ได้รับใช้งานย่อมม ี
ความปิต ิภาคภมูใิจและเป็นมงคลแก่ชีวติ เหนอืสิง่อืน่ใดคอืเป็นสิง่ทีจ่ะจารกึไว้ในดวงใจไม่อาจลมืเลอืนได้ตลอดไป และในจ�านวน 
ผู้ที่ได้ถวายงานแด่พระองค์ท่านนั้น มีนิสิตเก่าตลอดจนคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วย ดังนี้

 ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน นิสิตเก่าวิศวกรรมชลประทาน 
เป็นหนึ่งบุคคลที่ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิด 
ขณะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับน�้า มาตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี 

  “พวกเราทุกฝ่ายควรน�าเอาสิ่งต่างๆ ที่ทรงวางรากฐานไว้ มาขับเคลื่อนให้ชัดเจน 
จะสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าต่อไปได้ ความประทับใจของผมเพิ่มพูนขึ้น 
เรื่อยๆ ความที่ทรงเป็นนักวิชาการ นักคิดของพระองค์ท่าน ผมประทับใจมาก ทรงเป็น 
แบบอย่างให้ผมน้อมน�ามาปฏิบัติตาม”

 รองศาสตราจารย์มนตรี ค�้าชู อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า 
และอดีตรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

  “จากการถวายงานออกแบบและพัฒนาระบบลู่วิ่งส�าหรับสุนัขทรงเลี้ยงออกก�าลัง 
ผมถวายรายงานว่า จะท�าให้มี 5ป คือ 1. ปลอดภัย 2. ประหยัด 3. มีประสิทธิภาพ 
4. ปรบัความเร็วได้ และ 5. คอืพระองค์ท่านต้องทรงโปรด พระองค์ท่านทรงแย้มพระสรวล 
หลังผมกล่าวถวายรายงานเสร็จ และมีพระราชด�ารัสว่า “ดีแล้ว ไม่ต้องคิดมาก ใช้ได้แล้ว  
แพงเปล่าๆ” นับเป็นที่สุดแห่งความทรงจ�าหาอะไรเทียบยากในชีวิต”

 รองศาสตราจารย์ชยัวฒัน์ ขยันการนาว ีอาจารย์ประจ�าภาควชิาวศิวกรรมทรพัยากรน�า้ 
กับงานสืบสานพระราชด�าริการใช้ประโยชน์จากคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ

 “การน�าพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการน�า 
พลังน�้าที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้น�ามาสู่การออกแบบกังหัน 
พลังน�้าต้นแบบที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการประตูคลองลัดโพธิ์ 

 จากความส�าเร็จของโครงการดังกล่าว มีความรู ้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้น�า 
พระราชด�าริของพระองค์ท่าน มาปฏิบัติได้ส�าเร็จเป็นได้จริง นอกจากนั้นยังได้พลังงาน 
ทดแทนที่ลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด ● นายช่างผู้ถวายงานอย่างใกล้ชิด

รองศาสตราจารย์มนตรี คำ้าชู ● ผู้พัฒนาลู่วิ่งออกกำาลังสำาหรับสุนัขทรงเลี้ยง

รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี ● ผู้สืบสานโครงการพระราชดำาริ “คลองลัดโพธิ์”
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 จากสายพระเนตรท่ียาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงตระหนักถึงการศึกษาของ 
เยาวชน ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัของชาต ิจงึได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรพัย์จดัตัง้มลูนธิ ิ“อานันทมหดิล” 
ให้เป็นทุนส�าหรับการศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ ในขั้นสูง โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันแต่ประการใด เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานทุน 
น�าความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนั้น 

 นิสิตเก่าและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ได้รับพระราชทานทุนดังกล่าว ล้วนส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง 
หาที่สุดมิได้ โดยมีผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล รวมทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา และ รองศาสตราจารย ์
ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมโยธา นักเทคโนโลยี 
ดีเด่นรุ่นแรกที่ได้รับรางวัลเป็นพระบรมรูปขณะทรงเรือใบซูเปอร์มดหล่อด้วย 
บรอนซ์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน 
พระบรมราชานญุาตให้สร้างเพื่อเป็นรางวัลแก่นักเทคโนโลยีดีเด่น โดยผลงานวิจัย 
ท่ีท�าให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้รับรางวัล คือ การผลิตปูนซีเมนต์ก่อให้เกิดก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ (ก๊าซเรือนกระจก) 

 การได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นนั้น นอกจากจะน�าความภาคภูมิมาสู่อาจารย์ทั้งสองท่านแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจ 
ส�าคัญยิ่งให้ผู้ได้รับมุ่งม่ันท�างานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของสังคมและเป็นตัวอย่างต่อนิสิต นักศีกษาและนักวิจัย 
รุ่นต่อๆ มาอีกด้วย

นักเทคโนโลยีดีเด่น กับความภาคภูมิใจในรางวัลพระบรมรูปขณะทรงเรือใบซูเปอร์มด

รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขา Irritation Engineering 
จาก Utah University

สหรัฐอเมริกา

อ.ดร.รติพร มั่นพรหม
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขา Energy Science,Technology and Policy
จาก Carnegie Mellon University 

สหรัฐอเมริกา

อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

จาก Georgia Institute of 
Technology สหรัฐอเมริกา

อ.มณีขวัญ โตยั่งยืนทรัพย์
ก�าลังศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ณ Stanford University
สหรัฐอเมริกา

ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จาก University of California, Davis 

สหรัฐอเมริกา

อ.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง
ก�าลังศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขาวิศวกรรมเคมี
ณ Imperial College London 

สหราชอาณาจักร

รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขา Civil Engineering
จาก Imperial College London 

สหราชอาณาจักร

นักเรียนทุนพระราชทานอานันทมหิดลน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
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ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ประทับใจและจะจารึกไว้ ไม่เสื่อมคลาย...

กับการกับการถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลู่วิ่งสำาหรับสุนัขทรงเลี้ยงออกกำาลัง

 “งานที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่าน คือ การออกแบบ 
และพัฒนาระบบลู่วิ่งส�าหรับสุนัขทรงเลี้ยงออกก�าลัง โดยในวันที่ได้ 
เข้าเฝ้าฯ เพือ่ถวายรางรถบงัคบัวทิยไุฟฟ้าให้คณุทองแดงสนุขัทรงเลีย้งนัน้  
พระองค์ท่านทรงพอพระทัยและได้พระราชทานหนังสือคุณทองแดง 
ด้วยพระหตัถ์ของพระองค์ท่านเองแก่ผมและลูกน้องของผมทีเ่ป็นคนงาน  
3 คน เพื่อเป็นการขอบใจ ลูกน้องผมน�้าตาไหลเลย และพูดว่าอีกกี่ชาต ิ
จะได้มีโอกาสที่เป็นมงคลเช่นน้ีในชีวิต พร้อมเก็บหนังสือเล่มดังกล่าว  
เอาไปกราบไหว้ เวลาท้อแท้ ก็นึกถึงพระองค์ท่าน ท�าให้มีก�าลังใจ 

 การออกแบบและสร้างระบบลูวิ่งให้สุนัขทรงเลี้ยงวิ่งออกก�าลัง ได้เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ออกแบบและสร้างระบบให้สุนัขทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ประมาณ 40 ตัว ได้วิ่งออกก�าลังกาย ณ บริเวณสนามหญ้าริมทะเล พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
ซึ่งได้ปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ออกแบบและสร้างลู ่วิ่งถวายเพิ่มเติมเพื่อใช้งานประจ�า  
ณ พระราชวังสวนจิตรลดาอีกด้วย 

 รองศาสตราจารย์มนตรี ค�้าชู อดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า และอดีตรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล่าถึงการถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 กับครั้งหนึ่งในชีวิตที่มิอาจลืมเลือน...

ต่อสู้ชีวิตมาตลอด ซึ่งลูกน้อง 3 คนนั้นปัจจุบันก็ยังช่วยงานสร้างนวัตกรรมให้กับผมอยู่ นับว่าผมโชคดีที่ได้ช่างฝีมือช่วยพัฒนางาน 
จนถึงทุกวันนี้ เนื่องมาจากพระบารมีของพระองค์ท่านซึ่งหาที่สุดมิได้

 จากการถวายงานครั้งนั้น สิ่งที่ผมประทับใจอย่างที่สุด คือการที่พระองค์ท่านรับส่ังว่า “มีคนจะท�าให้ในหลวงมาก 
แต่แพง ในหลวงไม่ชอบ อย่างที่ท�านี้ เราชอบ เพราะใช้ความคิดง่ายๆ” ผมถวายรายงานว่า จะท�าให้ดีกว่านี้ คือ จะท�าให้มี 5ป  
คือ 1. ปลอดภัย 2. ประหยัด 3. มีประสิทธิภาพ 4. ปรับความเร็วได้ และ 5. คือพระองค์ท่านต้องทรงโปรด พระองค์ท่าน 
ทรงแย้มพระสรวลหลังผมกล่าวถวายรายงานเสร็จ และมีพระราชด�ารัสว่า “ดีแล้ว ไม่ต้องคิดมาก ใช้ได้แล้ว แพงเปล่าๆ” 
นับเป็นที่สุดแห่งความทรงจ�าหาอะไรเทียบยากในชีวิต”

8

รายงานประจำาปี 2559
ANNUAL
REPORT2016

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University



Beyond The King
ความภาคภูมิใจ...

กับการเป็นหนึ่งในผู้รับสนองแนวพระราชดำาริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า หนึ่งในทีม 
อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับสนองแนวพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดชในการใช้ประโยชน์จากพลังงานน�้าไหลที่ระบายผ่านประตูน�้าคลองลัดโพธ์ิ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ร ่วมกับกรมชลประทาน  
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้คิดพัฒนากังหันพลังงานน�้าไหลผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใต้บานประตู 
ระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ สามารถผลิตก�าลังไฟฟ้า ได้สูงสุด 5.74 กิโลวัตต์

 “การน�าพลังน�้าที่ระบายผ่านคลองมาใช้ประโยชน์ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้น�ามาสู่การออกแบบกังหันพลังน�้าต้นแบบที่สอดคล้องกับ 
การบริหารจัดการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ โดยใช้หลักการพลังงานจลน์จากกระแสน�้าไหล 
มาปั่นกังหัน ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับกังหันลมและหลักการชลศาสตร์ ออกแบบเป็นกังหัน 

กังหันนำ้าไหลผลิตไฟฟ้า คลองลัดโพธิ์

หมุนตามแนวแกนและกังหันแบบหมุนขวางการไหล ซ่ึงชุดกังหันพลังงานน�้าไหลต้นแบบได้ติดต้ังที่ตอม่อท้ายประตูคลองลัดโพธิ์ 
โดยกังหันพลังงานน�้าไหลยังเป็นต้นแบบของการผลิตกังหันน�้าไปติดตั้งตามประตูระบายน�้าต่างๆ ทั่วประเทศ

 การออกแบบชุดกังหันพลังน�้าไหลต้นแบบในครั้งนี้ ทีมนักวิจัยได้ใช้หลักการของพลังงานจลน์ที่เกิดจากความเร็วของกระแสน�้าไหล 
ท่ีใต้บานประตูคลองลัดโพธิ์ ซึ่งมีความแตกต่างของระดับน�้าด้านเหนือน�้าและท้ายน�้าประมาณ 0.15 เมตร โดยออกแบบกังหันพลังงาน 
น�้าไหลแบบหมุนตามแนวแกน (Axial Flow) ใบพัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร จ�านวน 3 ใบ และแบบหมุนขวางการไหล (Cross 
Flow) ใบพัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 2.50 เมตร จ�านวน 3 ใบ กังหันน�้าทั้ง 2 แบบติดตั้งกับโครงเหล็กที่ปรับขึ้น-ลงได ้
ในช่องใส่บานซ่อมบ�ารุง (Bulk Head) ที่ตอม่อท้ายประตูคลองลัดโพธิ์ โดยค�านึงถึงประโยชน์ ประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ซ่อมบ�ารุง 
ได้ง่ายและราคาประหยัด”

 หลักการท�างาน เมื่อมีกระแสน�้าไหลผ่านใบพัดจะเป็นต้นก�าลังไปหมุนเกียร์ทดรอบที่เชื่อมต่อกับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็ก 
ถาวรท่ีบรรจุอยู่ภายในกล่องโลหะที่จมน�้าได้ เมื่อกังหันพลังน�้าไหลเดินเครื่องจะได้พลังงานไฟฟ้า เป็นแบบกระแสสลับ หลังจากนั้นจะใช้ 
เครื่องแปลงเป็นไฟฟ้าแบบกระแสตรงและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แปลงและควบคุมกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะปรับแรงดันและความถี่ให้เชื่อมต่อกับ 
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

 จากความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์และกรมชลประทานในการร่วมศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของประต ู
ระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ส่งผลให้มีการประดิษฐ์เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดส�าเร็จของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ขึ้น 
รวมทั้งยื่นขอสิทธิบัตรงานทั้ง 2 ชิ้น ในนามพระปรมาภิไธยอีกด้วย
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ความภาคภูมิใจ ไม่เคยลืม... นักเทคโนโลยีดีเด่น
กับรางวัลพระบรมรูปขณะทรงเรือใบซูเปอร์มด หล่อด้วยบรอนซ์

 ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ การผลิตปูนซีเมนต์ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ก๊าซเรือนกระจก) ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ 
ของปูนซีเมนต์โดยน�้าหนัก โดยเฉพาะในประเทศไทยมีการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตปูนซีเมนต์คิดเป็นประมาณ  
25 ล้านตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ 
ได้ร่วมกันกับกลุ่มผู้วิจัยวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมท�าวิจัย 
เกี่ยวกับคุณสมบัติระยะสั้นและระยะยาวของคอนกรีตผสมเถ้าลอย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาน�าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน ์
ในงานก่อสร้างในประเทศไทย

 จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้อาจารย์ท้ังสองท่านได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2545 จากมูลนิธิส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรางวัลนี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สร้างพระบรมรูปขณะทรงเรือใบซูเปอร์มด หล่อด้วยบรอนซ์ เพ่ือเป็นรางวัล 
แก่นักเทคโนโลยีดีเด่น และเหรียญรางวัลแก่นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ในวันเทคโนโลยีแห่งชาติของทุกปี โดยมอบเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 
2545 เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โดดเด่น และมีผลกระทบต่อประชาชน 
และประเทศในวงกว้าง ทั้งในเชิงความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและพาณิชย์

 “ในส่วนงานวิจัยของกลุ่มพัฒนาการใช้ประโยชน์เถ้าลอยลิกไนท์ไทยซึ่งได้รับรางวัลในปีแรกนี้ เป็นงานวิจัยร่วมที่กลุ่มนักวิจัย 
13 คนจาก 7 มหาวิทยาลัยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ ร่วมวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงสมบัติ พฤติกรรม 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อน�าเถ้าลอยลิไนท์ ที่เดิมเคยต้องก�าจัดทิ้งและเป็นปัญหามลภาวะต่อสภาพแวดล้อมมาใช้ในอุตสาหกรรม 
คอนกรีตและก่อสร้างเป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาท และผลงานวิจัยนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัย พัฒนา และการน�ามาใช้ประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนอาจกล่าวได้ว่างานคอนกรีตส่วนใหญ่ในประเทศมีการใช้เถ้าลอยร่วมกับปูนซีเมนต์เป็นส่วนใหญ่ 

 งานวิจัยที่คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีส่วนร่วมวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติระยะสั้นและระยะยาว 
ของคอนกรีตผสมเถ้าลอย ท้ังในด้านความสามารถท�างานได้ ก�าลังและความคงทนในระยะสั้นและยาวในสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ซึ่งสนับสนุนการประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างจริงอย่างมีประสิทธิภาพตามต้องการ 

 การได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นเป็นแรงบันดาลใจส�าคัญยิ่งให้ผู้ได้รับมุ่งมั่นท�างานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ 
ของสังคม และเป็นตัวอย่างต่อนิสิต นักศึกษาและนักวิจัยรุ่นต่อๆ มาอีกด้วย” อาจารย์ทั้งสองต่างเล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจ 
อย่างไม่รู้ลืม....

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์

อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ความภาคภูมิใจกับการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในชีวิต
คือ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นรุ่นแรก 
ซึ่งเป็นพระบรมรูปขณะทรงเรือใบซูเปอร์มด หล่อด้วยบรอนซ์
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Beyond The King

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
อาจารย์ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

 ในความเป็นผู้รับพระราชทุนอานันทมหิดลนั้น นอกจากโอกาสที่ได้รับในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศแล้ว ผมถือว่า 

เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญในชีวิตผม เพราะตั้งแต่ได้รับทุนนี้ ผมก็เริ่มศึกษาพระราชประวัติ ค�าสอนและการทรงงานของพระองค์  

จากหนงัสอื สารคดต่ีางๆ รวมถงึดนตรขีองพระองค์ท่าน ยิง่ศกึษากย็ิง่รกัและเทดิทนูพระองค์ท่าน และตัง้ปณธิานว่าจะพยายาม 

ใช้ชีวิตและท�างานที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพื่อถวายแด่ในหลวงในฐานะนักเรียนทุนคนหนึ่ง 

 พระองค์ท่านได้อทุศิตนเพือ่ประชาชนไทยอย่างไม่ละซึง่ความเพยีร พระองค์ท่านเป็นดัง่ธรรมะทีแ่สดงออกผ่านการกระท�า 

เมื่อพบเห็นก็ท�าให้เกิดความซาบซ้ึงใจ ผมภูมิใจที่ผมได้เป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตและยังได้ท�างานวิจัยที่ช่วยสังคม 

ส่วนรวมได้บ้าง โดยช่วยเหลืองานของมูลนิธิชัยพัฒนาในด้านการแก้ไขปัญหาดินถล่ม ด้วยวิธีที่ชาวบ้านน�าไปใช้ได้ง่าย เช่น  

การใช้หญ้าแฝก รวมถึงพืชชนิดอื่นๆ ผสมผสานกับเทคนิคทางวิศวกรรม พระราชด�ารัสที่พระองค์ท่านตรัสเมื่อปี พ.ศ. 2554 

เกี่ยวกับปัญหาดินถล่มนั้น ผมได้ยึดถือเป็นแนวทางการวิจัยของผมมาตลอด ยังมีปัญหาอีกมากมายของประเทศที่ยังรอการแก้ไข 

ซึ่งผมตั้งใจจะเป็นผู ้หนึ่งที่ท�าหน้าที่ของตนเองในฐานะครู นักวิจัย และวิศวกรอย่างดีที่สุดเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านผู้มี 

พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ท่ีได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลให้ไปศึกษาต่อในแขนงวิชาต่างๆ ในขั้นสูง 

ทั้งส�าเร็จการศึกษาและอยู่ระหว่างการศึกษาต่อจนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559 มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 7 คน โดยอาจารย์  

2 ท่านในจ�านวนนี้ ได้เล่าถึงการได้รับพระราชทานทุนดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินิติ โชติสังกาศ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขา Civil Engineering 
จาก Imperial College London สหราชอาณาจักร

 “ผมเป็นหนึง่ในประชาชนชาวไทยทีรู่ส้กึเศร้าและเสียใจ 

อย่างมากในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่  9 ทุกอย ่างที่พระองค ์ท ่านทรงกระท�าตลอด 

พระชนมายุนั้น ก็เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจริงๆ 

ยังจ�าได้ว่าตั้งแต่เป็นเด็กเคยดูสารคดีที่พระองค์ท่านตรัสว่า 

“หากประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชน 

ได้อย่างไร” ซึ่งผมรู้สึกซาบซึ้งมาก
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อาจารย์ ดร.รติพร มั่นพรหม
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขา Energy Science, Technology and Policy
จาก Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา

Beyond The King

 “ทุนอานันทมหิดลน้ีเริ่มต้นจากท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเข้าพระราชหฤทัยดีว่า 

การพฒันาประเทศนัน้ จ�าเป็นต้องมคีวามรูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาต่างๆ จงึทรงมพีระราชด�ารใิห้จดัตัง้ทนุเพือ่สนบัสนนุ 

เยาวชนไทยให้ไปศึกษาต่อในประเทศที่พัฒนาแล้ว และน�าความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 ดังนั้นการรับพระราชทานทุนอานันทมหิดลให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกนั้น ถือเป็นเกียรติและความ 

ภาคภูมิใจอันสูงสุดของดิฉัน เพราะไม่เพียงแต่ได้รับโอกาสจากพระองค์ท่านให้ไปศึกษาหาความรู้ ณ ต่างประเทศ  

เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการได้รับคัดเลือกให้สานต่อพระราชปณิธานในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทย 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศชาติด้วย

 ในฐานะนักเรียนทุนอานันทมหิดล มักจะได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝังจากรุ่นพี่ที่ได้รับพระราชทุนอยู่เสมอว่า 

“พระองค์ท่านทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เราไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ไม่ใช่ให้ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตของเขาหรือให้ไป 

ท�าตัวแบบฝรั่งเขาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคิดให้ได้ว่าจะน�าประสบการณ์ความรู้จากตรงนั้นมาใช้ประโยชน์ในแบบ 

ที่เหมาะสมกับบ้านเราได้อย่างไร”

 พระองค์ท่านถอืเป็นแบบอย่างการท�างานของดฉินั การทีพ่ระองค์ท่านมพีระราชกรณยีกจิทีท่รงท�าเพือ่พสกนกิร 

ชาวไทยอย่างมากมาย เป็นสิง่ทีท่�าให้พวกเราประจกัษ์ถงึการเป็นยอดนกัคดิและนกัปฏบิตัขิองพระองค์ท่าน การจะท�า 

การงานสิ่งใดให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้นั้น ต้องมีความอดทนวิริยะและความเพียรในการปฏิบัติ หากเพียงแต่คิดไม่ลงมือท�า 

สิ่งนั้นก็จะไม่เกิดผล 

 นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังทรงเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตและในการปฏิบัติตน โดยให้ถือความสุขส่วนตน 

ให้น้อยและนกึถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มาก ดฉินัเชือ่ว่าหากพวกเราทกุคนตัง้ใจสานต่อพระราชปณธิานของพระองค์ท่าน 

โดยการถือปฏิบัติตามแบบพระองค์ท่าน เดินตามรอยพระองค์ท่านแล้ว สังคมและประเทศของเราจะเป็นสังคม 

แบบเพียงพอและพอเพียงที่เป็นสุข”

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
อาจารย์ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
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1
ศักดิ์ศรีที่ภูมิใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University



	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชา 
ทินัดดามาตุ	 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวัง 
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม	 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 
ยามยาก	 เมื่อวันที่	 26	 กรกฎาคม	 2560	 พร้อมกันน้ี	 
ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับอุทกภัยและดินโคลน 
ถล่ม	 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณาจารย์	 บุคลากรตลอดจนนิสิต 
เฝ้ารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง	 ณ	 ศูนย์เฝ้าระวังฯ	 คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์	

	 ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่	 ณ	 อาคาร	 19	 ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นศูนย์รวบรวม	 วิเคราะห์ข้อมูล 
เกี่ยวกับอุทกภัย	การจัดการและจัดท�าระบบเฝ้าระวังอุทกภัยและดินโคลนถล่ม	รวมทั้งการส่งข้อมูล	อันเป็นประโยชน์แก่ภาคประชาชน 
ที่จะได้รับผลกระทบ	 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยน�้าท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สิตางศ์ 
พิลัยหล้า	ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า	เป็นผู้ดูแลศูนย์

	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	
	 ทอดพระเนตรการสาธิตการทำานาแบบประณีต

	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	
	 องค์ประธานเปิดศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยและดินโคลนถล่ม	เพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	

	 ในรอบปีการศึกษา	2559	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มีการจัดกิจกรรมที่โดดเด่นในหลายด้านทั้งการจัดกิจกรรม 
ครบรอบการก่อตั้งภาควิชา	 ครบรอบการเปิดโครงการ	 การเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น	การเปิดศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยและดินโคลนถล่มขึ้นภายในคณะ	ตลอดจน 
การน�าผลงานคณะออกแสดงและได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างมาก	ดังนี้

กิจกรรมเด่นในรอบปี

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชา 
ทินัดดามาตุ	 ทรงเกี่ยวข้าวจากแปลงท�านาแบบประณีต 
เพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	จ.ก�าแพงเพชร	เมื่อวันที่	18	เมษายน	2560	 
พร้อมกนันี	้ได้ทอดพระเนตรการสาธติการท�านาแบบประณตี	 
โดยใช้	 “นวัตกรรมอุปกรณ์หย่อนกล้าข้าวแบบประณีต 
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เคยู”	 ผลงานของอาจารย ์ป ัญญา	 
เหล่าอนันต์ธนา	 และนายธนัตถ์	 ศรีสุขสันต์	 ภาควิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า	 ซึ่งมูลนิธิอาสาเพิื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรม 
และจดสิทธิบัตรอุปกรณ์ดังกล่าว	 และน�าไปใช้เพื่อเพิ่ม 
ผลผลิต	เพิ่มคุณภาพข้าว	รวมถึงลดต้นทุนการผลิต
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	 อีกหนึ่งกิจกรรมที่โดดเด่นในรอบปีการศึกษา	 คือ	 ความ 
ร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์	 กับ	 Nara	 Institute	 of 
Science	and	Technology	(NAIST)	ประเทศญี่ปุ่น	ในการเปิด 
ศูนย์ประสานงานข้อมูลการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงาน	 บุคลากร 
และงานวิจัย	 ระหว่าง	 NAIST	 และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
โดยนับเป็นศูนย์ประสานงานแห่งแรกในประเทศไทย	ภายใต้ช่ือ 
NAIST Thailand Office	โดยพธิเีปิดจดัขึน้เมือ่วนัที	่9	มนีาคม 
2560	ณ	 ที่ตั้งศูนย์ดังกล่าว	 คือ	 ห้องส�านักงาน	 ชั้น	 7	 อาคาร 
ชูชาติ	ก�าภู	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

 ภาควชิาวศิวกรรมวสัด ุคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั	
เกษตรศาสตร์	 นับเป็นภาควิชาแห่งแรกของประเทศไทยที่ 
เปิดสอนด้านวศิวกรรมวสัด	ุจดังานครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตัง้ 
ภาควิชา	 เมื่อวันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2560	ณ	อาคารชูชาติ	 ก�าภ ู
โดยรองศาสตราจารย์	 ดร.พีรยุทธ์	 ชาญเศรษฐิกุล	 คณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีต่อ 
รองศาสตราจารย์	ดร.สุรีรัตน์	ผลศิลป์	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม 
วัสดุ	 โดยมีคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	ตลอดจนนิสิตเก่า	 
และนิสิตปัจจุบันร่วมงาน	 ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการแสดง 

 โครงการเปิดสอนปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร์ ภาคพเิศษ  
จัดพิธีท�าบุญในวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการจัดตั้ง	เมื่อวันที่	24 
มกราคม	 2560	ณ	 ท่ีท�าการโครงการ	 บริเวณช้ันล่าง	 อาคาร	 1	 
โดยมีผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากรและนิสิตร่วมงาน

	 จากจุดเริ่มต้นในการเปดิสอนปริญญาตรวีิศวกรรมศาสตร์ 
ภาคพิเศษ	 เพื่อบรรเทาความขาดแคลนวิศวกรในภาคเอกชน 
ที่เกิดขึ้นในช่วง	30	ปีที่ผ่านมา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติ 
จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ให้เปิดรบัผูท้ีท่�างานในภาคเอกชน 
และรัฐวิสาหกิจเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้	 ทั้งภาคทฤษฎ ี
และภาคปฏบิตัเิพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการผลติในภาคอตุสาหกรรม 

	 ครบรอบ	20	ปี	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

	 ครบรอบ	30	ปี	โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	ภาคพิเศษ

	 เปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม	ใน	4	สาขาวิชา	คือ	วิศวกรรมเครื่องกล	วิศวกรรมไฟฟ้า	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
และวิศวกรรมอุตสาหการ	 ต่อเน่ืองมายาวนานจนถึงปัจจุบัน	 โดยมีนิสิตส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว	 24	 รุ่น	 และปรับเปลี่ยนมารับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อใน	7	สาขาวิชา	 ได้แก่	 วิศวกรรมเครื่องกล	 วิศวกรรมเคมี	 วิศวกรรมไฟฟ้า	 วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมวัสดุ	วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต	และวิศวกรรมส�ารวจ	และสารสนเทศภูมิศาสตร์	โดยนิสิตปัจจุบันมีจ�านวน	1,504	คน

ผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์และนิสิต	มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมอย่างมาก
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	 ในรอบปีการศึกษา	 2559	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 ได้จัด 
กจิกรรมพเิศษตอ่เนือ่งในวาระการจดัตัง้ภาควชิาวศิวกรรมโยธา  
ครบรอบ 50 ป	ีโดยมกีจิกรรมการเสวนาพเิศษทีม่ผีูใ้หค้วามสนใจ 
เข้าร่วมอย่างคับคั่ง	 ซึ่งในการเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่	 
1	 มีนาคม	 2560	ณ	 ห้องประชุมประเสริฐ	 ผลดี	 อาคารบุญสม	 
สุวชิรัตน์	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 
พิเศษ	ประกอบด้วย

 ❏ รองศาสตราจารย ์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ ์  และ	 
ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกกุลชัย เป็นวิทยากรบรรยาย 
ในหัวข้อ	 The	 Challenge	 for	 Thailand’s	 Engineering	 in	 
the	next	50	Years	

 ❏ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ไม้เรียง	 เป็นวิทยากร 
บรรยายในหัวข้อ	 Civil	 Engineering	 Kasetsart	 University	 :	 
Our	Past	50	Years	and	the	Next	50	Years

	 เสวนาพิเศษ	ครบรอบ	50	ปี	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร 
	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุวัฒนา	 จิตตลดากร	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี-โท สำขำวิชำวิศวกรรม 
ชลประทำน จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ระดับปริญญำเอก สำขำวิชำ Irrigation Engineering จำก  
Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ศาสตราจารย์ ดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์
	 ศาสตราจารย์	ดร.นชุนารถ	ศรวีงศติานนท์	ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีสำขำวชิำวศิวกรรมเกษตร 
และระดับปริญญำโท สำขำวิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน�้ำ จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ระดับปริญญำเอก 
สำขำวิชำ Civil Engineering/ Water Resources Engineering จำก The University of New South Wales 
ประเทศออสเตรเลีย

	 ศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 นบัเป็นเรือ่งท่ีน่ำยนิดขีองคณะวศิวกรรมศำสตร์ ท่ีอำจำรย์คณะได้รบัพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้เป็นศำสตรำจำรย์ จ�ำนวน 2 ท่ำน 
ซึง่นบัเป็นศำสตรำจำรย์ท่ำนท่ี 2 และ 3 ของภำควชิำวศิวกรรมทรพัยำกรน�ำ้ และเป็นศำสตรำจำรย์คนที ่5 และ 6 ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ ดงันี้

 ศาสตราจารย์	 ดร.สุวัฒนา	 เป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำ Design of Hydraulic Structure, Hydraulic Operation and Control,  
Hydraulics in Open Channel Flow and Closed Conduit, Pipe Network Analysis และ Decision Support System in Water Resources 
Engineering โดยมีผลงำนกำรเรียบเรียงต�ำรำด้ำนวิศวกรรมทรัพยำกรน�้ำหลำยเล่ม อำทิ วิศวกรรมชลศำสตร์ อำคำรชลศำสตร์ กำรชลประทำน  
กำรบริหำรและจดักำรงำนแหล่งน�ำ้ และระบบสนบัสนนุกำรตดัสนิใจในงำนวศิวกรรมทรพัยำกรน�ำ้ อกีทัง้มคีวำมเชีย่วชำญในงำนวจิยัเพือ่วำงแผนงำน 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ ครอบคลุมทั้งด้ำนอุทกภัย กำรขำดแคลนน�้ำ คุณภำพน�้ำ กำรชลประทำน งำนวิเครำะห์ด้ำนชลศำสตร์ และ 
กำรแก้ปัญหำงำนพฒันำแหล่งน�ำ้ มผีลงำนตพีมิพ์มำแล้วมำกกว่ำ 100 ฉบบั รวมถงึมผีลงำนกำรร่วมเป็นคณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำน 
กำรวเิครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำต ิ เป็นประธำนและทีป่รกึษำคณะอนกุรรมกำรสำขำวิศวกรรมแหล่งน�ำ้ วศิวกรรม 
สถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ์ เป็นท่ีปรกึษำคณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้ ฝ่ำยเศรษฐกิจ คณะรกัษำ 
ควำมสงบแห่งชำติ เป็นรองประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรปฏิรูปกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ สภำปฏิรูปแห่งชำติ เป็นคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรสถำบัน 
พฒันำวชิำกำรประปำ และเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรประปำนครหลวง ฯลฯ

	 ศาสตราจารย์	ดร.นชุนารถ เป็นผู้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและควำมเชีย่วชำญในสำขำวิศวกรรมทรพัยำกรน�ำ้ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงด้ำนอทุกวทิยำ 
แบบจ�ำลองด้ำนอทุกวิทยำและกำรจัดกำรด้ำนอุทกภัย กำรประยุกต์ใช้เทคนคิ กำรรบัรูจ้ำกระยะไกลเพ่ืองำนด้ำนอทุกวิทยำและกำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้ 
และยังเป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัยอย่ำงลึกซึ้งและต่อเนื่อง โดยได้รับทุนวิจัยในนำมหัวหน้ำโครงกำรวิจัยจำกสถำบันสนับสนุนด้ำนกำรวิจัย 
ทัง้ในและต่ำงประเทศมำกกว่ำ 15 โครงกำร

	 ประเดน็การท�าวจิยัทีส่�าคญั อำทิ กำรศกึษำด้ำนภยัแล้งด้วยเทคนคิกำรรบัรูจ้ำกระยะไกล กำรศึกษำด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ 
ต่อปรมิำณน�ำ้ฝนและน�ำ้ท่ำด้วยเทคนคิกำรดำวน์สเกลลิง่ กำรตรวจสอบและประเมินปรมิำณตะกอนด้วยเทคนคิกำรรบัรูจ้ำกระยะไกล กำรวเิครำะห์ 
สมดุลน�้ำและกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในบึงบอระเพ็ด กำรสร้ำงระบบพยำกรณ์และเตือนภัยน�้ำท่วมตำมเวลำจริง (กรณีศึกษำ : ลุ่มน�้ำปิงตอนบนและ 
ลุม่น�ำ้ยม) เป็นต้น รวมทัง้ศาสตราจารย์	 ดร.นชุนารถ	 ยงัเป็นคนแรกของประเทศไทยทีน่�าวทิยาการขัน้สงูและเทคนคิการรบัรูจ้ากระยะไกลมาใช้ 
ในการจัดท�าบญัชนี�า้แบบรายเดือนส�ำหรบัปีน�ำ้น้อย ปีน�ำ้ปำนกลำง และปีน�ำ้มำก มำใช้กับ 25 ลุม่น�ำ้หลกั 254 ลุม่น�ำ้สำขำทัว่ประเทศ ซึง่นบัเป็น 
โครงกำรท่ีมีควำมโดดเด่นในกำรน�ำมำใช้เป็นต้นแบบเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน�้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ น�ำมำซึ่งควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินโครงกำร 
ดงักล่ำวร่วมกนักบักรมทรพัยำกรน�ำ้ และสำมำรถน�ำมำใช้เป็นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรบรหิำรจัดกำรด้ำนทรพัยำกรน�ำ้ของประเทศร่วมกันกับหน่วยงำนภำครัฐ  
อำท ิกรมชลประทำนและกรมทรพัยำกรน�ำ้

	 ในด้านผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	ศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ ได้ด�ำเนินกำรวิจัยร่วมกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชำญที่มีชื่อเสียงในระดับนำนำชำต ิ
อย่ำงต่อเนือ่ง ได้สร้ำงโอกำสในกำรพฒันำองค์ควำมรูใ้ห้กบันสิติ นกัศกึษำทีร่่วมด�ำเนนิงำนวจิยั เป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรพฒันำนกัวจิยัรุ่นใหม่ 
รวมถึงกำรมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียงและมี Impact Factor สูงหลำยฉบับอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนกำรเป็น Reviewer  
ในกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมเพือ่กำรตพีมิพ์ผลงำนวจัิยให้กับวำรสำรวิชำกำรระดบัชัน้น�ำในต่ำงประเทศ

	 	ในด้านผลงานรางวัล	ศำสตรำจำรย์ ดร.นชุนำรถ ได้รบัรำงวัลประธำนกรรมกำรทีป่รกึษำของนกัศึกษำระดบัปรญิญำเอกทีมี่ผลงำนวิทยำนพินธ์ 
ดเีด่นของมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ ในปี พ.ศ. 2551 รำงวลับคุลำกรสำยวชิำกำรดเีด่นของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2558 
ตลอดจนกำรได้รับรำงวัลผลงำนตีพิมพ์และกำรประกำศเกียรติคุณหลำยฉบับจำกสถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำก 
คณะวศิวกรรมศำตร์ มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ และจำกศนูย์วิทยำกำรข้ันสงูด้ำนเทคโนโลยีอตุสำหกรรม
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อาจารย์ ดร.กาญจนพันธ์  สุขวิชชัย 
กับ TEDx Talk KasetsartU

การท�าหุ่นยนต์สอนคุณว่า	ถ้าคุณตั้งใจจะท�าอะไรแล้ว	ไม่มีอะไรที่ท�าไม่ได้

	 อาจารย์	 ดร.กาญจนพันธ์	 สุขวิชชัย	 อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
คณะวศิวกรรมศำสตร์ มก. หนึง่ในผูก่้อตัง้ชมรมโรบอท และทมี SKUBA อดตีแชมป์	4	สมัยซ้อน 
จากการแข่งขนัรายการหุน่ยนต์ระดบัโลก	World	RoboCup	กบัความกล้าทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
จากจุดเล็กๆ	สู่การเป็นหนึ่งเดียวในโลกจนทุกวันนี้

คัดบางตอนมาจากกิจกรรม TEDx Talk KasetsartU 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

 “ผมเชื่อว ่า	 ความคิดที่ เปลี่ยนโลก	 
เปลีย่นพฤตกิรรม	เปลีย่นมมุมอง	เปลีย่นวถิชีวีติ 
ของมนุษย์	 เกิดจำกจุดเล็กๆ จุดหน่ึง ควำมคิด 
เล็กๆ ควำมคิดหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่ำมันคือ ควำมคิดที ่
กล้ำทีจ่ะเปลีย่นแปลง ในวนันีผ้มจะมำเล่ำเรือ่งถงึ 
ทีมหุ่นยนต์ทีมหนึ่งที่มีควำมกล้ำที่จะลองเปลี่ยน 
ตวัเองในหลำยๆ สถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ คว้ำโอกำส 
ที่เข้ำมำในชีวิตและท�ำให้ดีที่สุด จนประสบควำม 
ส�ำเร็จเป็นหนึ่งเดียวในโลกจนถึงทุกวันนี้

ปีถัดมำทีมได้พัฒนำหุ่นยนต์และเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับโลกอีกครั้งที่ประเทศออสเตรีย  
และสำมำรถคว้าแชมป์โลกมาครองได้เป็นครั้งแรก	 ในปี	 2009 และยังเป็นแชมป์โลกอีก  
1 สมัย ในปี 2010 ท�ำให้เป็นข้อพิสูจน์ว่ำ ที่ทีมชนะมำได้นั้น เกิดจำกควำมสำมำรถของ 
เด็กไทยที่เก่งไม่แพ้ชำติใดในโลกจริงๆ 
 จำกกำรได้เป็นแชมป์โลกท�ำให้ทีมอื่นมองว่ำทีม SKUBA เป็นที่ 1 และพยำยำม 
จะล้มแชมป์ หมำยถึงเรำไม่มีทำงที่จะอยู่กับที่ได้อีกแล้ว และต้องเดินไปข้ำงหน้ำ ต้องใช้ 
ควำมกล้ำเดินไปในเส้นทำงที่ไม่เคยมีใครไป ยังไม่เคยมีใครค้นพบ เพรำะทีมมีความเชื่อว่า 
การคิดแตกต่างมันเป็นเรื่องที่ดี	แต่สิ่งส�าคัญมากกว่านั้น	คือ	กล้าที่จะลองลงมือท�าในสิ่ง 
ที่แตกต่าง และจำกกำรที่เรำกล้ำที่จะลงมือท�ำในสิ่งที่แตกต่ำง ท�ำให้เรำเป็นแชมป์อีก  
2 สมัย คือในปี 2011 และ 2012 ท�าให้เราเป็นทีมแรกของโลกที่สามารถคว้าแชมป์โลก	 
4	สมัยซ้อน	และยังคงเป็นทีมเดียวในโลกจนถึงทุกวันนี”้
 หลังจำกได้รับชื่อเสียงและควำมภำคภูมิใจจำกกำรเป็นแชมป์โลกถึง 4 สมัยซ้อน  
ส่งผลให้ทีมมีควำมคิดที่จะน�ำควำมรู้ที่มีจำกกำรสร้ำงหุ่นยนต์เข้ำร่วมแข่งขัน เปลี่ยนไป 
เป็นสร้ำงสรรค์หุ่นยนต์เพื่อคนอื่น เพื่อสังคมและประเทศไทย กล้ำที่จะก้ำวข้ำมกำรท�ำ 
หุ่นยนต์เพื่อตัวเอง ไปสร้ำงหุ่นยนต์ที่จะมีผลกระทบต่อประเทศมำกขึ้น โดยจะเปลี่ยนมำ
ท�ำกำรพัฒนำสร้ำงหุ่นยนต์ที่สำมำรถใช้งำนได้จริงภำยในบ้ำน เพื่อท�ำงำนแทนมนุษย์ เช่น 
กำรเป็นแม่บ้ำน กำรดูแลผู้สูงอำยุ ตลอดจนกำรท�ำงำนอื่นภำยในบ้ำน ซึ่งปัจจุบันหุ่นยนต์ 
ดังกล่ำวอยู่ในช่วงของกำรวิวัฒนำกำรอยู่เช่นเดียวกับมนุษย์ที่วิวัฒนำกำรมำแล้วหลำย 
ล้ำนปี แต่กำรววิฒันำกำรของหุน่ยนต์นัน้จะเรว็กว่ำ เพรำะเรำมเีครือ่งมอืทีเ่รยีกว่ำ เทคโนโลยี 
ซ่ึงจะสำมำรถท�ำให้พัฒนำให้หุ่นยนต์มีควำมสำมำรถมำกขึ้นและเร็วขึ้น ขณะนี้ทีมยังคง 
พัฒนำหุ่นยนต์เพื่อต่อยอดควำมรู้เพื่อใช้เป็นรำกฐำนของบริษัทท�ำหุ่นยนต์ของคนไทย 
ในอนำคต ในวันที่หุ่นยนต์กลำยไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรำทุกคน
 ปัจจุบัน สมำชิกทีม SKUBA ได้ส�ำเร็จกำรศึกษำและออกไปประกอบอำชีพ 
ที่หลำกหลำย ทุกคนล้วนประสบควำมส�ำเร็จ ในเส้นทำงที่แต่ละคนเลือก ส่วนหนึ่งเกิดจำก 
ควำมกล้ำที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เป็นควำมกล้ำที่ได้จำกกำรสร้ำงหุ่นยนต์และเข้ำร่วม 
กำรแข่งขนัจนประสบควำมส�ำเรจ็ระดบัโลก และสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูน้อกเหนอืจำกนัน้ คอื ถ้าตัง้ใจ 
จะท�าอะไรแล้ว	ไม่มีอะไรที่ท�าไม่ได้	Dare	to	take	a	chance	to	make	a	change...

 ทีมหุ่นยนต์ทีมนี้เกิดจำกกำรรวมตัวกัน 
ของนิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ในหลำกหลำย 
สำขำวิชำ ชื่อทีม	SKUBA โดยทีมได้ร่วมกันสร้ำง 
หุ่นยนต์ที่ใช้ในกำรเตะฟุตบอลขึ้นมำ เพื่อที่จะไป 
เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งลงแข่งไป 
ก่ีสนำม ไม่เคยประสบควำมส�ำเร็จ ไม่เคยชนะ  
ไม่เคยเป็นแชมป์ และไม่เคยลองไปแข่งขัน 
ที่ต่ำงประเทศอีกด้วย เน่ืองจำกงบประมำณที่มี 
จ�ำกัด จนวันหนึ่งโอกำสของทีมก็มำถึง เมื่อกำร 
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกได้จัดขึ้นที่จีนซ่ึงอยู่ใกล ้
กับประเทศไทย คนในทีมเริ่มประชุมกันว่ำ น่ำจะ 
ลองคว้ำโอกำสนี้ เพรำะกำรเดินทำงไปแข่งขัน 
ทีจ่นี ใช้งบประมำณทีส่ำมำรถเข้ำร่วมแข่งได้ และ 
ถงึแม้จะพ่ำยแพ้ แต่จะได้เรยีนรูว่้ำ ทมีอยูต่รงไหน 
ของโลกกันแน่
 จำกควำมกล้ำลงสนำมแข่งขันหุ่นยนต ์
ระดับโลกที่จีน และได้รำงวัลที่ 3 ของโลก ท�ำให ้
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	 จากการพัฒนาผลงานทั้งด้านการวิจัย	 ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมที่น�าเข้าร่วมการประกวดในเวทีต่างๆ	 และ 
การได้รบัรางวลัของคณาจารย์	บคุลากร	และนสิิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ในรอบปีการศกึษา	2559	นัน้	นอกจากจะเป็น 
การสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองค์กรอย่างชดัเจน	 รวมทัง้การสร้างสรรค์ผลงานวจิยั	 สิง่ประดษิฐ์	 และนวตักรรมใหม่แล้ว 
ยังน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้สร้างสรรค์ผลงาน	 และน�าชื่อเสียงมาสู่กับคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์	ตลอดจนประเทศไทยอีกด้วย	โดยมีผู้ ได้รับรางวัลแยกตามระดับรางวัล	ดังนี้

ผลงาน/รางวัลในรอบปีการศึกษา

 ระดับนานาชาติ     ผลงานอาจารย์

  	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เชาวลิต	 มิตรสันติสุข และทีม CMIT ภำควิชำ 
วศิวกรรมไฟฟ้ำ ได้รบัรางวลัอนัดบัที	่ 2 ของโลกในกำรแข่งขนัหุน่ยนต์เพือ่สร้ำงสรรค์ 
ผลงำนศิลปะ ระดับนำนำชำติ RobotArt จำกกำรให้คะแนนของคณะกรรมกำร 
และกำรโหวตผ่ำนระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 ณ ประเทศ 
สหรัฐอเมริกำ 

 สมำชิกทีมประกอบด้วย นิสิตภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คือ นำยจันทร์  
อัญญะโพธิ์ นิสิตระดับปริญญำเอก และนำยนิพันธ์ สุรพงษ์ นิสิตระดับปริญญำโท

 ศาสตราจารย์	 ดร.ก้องกิติ	 พูสวัสดิ์	ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ได้รับ 
รางวัลศาสตราจารย ์กิตติมศักดิ์ 	 “Honorary	 Professor	 of	 Maria	 
Curie-Sklodowska	 University” จำก Prof.Zbigniew Pastuszak, Dean  
of the Faculty of Economics, Maria Curie-Sklodowska University  
ณ สำธำรณรัฐโปแลนด์ เม่ือวันท่ี 18 พฤษภำคม 2560 จำกผลงำนทำงวิชำกำร 
ร่วมมือกับ Faculty of Economics, Maria Curie-Sklodowska University  
รวมถึงกำรมีจ�ำนวนงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นที่ยอมรับและได้รับ 
กำรเผยแพร่ในวำรสำร “ToKnowPress” เป็นจ�ำนวนมำก

 อาจารย์	ดร.กาญจนพนัธุ	์สขุวชิชยั ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ พร้อมนสิติ คอื 
นำยกลยุทธ์ สรงกระสินธ์ และนำยธีรธัช อริยชำติผดุงกิจ ได้รับรำงวัล Best	Paper	 
Award	 จำกผลงำนเรื่อง Design of the Multi-tasks Multi-processors  
System for an Underwater Robot ในกำรประชุมวิชำกำร The 8th Annual  
International Conference on Information and Communication Technology 
for Embedded Systems (IC-ICTES 2017) จัดโดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ ่น 
ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิและ IEEE Thailand Section 
ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่ำงวันที่ 7-9 พฤษภำคม 2560
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	 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ทีม	 Zeabus	 ร่วมกับนิสิตจำก 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ท�ำคะแนนได้เป็นอันดับที่	 5	 ของโลกจำกกำรแข่งขัน 
ยำนยนต์ใต้น�้ำไร้คนขับ Robosub 2016 เมื่อวันที่ 25-31 กรกฎำคม 2559 
ณ เมืองซำนดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกำ

 สมำชิกทีม ประกอบด้วย น.ส.มนปริยำ ธรรมวงศ์ นำยวสุธร ศิริยำกร  
นำยศุภกฤษฏิ์ เกรียงขจร นำยสิปปกร วิชญ์สันต์กุล นำยศฤงคำร พุ ่มจันทร์  
นำยกฤตกร ทรัพย์เย็น นำยปฐวี วัฒนเรืองวัฒนำ นำยธนกฤต เตชะเดชวรพันธ์  
น.ส.สุคนธำ วุฑฒิปรีชำ น.ส.อภิญญำ เหลืองอร่ำมกุล นำยณัฐภณ ประสำททอง  
และ น.ส.อังคณำ ลำภธ�ำรง

 ระดับนานาชาติ    	ผลงานนิสิต

 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ	ทีม	iSAAC	UAV	คว้าอันดับ	4 
ของโลก	จำกกำรแข่งขัน UAV Challenge : Medical Challenge 2016 เมื่อวันที่  
22 กันยำยน - 2 ตุลำคม 2559 ณ เมืองควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 

 สมำชิกทีมประกอบด้วย น.ส.ปรียำนันท์ บุญเปีย น.ส.ปำนฉัตร เปรมำนุพันธ์ 
นำยธนกร ข�ำวิไล นำยเทพทัต พันธุ์ฟัก นำยพิษณุ แจ้งไพร และนำยเฉลิมพล 
โพธิ์เที้ยม โดยมีอำจำรย์ ดร.ไชยวัฒน์ กล�่ำพล เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 นายเจตนุพงศ์	พาโลมัส	นิสิตระดับปริญญำโท และ น.ส.ฐาปนี	ศรีชุมพวง 
นิสิตระดับปริญญำเอก ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล	Best	Poster	Award	 
ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ The 9th International Conference on 
Materials Science and Technology (MSAT-9) เมื่อวันที่ 14-15 ธันวำคม 2559 
ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพฯ

 นำยเจตนุพงศ์ ได้น�ำเสนองำนวิจัยในหัวข้อ Effects of Solids Loadings,  
Sintering Temperatures and Sintering Periods on Microstructure of  
Hydroxyapatite โดยมผู้ีช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรทยั จงประทปี เป็นอำจำรย์ทีป่รกึษำ 

 น.ส.ฐำปนี ได้น�ำเสนองำนวิจัยในหัวข้อ Shear Bond Strength of Resin 
Cement between Mica Glass-Ceramic and Human Dentin โดยม ี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงฤดี ฉำยสุวรรณ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ

 นายจันทร์	 อัญญะโพธิ์	 นิสิตระดับปริญญำเอก ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  
ได้รับรางวัล	Best	Paper	Award เมื่อวันที่ 8-10 มีนำคม 2560 ณ เมืองพัทยำ  
จ.ชลบุรี ในงำนประชุมวิชำกำร The 2017 International Electrical Engineer  
Congress, iEECON 2017 จำกผลงำนวิจัยเรื่อง “Phase-Shift Phase-Lock Loop  
(PLL) Control for Wireless Power Transmission System using Primary- 
Side Information” โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เชำวลิต มิตรสันติสุข และ 
อำจำรย์ ดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
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 นิสิตทีม	 SKUBA	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 จำกกำรเข้ำร่วมแข่งขัน 
RoboCup Japan Open 2017 ประเภทหุ่นยนต์ใช้งำนในบ้ำน จัดขึ้นระหว่ำง 
วันที่ 3-5 พฤษภำคม 2560 ณ เมืองนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่น 

 สมำชิกทีมประกอบด้วยนิสิตปริญญำโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 จ�ำนวน  
1 คน คอื นำยกลยทุธ์ สรงกระสนิธ์ และนสิติชัน้ปีที ่4 ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	
จ�ำนวน 2 คน คือ น.ส.ภัทรพร ตุลำธรรม และ น.ส.เบญจรัตน์ ศรีเพ็ชรดำนนท์

 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ	 ทีม	 TWO	 RATE	 จากห้อง 
ปฏบิตักิาร	CiiMAV	ได้รบัรางวลัอนัดบั	2	ในประเภทการออกแบบเครือ่งบนิไฟฟ้า 
(Fundamental Electric Aircraft Category) และรางวัล	Best	Design	Report 
Award	ในกำรแข่งขันออกแบบอำกำศยำนไร้คนขับ Taiwan Innovative Aircraft 
Design Competition 2017 เม่ือวันท่ี 24-26 มีนำคม 2560 ณ เมืองไถหนำน  
สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

  สมำชกิทมีประกอบด้วย นสิติชัน้ปีที ่1 จ�ำนวน 5 คน คอื นำยชโินรส นำคเทวญั 
นำยสิรภพ ขัตติโยทัย นำยเทพทัต พันธุฟัก นำยชิโนรส นำคเทวัญ และนำยทศพล 
ฉำยำนนท์ ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 5 คน คือ น.ส.วลันดำ นิ่มสุพรรณ์ น.ส.อคิรำภ์ เล็กอุทัย 
นำยธิติวัฒน์ ยศกรจีรำรัตน์ นำยนำจำ รัตนกิตติ และนำยสิทธิณัฐ เด่นดวงหทัย  
และนิสิตระดับปริญญำโท จ�ำนวน 1 คน คือ นำยณรงค์กร กระจ่ำงสวัสดิ์

 น.ส.ธิดารัตน์	 อ่ิมเย็น นิสิตระดับปริญญำเอก ภำควิชำวิศวกรรมเคมี ได้รับ 
รางวลั	Outstanding	Oral	 Presentation ในงำน RGJ-Ph.D. Congress 18 
Global Sustainability : Lesson Learned From The Royal Projects จัดโดย 
The Thailand Research Fund (สกว.) และ The Royal Golden Jubilee 
Ph.D. Program (โครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก) เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนำยน 
2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่นโฮเทล นนทบุรี

	 น.ส.พฤฒาภรณ์	เมาลานนท์	นิสิตภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ได้รับรางวัลที่	2	 
จำกกำรประกวดโครงงำน ในงำนประชุมวิชำกำร The conference of TRS on 
Robotics and Industrial Technology 2017 (CRIT 2017) จดัโดยสมำคมหุน่ยนต์ 
ไทยและคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 
2560 ผลงำนที่ได้รับรำงวัล คือ Wall-Climbing Robot (หุ่นยนต์ไต่ก�ำแพง) โดยม ี
อำจำรย์ ดร.กำญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ

 น.ส.ภัทรพร	 ตุลาธรรม	 นิสิตภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ  
น.ส.พฤฒาภรณ์	 เมาลานนท์ นิสิตภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ LocoKit ในกำรประชุมเชิงวิชำกำร Bio-inspired Robotics 
จัดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2560 
ณ โรงแรมเซนจูรี่ พำร์ค กรุงเทพ โดยมี อำจำรย์ ดร. กำญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภำควิชำ 
วิศวกรรมไฟฟ้ำ เป็นอำจำรย์ผู้ควบคุมทีม
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธงไทย	วิฑูรย์	ภำควิชำวิศวกรรมเคมี ได้รับรำงวัล 
ระดับชำติ จำกผลงำนวิจัยต่ำงๆ ดังนี้ 

 ❏ รางวัล	 Thailand	 Frontier	 Researcher	 Award	 2016	 ซึ่งเป็น 
รำงวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยในประเทศไทยที่มีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ 
นำนำชำติ เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2559 ณ โรงแรมเชอรำตัน แกรนด์ สุขุมวิท

 ❏ รางวัลผู้ใช้แสงซินโครตรอนดีเด่นประจ�าปี	 2560	 จำกกำรคัดเลือก 
ผูใ้ช้แสงซนิโครตรอนทีม่ผีลงำนวจิยัต่อเนือ่งและมกีำรตพีมิพ์ผลงำนในวำรสำรระดบั 
นำนำชำติ จัดโดยสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) ในกำรประชุม 
กลุม่ผูใ้ช้ประโยชน์แสงซนิโครตรอน ครัง้ที ่7 ประจ�ำปี 2560 เมือ่วนัที ่16 พฤษภำคม 
2560 ณ จ.นครรำชสีมำ

 ❏ รางวัล	PTIT	Awards	ประเภทที่ 3 : PTIT Scholar ประจ�ำปี 2560- 
2561 ได้รับกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรมูลนิธิเพื่อสถำบันปิโตรเลียมแห่ง 
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2560

 ระดับชาติ     ผลงานอาจารย์

 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุทธิศักดิ์	 ศรลัมพ์	ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ ได้รับ 
รางวัลศาสตราจารย์	 ดร.ชัย	มุกตพันธุ์	 เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2559 ณ โรงแรม 
เซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว

 อาจารย์	 ดร.ชนินทร์	 ตรงจิตภักดี	ภำควิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ  
ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษำ 
กับกำรขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 ในหัวข้อ Teaching in General Education  
ในกำรประชุมวิชำกำร ครั้งที่ 12 ประจ�ำปี 2560 จัดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ ร่วมกับสมำคมเครือข่ำยกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์และองค์กร 
ระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย ระหว่ำงวันที่ 30-31 มีนำคม 2560 ณ โรงแรม 
แอมบำสเดอร์
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 นิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใน 
อุตสาหกรรมการบิน	ครั้งที่	2	จัดโดยบริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2559 ประกอบด้วย

 ระดับชาติ  			ผลงานนิสิต

	 รางวัลชนะเลิศ	ประเภทกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 
ภำยในอำกำศยำนเพื่อกำรพำณิชย์ ได้แก่ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 คือ 
นำยชินดนัย กชนิภำพงศ์ นำยศุภกร ตัณฑรังษี และนำยชัยวัฒน์ เจียรวรกุล จำก 
ผลงำน “Hope suit” 

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	ประเภทกำรออกแบบทำงวิศวกรรมส�ำหรับ 
อำกำศยำนเพื่อกำรพำณิชย์ ได้แก่ นิสิตวิศวกรรมการบินและอวกาศ	 คือ 
นำยณรงค์กร กระจ่ำงสวัสดิ์ นำยสิรภพ ขัตติโยทัย และนำยภัทรพงศ์ ผลพฤกษำ 
จำกผลงำน “Thermal Waste Transformation”

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ประเภทกำรออกแบบกำรบริกำรในธุรกิจ 
สำยกำรบิน ได้แก่ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ	 คือ นำยวัสกรณ์  
มณีนำคทอง นำยปฐมพงษ์ ปะวะระ และนำยสิรภพ ใจสมุทร จำกผลงำนชื่อ 
Timer Guide

	 รางวัลชมเชย	ประเภทกำรออกแบบกำรบริกำรในธุรกิจสำยกำรบิน ได้แก ่
นสิติภาควชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ คอื นำยณฐัดนยั สนิสพุรรณ ีพร้อมเพือ่น 
ร่วมทีมจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยและสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ 
ทหำรลำดกระบัง  

 นสิติภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และนสิติสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 
และความรู้	 ทีม Lightning Green ได้รับรางวัล	 Best	 Understanding	 of 
Their	Topic	and	Time	Management	จำกกำรแข่งขนั PRAGMA 31 Student 
Hackathon เมื่อวันที่ 5-6 กันยำยน 2559 ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

 สมำชิกทีมประกอบด้วย นิสิตภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ คือ 
นำยผดุงเกียรติ ตำมำสี และนำยวัศพล วัฒนกีสุนทร พร้อมด้วยนิสิตสำขำวิชำ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และควำมรู้ คือ นำยกัญจนสิทธ ทองเล็ก และนำยเบญจพล 
วรกัลป์ 
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 นายชนิดนยั	กชนภิาพงศ์	นสิติภำควชิำวศิวกรรมเครือ่งกล ได้รบัทนุเยาวชน 
คุณภาพแห่งปี	 2016	 จำกมูลนิธิสภำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2559

 นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ได้รับรำงวัลจำกการแข่งขัน	 Thailand	 
Netrider	 Competition	 2016 เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2559 ณ มหำวิทยำลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ดังนี้

 นายพิรุณ	ศรีสว่าง	 ได้รับรางวัล	The	1st	CCNA	competition ได้เป็น 
ตัวแทนไปแข่งต่อในระดับภูมิภำค (Asia Pacific Netrider Competition 2016) 

 นายณฐัฐ	ีโชคเกดิ ได้รบัรางวลั	The	1st	CCENT	competition จำกกำร 
แข่งขนั Thailand Netrider Competition 2016

 น.ส.ปาริฉัตร	 มงคลเสาวณิต	 นายสมัต	 พิมพ์ทนต์	 และนายสุทธิชัย 
ศรีวัฒนาทรัพย์	นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต ได้รับรางวัลชมเชยจำก 
ผลงำนหุ่นยนต์รดน�้ำต้นไม้อัตโนมัติ ในกำรประกวดนวัตกรรมยำนยนต์ คร้ังท่ี 7  
จัดโดยบริษัทสื่อสำกล จ�ำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและ 
กำรประชุม IMPACT เมืองทองธำนี

 นสิติภาควชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ	ได้รบัรางวลัที	่1	จำกกำรแข่งขนั 
Aeronautical University UAS Challenge (AUUC 2017) จัดโดยส�ำนักวิชำ 
วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เมื่อวันที่ 20-22 มกรำคม 2560  
ณ จ.นครรำชสีมำ 

 สมำชิกทีมประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 3 คือ นำยศุภกร อภิรักษ์กิจถำวร 
ชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 2 คน คือ นำยสมชำย อภิสุนทรกุล และนำยวนวัฒน์ ธวัชวงษ์ 
และนิสิตระดับปริญญำโท จ�ำนวน 2 คน คือ นำยลักษณ์ สวัสดิผล และ  
น.ส.วณัฐวรรณ ลิ้มสุมำลี
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 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง ในกำรแข่งขันประกวดโครงงำนด้ำนวิศวกรรมปฐพี  
จัดโดยมูลนิธิศำสตรำจำรย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมกำรสำขำวิศวกรรมปฐพี คณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมโยธำ 
วิศวกรรมสถำนเเห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 

 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ทีม	KuAcar	 ได้รับรางวัลที่	 2	และ 
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 ทีม	 Cardulag	 ได้รับรางวัลที่	 3 จำกกำรแข่งขัน 
รถจ�ำลองไร้คนขับ AMAS MBD 2016 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2560 ณ ส�ำนักงำน 
นวัตกรรมแห่งชำติ 

 สมำชิกทีม KuAcar ประกอบด้วย นำยศุภกฤษฏิ์ เกรียงขจร นำยวสุธร 
ศิริยำกร และนำยณัฐชนันท์ ทองเต็ม โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยอดเยี่ยม  
ทิพย์สุวรรณ์ ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ

 สมำชิกทีม Cardulag ประกอบด้วย นำยนิธิศ มหัทธนะสิน นำยสุทธิพงศ์ 
สุขตระกูลเวศ และนำยวสี ปัญจสังวรวงศ์ โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เชำวลิต 
มิตรสันติสุข ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ

 นสิติคณะวศิวกรรมศำสตร์ ทมี	Dongtaan	Racing ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	 ได้รบัถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	ในกำรแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2017 ระหว่ำงวันที่ 20-22 มกรำคม 2560 ณ สนำมปทุมธำนี สปีดเวย์ 
นอกจำกนี้ทีมยังได้รับรำงวัลชนะเลิศประเภทหมวดหมู่ 1 รำยกำร รำงวัลชนะเลิศประเภทรำยกำรย่อย 4 รำยกำร รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับหนึ่ง 2 รำยกำร และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รำยกำร

 สมำชิกทีมประกอบด้วย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า	ชั้นปีที่	1	รวมจ�ำนวน 7 คน คือ นำยกษิดิศ จิตต์เกื้อ นำยจิระวิน กิจกิตติกร นำยกิตติ 
พวงศิริ นำยภัทรดนัย เลิศกิตติสกุล นำยชัยชำย ไชยช่วย น.ส.พรกำญจนำ แตงอ�่ำ และ 

นำยสรวศิ นลิยนำท นสิติวศิวกรรมเครือ่งกล	ชัน้ปีที	่2	จ�ำนวน 
2 คน คือ นำยบุณยสิทธิ์ ไกรทัศน์ และนำยพชร ทวีวัฒน์ ชั้นป ี
ที่	3	จ�ำนวน 6 คน คือ นำยพัชรกร วัฒนพนม นำยกฤตณ์พัทธ์ 
แก้วประสิทธิ์ นำยฉัตริน ธีระวัฒนสุข นำยธนกร อะจันทึก 
นำยภัทรพล ภัทรอัมพรชัย และนำยยสินทร สีบัวสด ชั้นปีที่	4 
จ�ำนวน 5 คน คือ นำยยศวิน ปำเทยำ นำยอัครวีร์ วชิรวัฒก์  
นำยพงศกร สกุลแก้ว นำยกวิน หลิมจำนนท์ และนำยธนศักดิ์  
ปัญจทวี พร้อมด้วย นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล 
การผลิต	ชั้นปีที่	2 คือ นำยวัฒนสิน จูฑำวัฒนำนนท์

 รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ นำยจักรวรินทร์ วัชรเลิศวำณิช นำยนรวรรธน์  
ถวิลนพนันท์ และนำยวิษณุพร พรรษำ โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ์
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 รางวัลเหรียญทองแดง ได ้แก่ นำยอดุลพัฒน์ บุนนำค นำยวุฒิกร 
ปิยะภิญโญวุฒิ และนำยสิทธิรัฐ ศรีย้อย โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภกิจ 
นนทนำนันท์ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
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	 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	 ได้รับรางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่น	 ประจ�าปี 
การศึกษา	 2558 ในโครงกำรรำงวัลคุณภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 
ประจ�ำปี 2559 โดยหลักสูตรทีไ่ด้รบัรำงวลัประกอบด้วย หลักสูตรปรชัญำดษุฎีบณัฑติ 
วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2560  
ณ ห้องประชุมก�ำพล อดุลวิทย์ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณส�าหรับส่วนงานที่บันทึก 
ข้อมูลจดหมายเหตุในระบบคลังความรู ้ดิจิทัล	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
สูงสุดเป็นอันดับ 1 จำก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษำกำรอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2560 ณ ห้องประชุมก�ำพล อดุลวิทย์ อำคำร 
สำรนิเทศ 50 ปี ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

	 นายจันทร์	 อัญญะโพธิ์	 นิสิตระดับปริญญำเอก ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
ได้รบัรางวลั	Best	Paper	Award	จำกผลงำนเรือ่ง Development of Multi-Coils 
Full-Bridge Resonant Inverter for Dynamic Wireless Power Transfer”  
ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ International Conference on Electrical  
Engineering/ Electronics Computer, Telecommunications and  
Information Technology (ECTI-CON 2017) จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 27-30 
มิถุนำยน 2560 ณ จ.ภูเก็ต โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เชำวลิต มิตรสันติสุข 
และอำจำรย์ ดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ

 ระดับมหาวิทยาลัย     ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

 ระดับมหาวิทยาลัย     ผลงานภาควิชา

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ หนึ่งในทีมนักกีฬำสีชมพู ได้รับถ้วยรางวัลประเภท 
คะแนนรวมกีฬา	 ในกำรแข่งขันกีฬำเพื่อสุขภำพบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 ณ สนำมกีฬำอินทรีจันทรสถิตย์ ภำยใน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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 ระดับมหาวิทยาลัย    	ผลงานอาจารย์

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดพิธีมอบประกำศเกียรติคุณบุคลำกรผู้น�ำชื่อเสียงมำสู่มหำวิทยำลัยในวันงำนขอบคุณบุคลำกร 
เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2559 ณ อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีผู้ได้รับรำงวัล ดังนี้ 

	 รางวัลผู้น�าชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จากผลงานดีเด่น 
	 ด้านวิศวกรรมศาสตร์	ได้แก่

  • รองศาสตราจารย์	 ดร.สิริพล	 อนันตวรสกุล	 ภำควิชำวิศวกรรมเคมี  
  จำกกำรได้รับรำงวัล PST Rising Star

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธงไทย	 วิฑูรย์	 ภำควิชำวิศวกรรมเคมี จำก 
  กำรได้รับรำงวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

  • อาจารย์	 ดร.กาญจนพันธุ์	 สุขวิชชัย	 ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ จำก 
  กำรได้รับรำงวัล Best Paper Award ณ ประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยม 
  เวียดนำม

	 รางวัลบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของ	มก.	ประจ�าปี	2559

 ๏	 กลุ่มอายุต�่ากว่า	40	ปี	ได้แก่ 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ราชธีร์	เตชไพศาลเจริญกิจ	ภำควิชำวิศวกรรม 
  วัสดุ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร สำยวิทยำศำสตร์ 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธงไทย	 วิฑูรย์	 ภำควิชำวิศวกรรมเคมี ด้ำน 
  กำรวิจัย และนวัตกรรม สำยวิทยำศำสตร์

 ๏	 กลุ่มอายุตั้งแต่	40	ปีขึ้นไป	ได้แก่ 

  • รองศาสตราจารย์	 ดร.อุศนา	 ตัณฑุลเวศม์	 ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  
  ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

  • รองศาสตราจารย์เกียรติไกร	 อายุวัฒน์	 ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร สำยวิทยำศำสตร์
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 คณำจำรย์คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้รับรำงวัลกำรประกวดนวัตกรรม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 
มกรำคม 2560 ณ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในประเภทต่ำงๆ ดังนี้

 ระดับมหาวิทยาลัย     ผลงานอาจารย์

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

	 ๏ รางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย	ประเภทบุคลากรซีเนียร์	 อายุตั้งแต	่ 
	 	 40	ปีขึ้นไป 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.มณฑล	 ฐานุตตมวงศ์	 ภำควิชำวิศวกรรม 
  สิ่งแวดล้อม และคณะ จำกผลงำนเครื่องกรองน�้ำขนำดพกพำ และ 
  ผลงำนเครื่องสร้ำงน�้ำค้ำง

	 ๏ รางวัลชมเชย	ประเภทบุคลากรซีเนียร์	อายุตั้งแต่	40	ปีขึ้นไป

  • ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.คณุยตุ	เอีย่มสอาด	ภำควชิำวศิวกรรมเครือ่งกล  
  และคณะ จำกผลงำนกำรขึ้นรูปลวดลำยปูนปั้นประดับสะพำนโดยตรง 
  จำกฐำนข้อมูลดิจิตอลสำมมิติ Direct Digital Fabrication of Stucco

 • รองศาสตราจารย์	 ดร.อุศนา	 ตัณฑุลเวศม์	 ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  
  และคณะ จำกผลงำนวงจรดึงค่ำข้อมูลจำกรหัสคอนโวลูชั่นแบบไม่เป็น 
  ระบบ

	 ๏ รางวัลชมเชย	ประเภทบุคลากรจูเนียร์	อายุไม่เกิน	40	ปี

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปริญญา	ฉกาจนโรดม ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ 
  จำกผลงำนผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซึ่งใช้เส้นใยบะซอลต์เป็นวัสดุเสริมแรง 
  ทดแทนแร่ใยหิน

  • อาจารย์	 ดร.ธิดารัตน์	 จิระวัฒนาสมกุล	 ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ 
  และคณะ จำกผลงำนนวัตกรรมห้องทดลองแผ่นดินไหว
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	 นางชมพู	 สิงโสภา	 ส�ำนักงำนเลขำนุกำร ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสาย 
สนับสนุนและช่วยวิชาการ	 มก.	 ประจ�าปี	 2559	 ในงำนวันขอบคุณบุคลำกร มก. 
เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2559 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 ระดับมหาวิทยาลัย     ผลงานบุคลากร

	 นายณรงค์ศักดิ์	นิยมทอง	ส�ำนักงำนเลขำนุกำร ไดร้างวัลอันดับที่	2	ผลงาน 
การน�าเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์	เรื่อง KU TidTid : ระบบแจ้งเตือนผ่ำนเครือข่ำย 
มือถือ ในโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งท่ี 10 เม่ือวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

	 นายคณิสร	วิรัตน์กุล	ได้รับรางวัล	Man	of	The	Match	จำกกำรท�ำประต ู
สูงสุด คือ 4 ประตูในกำรแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่ำงคณะวิศวกรรมศำสตร์  
กับคณะศึกษำศำสตร์ เม่ือวันท่ี 4 พฤษภำคม 2560 ณ สนำมอินทรีจันทรสถิตย์ 
ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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๏ ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและสุขภาพ	ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	
 • รางวัลชนะเลิศ	: น.ส.เจษฎาภรณ์	ปรยิด�ากล	ภำควชิำวศิวกรรมเครือ่งกล 
จำกผลงำน เครือ่งตรวจสอบรอยร้ำวและส่ิงสกปรกทีเ่ปลือกไข่เพือ่กำรแปรรปูอำหำร
 • รางวัลรองชนะเลิศ	: นายกิตตินาถ	วรรณสร	ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
และคณะ จำกผลงำน กระบวนกำรผลิตเกรำะและที่นั่งส�ำหรับผู้ป่วยที่ต้องกำรใช ้
กำยอุปกรณ์รักษำ

๏ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • รางวัลรองชนะเลิศ	 : นายวรพจน์	 ศรีเพียรเอม	ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ 
จำกผลงำน เครื่องเคลือบชั้นฟิล์มนำโนที่มีสมบัติพิเศษภำยใต้บรรยำกำศปกติ ด้วย 
วิธีทำงเคมีควำมร้อน (เครื่องสเปรย์ไพโรสิส)
 • รางวัลชมเชย	: 
  น.ส.ธนาร	ีโพธิง์ามวงศ์	ภำควชิำวศิวกรรมเคม ีและคณะ จำกผลงำนเครือ่ง 
ปฏิกรณ์ปฏิกิริยำโฟโตคะตะไลติกร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยำที่ปรับปรุงด้วยคลอโรฟิลล์
  น.ส.ณัฏฐพร	 ค�าเสน	 ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ และคณะ จำกผลงำน 
เครือ่งก�ำเนดิพลำสมำเยน็แบบไฮบรดิทีบ่รรยำกำศปกตเิพือ่กำรก�ำจดัเชือ้รำยกระดบั 
คุณภำพเมล็ดพันธุ์และเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร

๏ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี
 • รางวัลชนะเลิศ	 : นายพีรพัฒน์	 พาหุสุวัณโณ	 ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ  
และคณะ จำกผลงำน กำรปรับปรุงสีผิวและสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
ด้วยวัสดุธรรมชำติ 
 • รางวัลรองชนะเลิศ	 : น.ส.ณัฐธิดา	 อนุกูลพันธ์	ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ  
และคณะ จำกผลงำน กำรลดต้นทุนและปรับปรุงสมบัติของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 
ด้วยกำรใช้สำรเคมี
 • รางวัลชมเชย	2	รางวัล ได้แก่
	 	 น.ส.รภัส	 ธนสารกุล	 ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ และคณะ จำกผลงำน 
กำรแปรใช้ใหม่ของเศษกระเบ้ืองหลังคำเพื่อมุ่งสู่กระบวนกำรผลิตกระเบ้ืองหลังคำ 
ที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste)
	 	 น.ส.ณัฐวรี	 ศิริพาทย์	 นิสิตระดับปริญญำโท ภำควิชำวิศวกรรม 
เครื่องกลและคณะ จำกผลงำน A Mini-Multi-Purpose Vernier เวอร์เนีย 
อเนกประสงค์ขนำดเล็ก

๏ รางวัลสุดยอดนวัตกรรมประเภทนิสิต	
	 นายพรีพฒัน์	พาหสุวุณัโณ	ภำควชิำวศิวกรรมวสัด ุจำกผลงำน กำรปรบัปรงุ 
สีผิวและสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ด้วยวัสดุธรรมชำติ

 ระดับมหาวิทยาลัย    	ผลงานนิสิต

 นิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดนวัตกรรมมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม  
2560 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดังนี้
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๏ รางวัลอาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียงแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์	
   ศาสตราจารย์	ดร.ก้องกิติ	พูสวัสดิ์	ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร จำกกำร 
รับรำงวัล 2015 Highly Commended Award จำก Emerald Literati Network
	 	 รองศาสตราจารย์	 ดร.พงษ์ศักดิ์	 สุริยวนากุล	 ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ  
จำกกำรรับรำงวัลอิสริยำภรณ์ตระกูล Palmes Académiques ชั้น Officier  
จำกสถำนทูตสำธำรณรัฐฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ภุชงค์	 อุทโยภาศ	ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
จำกกำรรับรำงวัลประกำศเกียรติคุณ จำก Nara Institute Science and 
Technology ประเทศญี่ปุ่น
  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.จิตรทัศน์	 ฝักเจริญผล	 ภำควิชำวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ จำกกำรรำงวัลข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี 2558 จำกส�ำนัก 
นำยกรัฐมนตรี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.คุณยุต	 เอ่ียมสอาด	ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
จำกกำรรับรำงวลัผลงำนประดษิฐ์คดิค้น ประจ�ำปี 2559 จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 
วิจัยแห่งชำติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธงไทย	 วิฑูรย์	 ภำควิชำวิศวกรรมเคมี จำกกำร 
รับรำงวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award และรำงวัล 
กำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยดีเย่ียม ในกำรประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอำวุโส 
สกว.” 
  อาจารย์	 ดร.กาญจนพันธุ์	 สุขวิชชัย	ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ จำกกำรรับ 
รำงวัล Best Paper Award ในงำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ ณ สำธำรณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนำม และในงำน ITC-CSCC 2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น

๏ รางวัลการประกวดการเรียบเรียงต�าราทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์
		 ปีการศึกษา	2558

  • รางวัลต�าราดี	ได้แก่ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชำย น�ำประเสริฐชัย ภำควิชำวิศวกรรม 
   คอมพิวเตอร์ 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุฑำ พิชิตล�ำเค็ญ ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร

  • รางวัลต�าราชมเชย
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิมล สัจจวำณิชย์ ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรทัย จงประทีป ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ

 ระดับคณะ     ผลงานอาจารย์

 อำจำรย์คณะได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณในงำนวันสถำปนำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ครบรอบปีที่ 78 เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 
2560 ณ อำคำรบุญสม สุวชิรัตน์ ดังนี้
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๏ รางวัลการประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น	ประจ�าปี	2558

	 โครงการพัฒนาวิชาการที่มีวงเงินว่าจ้างมากกว่า	5	ล้านบาทขึ้นไป

		 รางวัลที่	1

  • รองศำสตรำจำรย์ ดร.มงคล รักษำพัชรวงศ์ สถำนีรับสัญญำณดำวเทียม 
   จุฬำภรณ์

  • ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัช สุขวิมลเสรี ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ

	 โครงการพัฒนาวิชาการที่มีวงเงินว่าจ้างมากกว่า	1	ล้าน	ถึง	5	ล้านบาท

		 รางวัลที่	1	 รองศำสตรำจำรย์เกียรติไกร อำยุวัฒน์ ศูนย์วิศวกรรมพลังงำน 
    และสิ่งแวดล้อม

 	 รางวัลที่	2	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำติ เหลืองประเสริฐ ภำควิชำวิศวกรรม 
    สิ่งแวดล้อม

  รางวัลที่	3	 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ 
     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ

	 โครงการพัฒนาวิชาการที่มีวงเงินว่าจ้างไม่เกิน	1	ล้านบาท

		 รางวัลที่	1	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รำชธร์ี เตชไพศำลเจรญิกจิ ภำควชิำวศิวกรรม 
    วัสดุ

		 รางวัลที่	2	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พชัรำภรณ์ บณุยวำนชิกลุ ภำควชิำวศิวกรรม 
    กำรบินและอวกำศ
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 ระดับคณะ   		ผลงานบุคลากร

 คณะวศิวกรรมศำสตร์ จดังำนวนัสถำปนำคณะวศิวกรรมศำสตร์ ครบรอบปีที ่78 ภำยในงำนมพีธิมีอบรำงวลัผู้น�ำชือ่เสียงมำสูค่ณะ 
เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2559 ณ อำคำรบุญสม สุวชิรัตน์ โดยมีผู้รับรำงวัลในประเภทต่ำงๆ ดังนี้

๏ รางวัลบุคลากรดีเด่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ประจ�าปี	2559

  • นำยอ�ำนำจ ขันตยำภรณ์ และนำยรุ่ง เรืองผล ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
  • นำยปรัชญำ จันทร์ศักดิ์ ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • นำงชมพู สิงโสภำ และนำงจินตนำ พิมพ์ทอง ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

๏ รางวัล	Best	Suggestion	Awards	ประจ�าปี	2559

 รางวัลชนะเลิศ
  • น.ส.ละมัย อินทวัตร ส�ำนักงำนเลขำนุกำร 
  • น.ส.ทวีรัตน์ ญำณฤกษ์ ส�ำนักงำนเลขำนุกำร 

 รางวัลรองชนะเลิศ
  • รองศำสตรำจำรย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • รองศำสตรำจำรย์ ดร.จนัทนำ จนัทรำพรชัย ภำควชิำวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  
   และนิสิตระดับปริญญำตรี-โท
  • น.ส.รัชภร พำนิชเฮง ส�ำนักงำนเลขำนุกำร
  • น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์ ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

 รางวัลชมเชย 
  • น.ส.จีรนันท์ เพ็ญจันทร์ ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

๏ รางวัล	Star	Service	Award	ประจ�าปี	2559 

  • น.ส.พลอยเครือ แจ่มวิถีเลิศ ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ

๏ รางวัลบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • นำยอนิวัฒน์ พุดโมต ส�ำนักงำนเลขำนุกำร จำกกำรรับรำงวัลชมเชย 
   กำรประกวดนวัตกรรม ผลงำนจำกห้องนิทรรศกำร สู่กำรเรียนรู้ไร้พรมแดน 
    จำกที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่ง 
   ประเทศไทย (ปขมท.) ณ จ.เชียงใหม่ 

๏ รางวลัการประกวดโครงการพฒันาผลติภาพและคณุภาพภายในองค์กร	(PQI) 
	 ประจ�าปี	2559

 รางวัลที่	2 
  • ทีมจำกภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ และทีมหน่วยสำรบรรณและวิเทศสัมพันธ์ 
    ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

 รางวัลที่	3
  • ทีมจำกภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร และนำยณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง 
   ส�ำนักงำนเลขำนุกำร
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 ระดับคณะ    	ผลงานนิสิต

๏ รางวัลนิสิตที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ จำกกำรได้รับรำงวัล  
   Nontri-Autonomous Aerial Vehicle Challenge 2015

  • นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 จำกกำรได้รับรำงวัล The Singapore 
   AUV Challenge

  • นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 คอมพิวเตอร์	 เครื่องกล	 ซอฟต์แวร ์
	 	 	 และความรู้	จำกกำรได้รับรำงวัล RoboCup Japan Open 2016

  • นิสิตระดับปริญญาเอก	 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 จำกกำรได้รับ 
   รำงวัล Special Award และรำงวัล Bronze Medal

  • นิสิตระดับปริญญาเอก	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	 จำกกำรได้รับ 
   รำงวัล Best Track Papers Awards

  • นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำกกำรได้รับรำงวัล TSAE Auto 
   Challenge 2015-2016

  • นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำกกำรได้รับรำงวัล Imagine Cup 
   Thailand 2016

  • นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำกกำรได้รับรำงวัล กำรประกวดโครงงำน 
   ด้ำนวิศวกรรมปฐพี

 นิสิตผู้สร้ำงชื่อเสียงมำสู่คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้รับรำงวัลต่ำงๆ ในงำนวันสถำปนำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ครบรอบปีที่ 78 
เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2560 ดังนี้
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University

รอบรู้
มุ่งสู่วิศวกร
มืออาชีพ



	 คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรมืออาชีพที่มีความสามารถและรอบรู้ทาง 
เทคนิค	พร้อมด้วยคุณธรรม	จริยธรรม	และความรับผิดชอบทางสังคม	 ในปีการศึกษา	2559	คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ได้ท�าการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	 ภาคปกติ	 ภาคพิเศษ	 หลักสูตรนานาชาติ	 และ 
ภาคภาษาอังกฤษ	รวมทั้งสิ้น	50	หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาตรี 16 หลักสูตร

	 1.	วศ.บ.วศิวกรรมเคม	ี(ภาคปกต	ิภาคพเิศษ)

	 2.	วศ.บ.วิศวกรรมโยธา	(ภาคปกติ)

	 3.	วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	(ภาคปกติ)

	 4.	วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	

	 	(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคภาษาอังกฤษ)	

	 5.	วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

		 	(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคภาษาอังกฤษ)

	 6.	วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	

	 	(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ)

	 7.	วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	(นานาชาติ)

	 8.	วศ.บ.วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน�้า	

	 	(ภาคปกติ)

	 9.	วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

		 	(ภาคปกติ	ภาคภาษาอังกฤษ)

	10.	วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

	 		(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ)

	11.	วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต	

	 		(นานาชาติ)

	12.	วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ

	 	(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ)

	13.	วศ.บ.วิศวกรรมการบินและอวกาศ

		 	(ภาคปกติ)

		 *	วศ.บ.วิศวกรรมการบินและอวกาศและ 

	 	บริหารธุรกิจ	(หลักสูตรร่วม	2	ปริญญา 

	 	นานาชาติ)	ใช้หลักสูตรเดียวกับ	วศ.บ. 

	 	วิศวกรรมการบินและอวกาศ	*	

	14.	วศ.บ.วิศวกรรมส�ารวจและสารสนเทศ	

		 	ภูมิศาสตร์	(ภาคพิเศษ)

	15.	วท.บ.การจัดการเทคโนโลยีการบิน

		 	(ภาคพิเศษ)

	16.	วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

					(นานาชาติ)

ระดับปริญญาโท 23 หลักสูตร

	17.	วศ.ม.วิศวกรรมเคมี	(ภาคปกติ)

	18.	วศ.ม.วิศวกรรมเคมี	(นานาชาติ)

	19.	วศ.ม.วิศวกรรมโยธา	(ภาคปกติ)

	20.	วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

	 	(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ)

	21.	วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า	(ภาคปกติ)

	22.	วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ	(ภาคปกติ)

	23.	วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ	(นานาชาติ)

	24.	วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล	(ภาคปกติ)

	25.	วศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรน�้า	

	 	(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ)

	26.	วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	

	 		(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ)

	27.	วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	(นานาชาติ)

	28.	วศ.ม.เทคโนโลยีการผลิตทาง		 	

	 	อุตสาหกรรม	(ภาคพิเศษ)

	29.	วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ	(ภาคปกติ)

	30.	วศ.ม.วิศวกรรมการบินและอวกาศ	

		 	(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ)

	31.	วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน	และ

	 	การบริหาร	(ภาคพิเศษ)

	32.	วศ.ม.การจัดการวิศวกรรม	(ภาคพิเศษ)

	33.	วศ.ม.การจัดการวิศวกรรม	(นานาชาติ)

	34.	วศ.ม.วศิวกรรมความปลอดภยั	(ภาคพเิศษ)

	35.	วศ.ม.วศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั	(ภาคพเิศษ)

	36.	วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ	(ภาคพิเศษ)

	37.	วศ.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

	 	ส�าหรับระบบฝังตัว	(นานาชาติ)

	38.	วศ.ม.เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม

	 	สรรค์สร้าง	(ภาคพิเศษ)

	39.	วศ.ม.วศิวกรรมสิง่แวดล้อมขัน้สงูและยัง่ยนื

		 	(นานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร

	40.	ปร.ด.วิศวกรรมเคมี	(ภาคปกติ)

	41.	ปร.ด.วิศวกรรมเคมี	(นานาชาติ)

	42.	วศ.ด.วิศวกรรมโยธา	(ภาคปกติ)

	43.	ปร.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

	 		(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ)

	44.	วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า	(ภาคปกติ)

	45.	วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ	(ภาคปกติ)

	46.	วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ	(นานาชาติ)

	47.	วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล	(ภาคปกติ)

	48.	ปร.ด.วิศวกรรมทรัพยากรน�้า	(ภาคปกติ)

	49.	วศ.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	(ภาคปกติ)

	50.	ปร.ด.วิศวกรรมวัสดุ	(ภาคปกติ)
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	 พ.ศ.	 2558	 เพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร 

ที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่างๆ	 และตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	 สอดคล้องกับ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 ตลาดแรงงาน	 ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี	 รวมทั้งบริบททางสังคมท่ี 

เปลี่ยนแปลงไป	 โดยในปีการศึกษา	 2559	 คณะมีหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ	 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จ�านวน	14	หลักสูตร	ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาโท จำานวน 8 หลักสูตร ได้แก่

	 1.	 วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร

	 2.	 วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

	 3.	 วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ	(หลักสูตรนานาชาติ)

	 4.	 วศ.ม.การจัดการวิศวกรรม	(หลักสูตรนานาชาติ)

	 5.	 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

	 6.	 วศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรน�้า

	 7.	 วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ

	 8.	 วศ.ม.วิศวกรรมความปลอดภัย

	 และมีหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	 พ.ศ.	 2558	 อีกจ�านวนทั้งส้ิน	 26	 หลักสูตร 
แบ่งเป็น	ระดับปริญญาตรี	16	หลักสูตร	ปริญญาโท	9	หลักสูตร	และปริญญาเอก	1	หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำานวน 6 หลักสูตร ได้แก่

	 1.	 วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ

	 2.	 วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ	(หลักสูตรนานาชาติ)

	 3.	 วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล

	 4.	 ปร.ด.วิศวกรรมทรัพยากรน�้า

	 5.	 วศ.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 6.	 ปร.ด.วิศวกรรมวัสดุ

 การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
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	 1.	 วิชา	01205327	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย	I	(Data	Communications	and	Networks	I)	3(3-0-6)	
	 	 ของ	รองศาสตราจารย์	ดร.อุศนา	ตัณฑุลเวศม์	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

	 2.	 วิชา	01206343	การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม	(Industrial	Plant	Design)	3(3-0-6)
	 	 ของ	รองศาสตราจารย์	ดร.อนันต์	มุ่งวัฒนา	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	(บรรยายเป็นภาษาไทย)

	 3.	 วิชา	01203222	การวิเคราะห์โครงสร้าง	I	(Structural	Analysis	I)	3(3-0-6)
	 	 ของ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กิจพัฒน์	ภู่วรวรรณ	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	(บรรยายเป็นภาษาไทย)

 24 Hours Digital Learning

	 ในปีการศึกษา	 2559	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้วางโครงสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้แบบดิจิทัล	 โดยมอบนโยบายให้ภาควิชามีการ 
จัดท�าสื่อการเรียนการสอน/สื่อมัลติมิเดีย	 ประกอบรายวิชาในหลักสูตรของคณะ	 เพื่อเผยแพร่คลิปวิดีโอส่ือการเรียนการสอนบน 
YouTube	-	Faculty	of	Engineering	KU	ในหัวข้อ	24	Hours	Digital	Learning	[Dongtan	Channel]	 เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึง 
และเรียนรู้ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	ส�าหรับปีการศึกษา	2559	มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในวิชาน�าร่อง	จ�านวน	3	วิชา	ได้แก่	
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	 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์	 นอกจากการให้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ	 วารสารต่างๆ	 ที่เป็นตัวเล่มแล้ว	 ยังให้บริการสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท	 e-Database	 คือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั้งที่ห้องสมุดคณะบอกรับ	 
ได้แก่	ฐานข้อมูล	IET	Digital	Library	เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ	The	Institution	of	Engineering	and	Technology 
และฐานข้อมูลที่คณะบอกรับร่วมกับส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้แก่	 ฐานข้อมูล	 ASCE	 เป็นฐานข้อมูลวารสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมโยธา	จากส�านักพิมพ์	ASCE	(The	American	Society	of	Civil	Engineers)	และฐานข้อมูล	ASME	เป็น 
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล	จากส�านักพิมพ์	ASME	(American	Society	of	Mechanical	Engineers)

	 ในปีการศึกษา	 2559	 ห้องสมุดคณะได้จัดกิจกรรมออกร้านหนังสือ	 (Book	 Fair)	 ระหว่างวันที่	 22-24	 กุมภาพันธ์	 2560	 และ 
ได้จัดซื้อหนังสือใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้าห้องสมุดจ�านวน	196	 รายการ	 ด้วยงบประมาณ	 913,966.10	 บาท	 (เก้าแสนหนึ่งหมื่น 
สามพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทสิบสตางค์)	 และจัดซื้อวารสารต่างประเทศเพิ่มอีกจ�านวน	 1	 รายการ	 คือ	 Kunststoffe	 International 
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ	Innovation	of	Polymer	Processing	:	นวัตกรรมกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์	

	 นอกจากนี	้ ห้องสมดุคณะได้จดัซือ้ระบบห้องสมดุอเิลก็ทรอนกิส์	 (e-Library)	 เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถเข้าถงึทรพัยากรสารสนเทศ 
ผ่าน	Website	 และ	 Application	 ได้อย่างสะดวก	 โดยคาดว่าจะสามารถเข้าใช้งานได้ในปีการศึกษา	2560	 นอกจากน้ีจะจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้	 อาทิ	 อบรมการใช้ฐานข้อมูล	 แนะน�าการใช้ห้องสมุดส�าหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่	 1	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ห้องสมุดที่ทันสมัยยิ่งขึ้น

 การพัฒนาการให้บริการห้องสมุดคณะ
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	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	 ได้จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุให้นสิติจดักจิกรรมต่างๆ	 ในหลากหลายรปูแบบ	นอกจาก 
จะเพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมฤทธิ์ผลแล้ว	ยังสอดคล้อง 
กบัเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษาในด้านต่างๆ	 เช่น	 ด้านวชิาการ	 ด้านอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	 ด้านส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรม	ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	และด้านช่วยเหลือสังคมและบ�าเพ็ญประโยชน์	

	 ส�าหรับในปีการศึกษา	 2559	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้ร่วมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท 
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ด้วยการน้อมน�าพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัทีมุ่ง่เน้นความเป็นเกษตรศาสตร์	ศาสตร์แห่ง 
แผ่นดิน	มาเป็นแนวทางการด�าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อสืบสานตามรอยพ่อ	ประกอบด้วยโครงการต่างๆ	อาทิ

การพัฒนานิสิต

โครงการวศิวสญัจรกระจายความรูสู้ส่งัคม ครัง้ที ่24 สบืสานปณธิานพ่อหลวง 
	 นิสิตชุมนุมวิชาการจัดโครงการวิศวสัญจรกระจายความรู้สู ่สังคม	 โดยใช ้
เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม 
โดยสอนพิเศษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ใน	2	วิชา	คือ	คณิตศาสตร ์
และวิทยาศาสตร์	 รวมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย	 จัดขึ้น	 ณ 
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา	อ.กุยบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์	ระหว่างวันที่	4	-11	มกราคม	2560

โครงการวิศวะดงตาลอาสาพัฒนาสู่ชนบท ครั้งที่ 17 ตามรอยพ่อหลวง 
	 สโมสรนสิติคณะวศิวกรรมศาสตร์	 ร่วมกบันสิติวทิยาลยัการชลประทานได้ร่วม 
สร้างอาคารอเนกประสงค์	ณ	โรงเรยีนวดัหนิดาด	ต.หนิดาด	อ.ทองผาภมู	ิจ.กาญจนบรุี 
ระหว่างวันที่	 25	 ธันวาคม	 2559-12	 มกราคม	 2560	 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและ 
พัฒนาโรงเรียนให้ได้มีอาคารเรียนและส่ิงสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น	 รวมทั้งสนับสนุนให้ 
นักเรียนในต่างจังหวัดได้มีโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย

โครงการค่ายความรู้ชุมชน ครั้งที่ 2 ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
	 สโมสรนิสิตน�านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเรียนรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินของ 
พระราชา	 ระหว่างวันที่	 18-20	 พฤศจิกายน	 2559	ณ	 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพยีงศรยีา	ต.หนิตัง้	อ.เมอืง	จ.นครนายก	ซึง่เป็นศนูย์เรยีนรูช้มุชนด้านการเกษตร 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และสามารถน�ากลับมา 
ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

โครงการสามเส้าอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวงของชาวไทย
	 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 ปลูก 
ปะการังเทียม	ณ	หาดนางรอง	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	ระหว่างวันที่	1-2	เมษายน	2560 
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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โครงการเกยีร์กระป๋อง-อะตอม-กระป่อง อนุรกัษ์ธรรมชาต ิตามรอยพ่อหลวง
	 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์	 และคณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร	 จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการสร้างและซ่อมแซมฝาย 
ชะลอน�้า	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	ณ	 อุทยานแห่งชาติน�้าตกเจ็ดสาวน้อย	 อ.มวกเหล็ก	 จ.สระบุรี	 ระหว่าง 
วันที่	11-13	กุมภาพันธ์	2560

โครงการวิศวบริการ ครั้งที่ 28
	 นสิติชมุนมุวชิาการจดัโครงการวศิวบรกิารครัง้ที	่28	ขึน้	เพือ่แนะแนวเกีย่วกบั 
การเตรียมความพร้อมในการเป็นนิสิต	 นักศึกษา	 และการศึกษาต่อในระดับ 
มหาวิทยาลัย	 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 โดยจัดให้มีการสอนในรายวิชา 
ฟิสกิส์	1	เคมทีัว่ไป	และคณติศาสตร์วศิวกรรม	1	ณ	ห้องประชมุ	0410	และห้องเรยีน 
อาคารชูชาติ	 ก�าภู	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ระหว่างวันที่	 3-22	 มิถุนายน	 2560 
มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ�านวน	320	คน

โครงการพัฒนาการเรียนรู้และแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 8
	 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร	์ 
คณะสังคมศาสตร์	และคณะวนศาสตร์	จัดกิจกรรม	Key	Camp	#	8	ขึ้น	เพื่อแนะน�า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 คณะต่างๆ	 การเรียนการสอน	 การประกอบอาชีพ 
เมือ่ส�าเรจ็การศกึษา	ให้แก่นกัเรยีนจากโรงเรยีนสระบรุวีทิยาคม	โรงเรยีนเทพศรินิทร์ 
พุแค	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 สระบุรี	 โรงเรียนเสาไห้	 วิมลวิทยานุกูล	 และ 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย	 เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษา	 จัดข้ึน	 ณ	 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี	 อ.เมือง	 จ.สระบุรี	 ระหว่าง 
วันที่	25-27	พฤศจิกายน	2559

โครงการความรู้วิศวกรรมสู่การปฏิบัติและพัฒนาชุมชน
	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 จัดโครงการน�าความรู้ด้านวิศวกรรมสู่การปฏิบัติ 
และพัฒนาชุมชน	 เพื่อให้นิสิตได้น�าความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาถ่ายทอดสู่สังคม	 โดย 
การซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ช�ารุดภายในชุมชน	ณ	 โรงเรียนบ้านห้วยไผ ่
ต.ห้วยแม่เพรียง	 อ.แก่งกระจาน	 จ.เพชรบุรี	 ระหว่างวันที่	 27	 ธันวาคม	 2559- 
14	มกราคม	2560	
	 นอกจากนิสิตจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาแล้ว	 ยังได้เรียนรู ้
การท�างานจริงในรูปแบบองค์กรจ�าลองเพื่อการท�างานในอนาคตอีกด้วย

โครงการ บีแคมป์ ปันความรู้สู่น้อง
	 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะเศรษฐศาสตร์	 และคณะบริหารธุรกิจ	 
จัดโครงการจิตอาสา	 ทาสีรั้วโรงเรียน	 เครื่องเล่นต่างๆ	 ในสนามเด็กเล่น	 พร้อมน�า 
หนังสือและสื่อการเรียนรู ้ที่ได้รับจากการรับบริจาค	 มอบให้โรงเรียนวัดน้อย 
สามคัคธีรรม	อ.วงัม่วง	จ.สระบรุ	ีระหว่างวนัที	่22-24	เมษายน	2560	เพือ่ใช้ประโยชน์ 
ในการเรียนการสอนของโรงเรียน
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		 คณะวศิวกรรมศาสตร์	 ได้มอบทนุการศกึษาให้แก่นสิติทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาเป็นประจ�าทกุปี	ซึง่นอกจากสนบัสนนุ 
ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีแล้ว	 ยังเปิดโอกาสให้มีผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 
ตลอดจนเพิ่มจ�านวนผลงานทางวิชาการ	โดยคณะจัดสรรเงินรายได้	และเงินกองทุนคณะ	ให้แก่นิสิตที่เรียนดี	มีความประพฤติเรียบร้อย 
แต่ขาดแคลนทนุทรพัย์	ในปีการศกึษา	2559	รวมเป็นเงนิ	16,006,280	บาท	(สบิหกล้านหกพนัสองร้อยแปดสบิบาทถ้วน)	แยกเป็นระดบั 
ปริญญาตรี	จ�านวน	212	ทุน	เป็นเงิน	2,658,590	บาท	และระดับบัณฑิตศึกษา	จ�านวน	618	ทุน	เป็นเงิน	13,347,690	บาท	

	 นอกจากนี้คณะยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ	 ตลอดจนนิสิตเก่าในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต 
ทั้งแบบลักษณะต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องอีกจ�านวน	136	ทุน	เป็นเงิน	2,868,000	บาท	(สองล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต

๏ ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2559

จ�านวนเงิน (บาท)จ�านวนทุนประเภททุน

 ประเภทเรียนดี

	 •	ทุนเรียนดีเยี่ยมระดับปริญญาโท	 	 9	 	81,000

	 •	ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท	 	 20	 8,240,000

	 •	ทุนระดับปริญญาโท	แผน	ก	 	 546	 2,730,000

	 •	ทุนโครงการเรียนล่วงหน้า	หลักสูตร	4+1	 27	 	436,500

	 •	ทุนบัณฑิตศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท	 1	 432,000

	 •	ทุนระดับปริญญาเอก	 	 13	 338,190

	 •	ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอก	 	 2	 	1,090,000

  รวม 618  13,347,690
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๏ ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2559

๏ ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงาน มูลนิธิ และบริษัทต่างๆ ระดับปริญญาตรี 
 ประจำาปีการศึกษา 2559

จ�านวนเงิน (บาท)

จ�านวนเงิน (บาท)

จ�านวนทุน

จ�านวนทุน

ประเภททุน

ประเภททุน

1. ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์  102 1,386,290

	 •	ทุนดอกผลคณะวิศวกรรมศาสตร์			 10	 	100,000

	 •	ทุนประเภทท�างาน	 	 68	 	549,490

	 •	ทุนขัดสนจากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์	 15	 672,000

	 •	ทุนประเภทฉุกเฉินช่วยเหลือนิสิตน�้าท่วม	 9	 64,800	

2. ประเภทเรียนดี  110 1,272,300

	 •	ทุนเรียนดีเยี่ยมระดับปริญญาตรีส�าหรับนิสิตชั้นปีที่	2-4	 	34		 	306,000	

	 •	ทุนเรียนดีส�าหรับนิสิตที่มีคะแนนสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สูงสุด	 21	 490,200	

 •	ทุนโครงการช้างเผือกส�าหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษที่มีผลการเรียนดี	 55	 476,100	
	 		มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	3.25	 							

  รวม 212 2,658,590

1.	ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์	 	 91	 1,894,000

2.	ประเภทเรียนดี	 	 28	 													806,000

3.	ทุนดอกผลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 17	 		168,000

  รวม    136 2,868,000
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วิศวกรรมเครื่องกล	 นายศิวพงษ์	เที่ยงจิตต์	นายธน	วิเชียรชัย	 เยอรมนี
	 นายชาคริต	วิทูรทิพย์	นายธัชวัฒน์	เลิศอนันต์	 เกาหลี
	 นายนที	ทังเกษมวัฒนา	นายธัช	บางท่าไม้	น.ส.อรวรา	ติระการ					 ญี่ปุ่น
	 นายธนกฤต	พิเชฐหิรัญกาญจนา	นายสกลกิจ	ตั้งจิตปิยะนนท์
	 น.ส.กวิสรา	พฤษศิริสมบัติ	นายสิทธิศักดิ์	บุญมาพล	

วิศวกรรมเคมี 	 นายรัตณะ	เซเซ	 ญี่ปุ่น

วิศวกรรมคอมพิวเตอร	์ น.ส.ชุติกาญจน์	น้อยกาญนะ	นายสรพล	สร้อยสุวรรณ	 ญี่ปุ่น
	 นายวัศพล	วัฒนกีสุนทร	นายพชร	พึ่งทองหล่อ	นายธีรภัทร	เชาว์เพชร	

วิศวกรรมไฟฟ้า	 น.ส.จิรนันท์	ชูมณี	น.ส.ทัตพิชา	อุฬารเสถียร	น.ส.กรกฎ	แจงวาณิชย์	 เยอรมนี
เครื่องกลการผลิต	 นายธนโชติ	บัวใหญ่รักษา	 มาเลเซีย
	 นายพนิช	จันทจรูญพงษ์	 ญี่ปุ่น

วิศวกรรมการบินและอวกาศ	 นายณัฐภัทร	อังศุภากร	 ไต้หวัน

วิศวกรรมวัสด	ุ นายสรวิชญ์	ลิมตศิริ	 สหรัฐอเมริกา
	 นายธเนศ	ภักดิ์ภูวดล	 ญี่ปุ่น

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 นายพีรสรณ์	เพ็ญสูตร	นายธนภัทร	ลิ่มสมบูรณ์	 ญี่ปุ่น

โครงการสหกิจศึกษา

วิศวกรรมไฟฟ้า	 นายกฤษณ์	ยอดประดิษฐ์	 ญี่ปุ่น

วิศวกรรมซอฟต์แวร	์ น.ส.ชนม์นิภา	กิตติศิริประเสริฐ	นายปิยพัทธ์	ตุลาคุปต์	นายณภัทร	ยุกตะฑัต	 ญี่ปุ่น
และความรู	้ นายปัณพิกรณ์	รัตนวิโรจน์กุล	นายกิตติพัฒน์	พรหมดิเรก	น.ส.มินตรา	ถิรสิริสิน
	 นายปฐวัฒน์	วาทะกุล	นายพงศ์สชน	พรศรีนิยม	น.ส.ธนธร	อัศวะอ�านวย	
	 นายศุภสัณห์	โกทนุท	นายวรพล	โอฬารวาณิชย์กุล	นายสรวิศ	ชั้นเชิงกิจ	 ฟินแลนด์
	 นายนรา	สุรวิทย์	นายนาธัส	ยิ่งสุขกมล	นายพีรวิชญ์	จารุนิธิ											 เกาหลี
	 นายรัญญศักดิ์	แจ้งในเมือง	นายณัฐ	แก้วนาค	 เยอรมนี

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพแก่นิสิตด้วย 
การสนับสนุนให้นิสิตไปฝึกงานและปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา	ณ	ต่างประเทศ 
ทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป	โดยมีเงินสนับสนุนในแต่ละปีการศึกษากว่าล้านบาท

	 ในปีการศึกษา	 2559	 มีนิสิตได้รับทุนฝึกงานต่างประเทศ	 ระหว่างเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม	 2559	 จ�านวน	 19	 ทุน	 และปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา 
ณ	 ต่างประเทศทั้งภาคต้นและภาคปลาย	 ระยะเวลา	 4	 เดือน	 จ�านวน	 2	 ทุน 
รวมเป็นเงิน	998,179	บาท	(เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)	

	 นอกจากนี้โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติยังสนับสนุนทุนการศึกษา 
ให้นิสิตไปฝึกงาน	 และปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา	ณ	 ต่างประเทศอีกจ�านวน 
29	 ทุน	 รวมเป็นเงิน	 1,027,622	 บาท	 (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสอง 
บาทถ้วน)	ดังนี้

๏ ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตฝึกงานและโครงการสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ

ประเทศรายชื่อนิสิตภาควิชา/สาขาวิชา

นิสิตฝึกงาน ณ ต่างประเทศ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University

บูรณาการองค์ความรู้
สู่ความยั่งยืน
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  ในปีงบประมาณ 2559 คณะวศิวกรรมศาสตร์ให้การสนบัสนนุทนุวจิยัในรปูแบบการวจิยัประยกุต์ขัน้พืน้ฐาน เพือ่หาองค์ความรูใ้หม่ 
ในหลากหลายสาขาที่มีการเรียนการสอนภายในคณะ และสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรด้านการวิจัย สร้างผลงานวิจัย 
ให้มากขึ้น ทั้งที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 นอกจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ให้การสนบัสนนุอาจารย์และนกัวจิยัให้ท�างานวจิยัเพิม่ขึน้แล้ว คณะยงัให้การสนบัสนนุทนุอดุหนนุ 
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ที่มีผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ และสนับสนุนทุนเพื่อไปน�าเสนอ 
ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยใช้ทุนพัฒนาอาจารย์ของคณะ (วงเงิน 100,000 บาท/คน)

การวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

 การสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย

 การสนับสนุนทุนนำาเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย

หมายเหตุ  * นับรวมโครงการบริการวิชาการประเภทวิจัย

หมายเหตุ  * จ�านวนเรื่องและจ�านวนเงินของบทความวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะ นับรวมทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
  กับทุนพัฒนาอาจารย์ในการไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

จ�านวนโครงการ

ปีงบประมาณ 2558
ระดับประเภท

จ�านวนโครงการ

ปีงบประมาณ 2558

จ�านวนเงิน (บาท)

ปีงบประมาณ 2559

จ�านวนเงิน (บาท)

ปีงบประมาณ 2559

1. แหล่งทุนภายใน
 1.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 72 24,695,200 61 23,523,000
 1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9  1,207,000 25  3,621,400

   รวม (1) 81  25,902,200 86 27,144,400

2. แหล่งทุนภายนอก    
 2.1 หน่วยงานภาครัฐ* 70 334,215,450 59 249,768,563
 2.2 เอกชนและต่างประเทศ* 69 89,113,095 53  62,288,589

   รวม (2) 139 423,328,545 112 312,057,152

  รวมทั้งสิ้น (1+2) 220 449,230,745 198 339,201,552

วารสาร ชาติ 25 33 114,000 135,000
วารสาร นานาชาติ 130 123 1,915,000 2,310,000
Proceedings ชาติ 93 88 186,000 177,000
Proceedings* นานาชาติ 79 101 1,555,650 654,448
 รวม 327 345 3,770,650  3,276,448

ปีงบประมาณ 2558

จ�านวนเรื่อง

ปีงบประมาณ 2559

จ�านวนเงิน (บาท)

ตารางที่ 1 จ�านวนโครงการวิจัยและจ�านวนเงินที่ได้รับในปีงบประมาณ 2558-2559

ตารางที่ 2 จ�านวนและประเภทบทความวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะ ปีงบประมาณ 2558-2559
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 เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก นับเป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญที่แสดงถึงศักยภาพ 
ด้านการวิจัยของคณะ โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก จากการจัดล�าดับ 
การรับทุนในวงเงินสูงสุด 10 อันดับ ดังนี้

ล�าดับ
ที่

ผู้ท�าวิจัย
ภาควิชา
วิศวกรรม

แหล่งทุน
งบประมาณ

(บาท)

งานที่ปรึกษาบริหารจัดการด้านเทคนิคส�าหรับ
แผนงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน

การศึกษาออกแบบและปรับปรุงสถานที่เก็บ
รักษาสารเคมีไวไฟเพื่อลดระดับความเสี่ยง 
ในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

โครงการการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร
ส�าหรับบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาคนไทย
ตลอดช่วงชีวิต

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จราจรบริเวณทางแยกในเขตปริมณฑล
และเมอืงหลกัเพือ่รองรบัประชาคมอาเซียน (AEC)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้รับเหมา
งานก่อสร้างและบ�ารุงทางของกรมทางหลวง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพปี 2559

โครงการการติดตามและการบูรณาการ 
อย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิง 
หนองเลิงเปือย (ต่อเนือ่งปีที ่2) แนวพระราชด�าริ

โครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน�้าดิบ 
และแนวทางในการบรหิารจดัการแหล่งน�า้ดบิ 
ส�ารอง กรณีศึกษา : แนวทางแก้ไขและแผน 
รองรับจนถึงปี พ.ศ. 2590

โครงการศึกษาเพื่อจัดท�าแผน วิสาหกิจ 
พ . ศ .  2560 - 2564  และ แผนปฏิบัติการ 
ประจ�าปี พ . ศ .  2560 

การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบของประเทศไทยเพื่อรองรับ 
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รศ.วิชัย สุระพัฒน์

รศ.สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ

รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล

รศ.ดร.ฉัตรดนัย 
จิระเดชะ

รศ.ดร.ฉัตรดนัย 
จิระเดชะ

รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล

ผศ.ดร.บารเมศ 
วรรธนะภูติ

ผศ.ดร.วรรณดี 
ไทยสยาม

รศ . ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา 

รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

22,290,000
 

22,179,132
 

20,915,000

 

19,970,000
 

17,996,000
 

17,963,025
 

5,000,000

 

4,876,506
 

4,500,000

 

3,900,520

ไฟฟ้า

เครื่องกล

คอมพิวเตอร์

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

คอมพิวเตอร์

โยธา

ทรัพยากรน�้า

อุตสาหการ

อุตสาหการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

การไฟฟ้านครหลวง

บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

สถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระ สืบสาน 
แนวพระราชด�าริ

การประปานครหลวง

องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ฯ

ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการ วิจัย 
( สกว .) 

 10 อันดับงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอกสูงสุด
 ประจำาปีงบประมาณ 2559

ชื่อโครงการวิจัย
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 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 ● ผลงานที่ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

 สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ถือเป็นดัชนีชี้วัดความส�าเร็จในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขององค์กร ในปีการศึกษา 2559  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งประเภทสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร จ�านวน 4 ผลงาน 

ดังนี้

อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร

 เครื่องปฏิกรณ์ปฏิกิริยาเคมีแบบเบดนิงที่มีสนามแม่เหล็ก เป็นเครื่อง 
ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปฏิกรณ์ในการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
ท�าให้ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้อยลง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การท�างานใช้ชุดสนามแม่เหล็กที่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทาง และความเข้ม 
ของสนามแม่เหล็ก โดยการปรับเปล่ียนจ�านวนและระยะห่างระหว่างคู่ของแม่เหล็ก 
ทนอณุหภมูสูิง ซึง่ส่งผลให้เอือ้ต่อการแปลงผนัของสารตัง้ต้น และเกดิเป็นผลิตภณัฑ์ 
ที่ต้องการได้ดีที่สุด

 เครื่ อ งร ่ อน  เป ็นผลงานที่ ได ้ รั บสิทธิบั ตร 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่  54055 ได ้รับการ 

ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  

2560 มีระยะการคุ้มครองสิทธิ์ 8 ปี ผลงานเครื่องร่อนนี ้

ประดิษฐ์จากวัตถุแบบบางราบเรียบ โดยวิธีการดัดหรือ 

ขึ้นรูปแพนอากาศ ท�าให้มีความแข็งแรงทนทานต่อ 

การกระแทกใช้วทิยบุงัคบัก�าหนดทศิทางการบนิ สามารถใช้ 

ในการออกแบบเครื่องร่อน เครื่องบินได้หลากหลาย เช่น 

เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ เครื่องบิน UAV เครื่องบินขนส่ง 

เครื่องปฏิกรณ์ปฏิกิริยาเคมีแบบเบดนิงที่มีสนามแม่เหล็ก

ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.เมตตา เจริญพานิช
   และนางสาวศิรภัสสร เกียรติพึ่งพร (นิสิต) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เลขที่ค�าขอ 1603000292

เครื่องร่อน

ผู้ประดิษฐ์ : อาจารย์ธนพัฒน์ เกิดสุข
   และอาจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ กล�่าพล ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส�าหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และน�าไปต่อยอดพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้

48

รายงานประจำาปี 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University

ANNUAL
REPORT2016



 เครื่องผลิตน�้าค้างเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตน�้าสะอาดส�าหรับอุปโภคและบริโภค 
เครื่องนี้สามารถใช้ได้กับเรือส�ารวจ แคมป์ส�ารวจป่า หรือพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งน�้า 
ที่มีความชื้นไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 การท�างานของเคร่ืองอาศัยหลักการควบแน่น 
ของไอน�้าในอากาศ โดยการลดอุณหภูมิบนแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกซึ่งเป็นแผง 
ท�าความเย็นให้มีอุณหภูมิต�่ากว่าจุดน�้าค้าง ใช้พลังงานไฟต�่า กระแสตรง ได้ทั้ง 
จากแบตเตอรี่ และอุปกรณ์โซล่าเซลล์

  เครื่องสร้างพลาสมาโดยใช ้
คลื่นไมโครเวฟ เป ็นเครื่องสร ้าง 
พลาสมาที่มีอุณหภูมิสูงโดยอาศัย 
เครื่องไมโครเวฟ ภายใต้ความดัน 
บรรยากาศปกติเพ่ือใช้ในการอบหรือ 
แปรรูปวัสดุ ทั้งของแข็ง ของเหลว  
และก๊าซ เป็นเครื่องที่ให้ความร้อน 
ได้สูงถึง 400 °c ภายในเวลา 5 นาที

เครื่องท�าน�้าค้าง

ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
   และนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ นักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เลขที่ค�าขอ 1601006147

เครื่องสร้างพลาสมาโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ

ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม และคณะ 
   ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
เลขที่ค�าขอ 1503001728 
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	 เพื่อความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการและความเข้มแขง็ขององค์กรในการบริหารงานวจิยัอย่างมปีระสทิธภิาพ	และสอดคล้อง 
กับนโยบายทิศทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ที่เน้นการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ใหม่ 
รวมทั้งการค้นคว้าและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์	 และนวัตกรรมใหม่	 เพื่อน�าไปช่วยเหลือและก่อให้เกิด 
ประโยชน์ต่อสังคม	โดยในปีการศึกษา	2559	คณะมีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่น	อาทิ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่น

เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์ สะอาด รวดเร็ว ไม่ง้อแดด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

เก้าอี้ปรับสรีระส�าหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดและเสื้อเกราะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 การผลิตปลาแดดเดียวในปัจจุบันผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามต้องการ เพราะการตากปลาหรือเนื้อสัตว์นั้น ต้องอาศัย 
ความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์และลมจากธรรมชาติซึ่งเป็นส่ิงที่ควบคุมไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุให้คุณภาพและปริมาณการผลิตลดลง 
หรือไม่สามารถท�าได้เลย การประดิษฐ์ตู้อบปลาและเน้ือสัตว์แดดเดียวโดยอาศัยอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า ท�าความร้อนและลด 
ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว (หลักวินาที) เตามีขนาดเล็กกว่าเตาประเภทอื่นๆ เพราะเครื่องให้ความร้อนมีขนาดเล็กและสามารถให ้

ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องการ
พื้นที่ (ปริมาตร) ในเตาน้อยลงกว่า 
เตาประเภทอืน่ๆ นอกจากนีย้งัเป็นเตา 
ที่สะอาดและไม่ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม 
มีการควบคุมที่แม่นย�าและใช้พลังงาน 
อย ่างมีประสิทธิภาพ ต ้นทุนและ 
ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาต�่ากว่า 
ท้องตลาด

 เก้าอี้ปรับสรีระส�าหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด แก้อาการผิดปกต ิ
ของกระดูกสันหลังด้วยการสร้างรูปร่างเก้าอี้ที่เอื้อต่อการก�าหนดทิศทาง 
ของกระดูกสันหลังที่คดงอให้กลับมาตั้งตรง โดยการใส่เส้ือเกราะอุปกรณ ์
ค�้าจุน เพิ่มความแข็งแรง ชะลอการเกิดมุมคด ออกแบบโดยใช้ 3D  
White Light Scanner สแกนลักษณะของสันหลัง แล้วน�ามาสร้างเก้าอี้ 
ให้ได้ตามความต้องการ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติ 
ของกระดูกสันหลัง ช่วยให้นักกายภาพมีอุปกรณ์ที่สามารถแบ่งเบาภาระ 
การปฏิบัติงาน ผลงานนี้เป็นต้นแบบให้กับงานวิจัยทางการแพทย์อื่นๆ  
ในการยกระดบัมาตรฐานการแพทย์ รวมถงึคณุภาพชวีติผูป่้วยได้ในอนาคต
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เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม ลดแรงงาน เพิ่มการผลิต เพื่อวิสาหกิจชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เครื่องกรองน�้าผลิตไฟฟ้าแบบพกพา ประปาในกระเป๋า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ 
นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ นักวิจัย และนายณภัทร ค�าเจียม นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 การย้อมสีเส้นไหมในกระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือ 
แบบดั้งเดิม ท�าโดยการจุ่มเส้นไหมลงในหม้อย้อมสีให้จมมิด 
เส้นไหม แล้วยกขึน้ให้พ้นน�า้ ยกเส้นไหมขึน้-ลง ซึง่ส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการกล้ามเน้ือ 
อักเสบ ปวดกล้ามเนื้อบริเวณหลังและเอว 

 เครื่องฟอกย้อมเส้นไหมท่ีพัฒนาข้ึนน้ี มีคุณสมบัติ 
ช่วยในการย้อมได้มากสุด 26 ไจต่อครั้ง มีกลไกไหลไหม  
ปรับระยะให้เหมาะสมกับหม้อย้อม มีล้อเลื่อนเปลี่ยนต�าแหน่ง 
สามารถท�างานได้หลายหม้อย้อมส ี เป็นเครือ่งมอืพร้อมอปุกรณ์ส�าหรบัผูใ้ช้งานควบคมุการท�างานผ่านกล่องควบคมุ PLC สามารถปรบัตัง้ 
ระยะการเคลื่อนที่ขึ้นลงให้เหมาะสมกับความสูงของหม้อย้อมสีได้ตลอดเวลาด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับ มีอุปกรณ์ล็อคการเคลื่อนที ่
เพื่อความปลอดภัยในการท�างาน รวมถึงป้องกันการตกของชุดยกไหมในกรณีไฟดับ นอกจากนี้ ชุดกลไกไหลไหมอัตโนมัติช่วยท�าให้น�้าส ี
เข้าถึงเส้นไหมได้ทั่วถึงและสม�่าเสมอ

 คุณสมบัติของเครื่องกรองน�้าผลิตไฟฟ้าแบบพกพา ประปาในกระเป๋า มีขนาด 20x30 เซนติเมตร น�้าหนัก 3 กิโลกรัม 
อัตราการผลิตน�้าสูงสุด 125 มิลลิลิตรต่อนาที อัตราหมุนปั๊มน�้า 84 รอบต่อนาที เครื่องกรองน�้าสามารถก�าจัดเศษวัสดุขนาดใหญ่ 
โดยใช้หัวกรองหยาบ ก�าจัดสารอินทรีย์ละลายน�้าเช่น สี กลิ่น รส และความขุ่นด้วยระบบการท�างานร่วมกันระหว่างถ่านกัมมันต์ 
และไส้กรองอัลตราฟิลเตรชั่นหรือระบบ AC/UF ใช้รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ UV ก�าจัดเช้ือโรค สามารถบริโภคน�้าได้ทางหลอดดูดน�้า  
โดยในระหว่างการสูบน�้าจะผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งไปเก็บในแบตเตอรี่ก่อนจ่ายสู่หลอด UV และโทรศัพท์มือถือ

 จดุเด่นของเครือ่ง มขีนาดเลก็ น�า้หนกัเบา พกพาได้สะดวก ป๊ัมน�า้สามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้เอง ใช้ระบบ AC/UF ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ใกล้เคียงกับระบบ RO แต่ใช้พลังงานในการผลักดันน�้าผ่านขั้นกรองต�่ากว่ามาก สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานส�าหรับโทรศัพท์มือถือ 
ในกรณีฉุกเฉิน ส�าหรับการน�าไปใช้ปรับคุณภาพน�้าจากแหล่งน�้าจืดผิวดินในพื้นที่ที่ไม่มีระบบปรับคุณภาพน�้าที่ได้มาตรฐาน หรือไม่มี 
ระบบไฟฟ้า
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 เครื่องสร้างน�้าค้างเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงพลังงานต�่า สามารถผลิตน�้าสะอาดจากการควบแน่นไอน�้าในอากาศ ในพื้นที ่
ที่มีอุณหภูมิในช่วง 15-40 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์มากกว่าร้อยละ 50 สามารถใช้งานและซ่อมบ�ารุงรักษาได้ง่าย มีน�้าหนัก 
เพียง 1,931 กรัม สามารถประยุกต์ใช้กับเรือส�ารวจทางทะเล แคมป์ส�ารวจป่า เพื่อผลิตน�้าดื่มในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ โดยสามารถ 
ผลิตน�้าเฉลี่ยสูงสุด 15 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

 เครื่องสูบลมพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนอง 
นโยบายในการเป็นมหาวทิยาลัยสีเขยีวของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เหมาะส�าหรบั 
การใช้สูบลมให้กับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์

 การปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายดังกล่าว ซึ่งนอกจาก 
จะได้ออกก�าลังกายแล้ว ยังช่วยลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย ท�าให้จักรยาน 
เป็นยานพาหนะทีไ่ด้รบัความนยิมใช้งานของนสิติและบคุลากรในมหาวทิยาลยัสงูขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง จากจ�านวนผู้ใช้งานจักรยานที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สถานที่เติมลมยาง 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงได้คิด 
พฒันาเครือ่งสบูลมพลงังานแสงอาทติย์ต้นแบบขึน้เพือ่รองรบัความต้องการดงักล่าว 
โดยใช้แหล่งพลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์ 

 ส่วนประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ ปั๊มลม แผงควบคุม 
การท�างานของระบบชาร์ตไฟฟ้าและแรงดันอากาศ สายท่อลมยาว 10 เมตร  
มาตรวัดแรงดัน หัวเติมลม ทั้งแบบชนิดจุกใหญ่ และจุกไส้ไก่ และวาล์วเปิด-ปิดลม 
ขนาด 30 วัตต์ ปัจจุบันเครื่องนี้ได้ติดตั้งให้บริการ ณ บริเวณด้านข้างอาคารชูชาติ 
ก�าภู คณะวิศวกรรมศาสตร์

เครื่องสร้างน�้าค้าง อากาศดื่มได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ 
นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ นักวิจัย และนายฐิติพงศ์ กุฏิพันธ์ นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 เครื่องสูบลมพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ นักวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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 วงจรดึงค่าข้อมูลจากค�ารหัสคอนโวลูชันแบบไม่เป็นระบบ ช่วยให้ผู้รับได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม้จะส่งผ่านอุปกรณ์ที่มีช่องสัญญาณ 
ไม่ชัดเจน ช่วยให้การสื่อสารมีความชัดเจน โดยการน�าวงจรดังกล่าวไปใช้ร่วมกับระบบถอดรหัสวงจรดึงค่าข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น  
เหมาะกับการส่งข้อมูลท่ีมีความเร็วสูง มีจุดเด่นคือ สามารถแก้ปัญหาความผิดพลาดในการส่งข้อมูลแบบบริตส์ ซึ่งการสร้างวงจร 
ดึงค่าข้อมูลสามารถท�าได้โดยง่าย ด้วยการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมถอดรหัสในอุปกรณ์ต่างๆ ท�าให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 
ชัดเจนยิ่งขึ้น ผลงานชิ้นนี้ได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เลขที่ค�าขอ 1603001145

 แบบพิมพ์มือเซรามิก ผลิตจากดินสโตนแวร์ ดินพอร์ซีเลน ดินโบนไชน่า จากแหล่งวัตถุดิบดินในประเทศไทย มีทั้งแบบเคลือบ 
และไม่เคลือบผิว ซึ่งมีความแข็งแรงและทนความร้อนในกระบวนการผลิตถุงมือยางโดยกระบวนการจุ่มพิมพ์

วงจรดึงค่าข้อมูลจากค�ารหัสคอนโวลูชันแบบไม่เป็นระบบ พัฒนาการสื่อสารข้อมูลด้วยรหัส

รองศาสตราจารย์ ดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์
นายพิทักษ์พล สุวรรณศรี และนายธนวิชญ์ ชัยธนฤทธิ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การผลิตแบบพิมพ์มือเซรามิกส�าหรับผลิตถุงมือยาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
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 ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fiber Cement) เป็นวัสดุก่อสร้างที่ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และเส้นใย ซ่ึงท�าหน้าท่ี 
เสริมความแข็งแรง ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น กระเบื้องหลังคา และแผ่นบอร์ดส�าหรับงานพื้นและผนัง เป็นต้น

 เส้นใยบะซอลต์ (Basalt Fiber) ผลิตจากหินบะซอลต์ ซึ่งเป็นหินอัคนีผุที่พบได้ทั่วไปในหลายจังหวัดในประเทศไทย เมื่อใช้เสริม 
ความแขง็แรงในผลติภณัฑ์ไฟเบอร์ซเีมนต์ เช่น กระเบือ้งหลงัคาจะท�าให้ได้ผลติภณัฑ์มคีวามแขง็แรงและคณุภาพตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม

 ฉนวนกันความร้อนและเสียงท่ีพัฒนาขึ้น เพื่อทดแทนฉนวนที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินซึ่งเป็นอันตรายต่อการใช้งานอย่างมาก 
ซึ่งอาจท�าให้เกิดโรคทางเดินหายใจจากการสูดละอองแร่ใยหินเข้าสู่ปอด นอกจากความปลอดภัยในการใช้งานแล้ว ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ยงัเน้นความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยการน�าวสัดเุหลอืใช้จากผลผลติทางการเกษตร ได้แก่ ขยุมะพร้าวและใยมะพร้าว มาเป็นส่วนผสม 
แทนแร่ใยหิน ซึ่งท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์จากกาบมะพร้าวอีกด้วย

 โครงสร้างของแผ่นฉนวนกนัความร้อนและเสยีง ประกอบด้วย ชัน้ 3 ชัน้ มลีกัษณะโครงสร้างแบบแซนวชิ การน�าขยุและใยมะพร้าว 
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกาบมะพร้าวที่มีน�้าหนักเบาและมีรูเปิดโพรงอากาศที่ผิว ท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติที่ดีคือ สามารถป้องกัน 
ความร้อน ป้องกันเสียง ติดตั้งใช้งานง่าย เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งใช้เส้นใยบะซอลต์เป็นวัสดุเสริมแรงทดแทนแร่ใยหิน
แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

ฉนวนกันความร้อนและเสียงจากขุยและใยมะพร้าว ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากกาบมะพร้าว
สะดวกใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.รติพร มั่นพรหม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
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 ปัญหาดนิถล่มในประเทศไทย นบัวนัจะทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ โดยแนวทาง 
ลดความเสี่ยงภัยดินถล่มตามแนวพระราชด�าริแนวทางหนึ่งคือ การปลูกพืชร่วมกับ 
วิธีวิศวกรรม เรียกว่าวิธีชีววิศวกรรมปฐพี จากการทดลองการใช้กระสอบมีปีก 
ร่วมกับไม้ปักช�าลึก (Live stake) ยาว 1 เมตร ในแปลงทดลองมูลนิธิชัยพัฒนา 
ณ พื้นที่บ้านผามูบ อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าการเรียงไม้ปักช�าเสริม 
ในช่องรอยต่อระหว่างกระสอบให้ผลดี แต่ต้องก�าหนดเวลาติดตั้งพืชให้สอดคล้อง 
กับการเรียงกระสอบและงานโครงสร้างทางวิศวกรรม ผลการศึกษาก�าลังเฉือน 
ของดินเสริมรากพืช พบว่าความสามารถในการเสริมแรงเฉือนด้วยรากพืช ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณความชื้นในดิน ดินในสภาวะอิ่มน�้าอาจมีก�าลังเฉือนที่เพิ่มขึ้นจากรากพืช 
น้อยกว่าดินในสภาวะไม่อิ่มน�้า (ท่ีความเครียดแมทริกประมาณ 20 กิโลปาสคาล) 
ประมาณ 3-4 เท่า การปลูกพืชเพื่อป้องกันดินถล่มอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องท�า 
ควบคู่กับการจัดการระบบระบายน�้าอย่างถูกต้องเสมอ โดยที่ผ่านมาได้น�าไปทดลอง 
พืน้ทีศ่กึษา Live stake ณ บรเิวณทางขึน้เขือ่นขนุด่านปราการชล จงัหวดันครนายก 
และบริเวณทางหลวงหมายเลข 44 ช่วง กม.ที่ 34-150 จังหวัดกระบี่

 ประตมิากรรมและลวดลายประดบัสะพานของไทยในช่วงระยะเวลากว่า 100 ปี 
ที่ผ่านมา ได้ถูกท�าลายไปโดยไม่มีการจัดเก็บรักษา บางส่วนก็ถูกย้ายต�าแหน่ง 
หรือถูกตัดต่อให้เข้ากับรูปร่างของสะพานที่ถูกปรับขยาย เนื่องจากความเสียหาย 
และการเสื่อมสภาพของวัสดุตามกาลเวลา การซ่อมแซมหลายครั้งที่ผ ่านมา 
ท�าอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 การอนุรักษ์ประติมากรรมปูนปั้นประดับสะพานแนวทางหนึ่ง คือ การท�า 
ส�าเนา 3 มิติ เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานส�าหรับศึกษาและการซ่อมแซมที่ถูกต้อง 
การท�าส�าเนา 3 มิติเป็นวิธีการที่ใช้กับมรดกทางวัฒนธรรมที่ตั้งอยู ่กลางแจ้ง 
และเคลื่อนย้ายไม่ได้ ผู้ประดิษฐ์ได้ใช้เทคโนโลยี 3 มิติต่างๆ เช่น Computer  
Graphics และ Laser Scanning เพื่อท�าการสแกนเก็บพื้นผิว 3 มิติของชิ้นงาน  
เก็บเป็นไฟล์ดิจิทัล 3 มิติ และขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อทดสอบการท�าซ�้าด้วย CNC 
Machining และท�าการแต่งชิ้นงานปูนปลาสเตอร์ ลดความยุ่งยากในการท�างาน 
ของช่างงานประติมากรรมลงอย่างมาก รวมทั้งสัดส่วนขนาดต่างๆ จะมีความถูกต้อง 
ปัจจบุนัได้จดัท�าข้อมลูดจิทิลั 3 มติขิองสะพานเจรญิรชั 31 และสะพานมหาดไทยอทุศิ 
กรุงเทพฯ เพื่อเป็นต้นแบบการอนุรักษ์ต่อไป

ชีววิศวกรรมปฐพีการประยุกต์พืชพรรณและโครงสร้างเพื่อป้องกันดินถล่มและการกัดเซาะ 
ป้องกันดินพัง อย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินิติ โชติสังกาศ และคณะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การขึ้นรูปลวดลายปูนปั้นประดับสะพานโดยตรงจากฐานข้อมูลดิจิตอลสามมิติ
อนุรักษ์มรดกเมืองที่ถูกลืม ด้วยเทคโนโลยี 3D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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	 ในปีการศึกษา	 2559	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้น�าผลงานวิจัย	 นวัตกรรม	 ออกเผยแพร่สู ่สาธารณชน 
ในรูปแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ	ดังนี้

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม

ทางยทุธศาสตร์ไทย-จนี ปัจจบุนัสูอ่นาคต น�าองค์ความรู ้ผลผลติ เทคโนโลยแีละนวตักรรม การวจิยัไปสูก่ารใช้ประโยชน์ จดัโดยส�านกังาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม 
เซน็ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรลัเวลิด์ โดยคณะได้น�าผลงานหุน่ยนต์ Bi-Robot Touch ซึง่เป็นระบบการควบคมุ 
เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับการแพทย์และอุตสาหกรรม ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
เข้าร่วมจัดแสดง

 คณะน�าผลงานเครื่องผลิตน�้าสะอาดแบบ 
เคล่ือนที่  Map 3.4 ของผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  
ดร.มณฑล ฐานตุตมวงศ์ และนายปรชัญา จนัทร์ศกัดิ์ 
นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าร ่วม 
จัดแสดง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร 
วิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

งานนิทรรศการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

 สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินเปิดงาน 
มหกรรมงานวิจัยแห ่งชาติ  
2559 Thailand Research  
Expo 2016 และการสัมมนา 
วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร ์ ไ ทย -จี น 
ครั้งที่  5 ในหัวข ้อหุ ้นส ่วน 
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 คณะน�าผลงานรถหย่อนกล้าส�าหรับท�านาแบบประณีต และแนะน�าการท�านาแบบประณีตเป็นอาขีพที่ยั่งยืน ของอาจารย์ปัญญา 
เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ส�านักพิพิธภัณฑ ์
และวัฒนธรรมการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 คณะน�าผลงานสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ของรองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ และคณะ เข้าร่วมจัดแสดง 
ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

 คณะน�าผลงานวิจัยเรื่อง : ELSA ; Electrons and Semiconductor Applications โดยมีทีม ELSA อาจารย์ ดร.ศิวพล 
ศรีสนพันธุ์ และทีมนักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมจัดแสดงในงานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ระหว่างวันที่ 1-3 
กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจ�าปี 2559 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปี 2559

งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

57



 คณะน�าผลงานสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ และคณะ เข้าร่วม 
จัดแสดงในนามของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการ 
และการประชุมไบเทค บางนา

 คณะน�าผลงานเสื้อเกราะส�าหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด เครื่องอบปลาแดดเดียว รูปแบบการสอนแบบเติมเต็มแนวคิดทีละขั้น 
เพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ วิชาเขียนแบบวิศวกรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
เข้าร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 คณะน�าผลงานหุ ่นยนต์โรบอท คุณล�าไย ของอาจารย์ ดร.กาญจนพันธุ ์ สุขวิชชัย และหุ ่นยนต์ Bi-Robot Touch 
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ซ่ึงเครือ 
เจรญิโภคภณัฑ์ จดัขึน้ระหว่างวนัที ่3-10 ตลุาคม 2559 โดยนายธนนิท์ เจยีรวนนท์ ประธานกรรมการอาวโุส ได้ให้ความสนใจเข้าเยีย่มชม 
ผลงานของคณะที่น�าไปร่วมจัดแสดง ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานวิศวกรรม’ 59 (Engineering Expo 2016)

งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปี 2560

งานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ประจ�าปี 2559
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 คณะน�าผลงานสร้างสรรค์เทคโนโลยวีศิวกรรม 
การบินและอวกาศ เพื่องานฝนหลวงและการเกษตร 
ของประเทศไทย ของอาจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ กล�่าพล 
ภาควชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ เข้าร่วมจดัแสดง 
ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 ณ ลาน 
อเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติ

 คณะน�าผลงานนวัตกรรม เช่น เครื่องสูบลมล้อรถจักรยาน เครื่องหว่านข้าว แบบพิมพ์เซรามิกส�าหรับผลิตถุงยางมือ และผลงาน 
นวัตกรรมต่างๆ เข้าร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์

งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ�าปี 2559 

งานเกษตรแฟร์ ประจ�าปี 2560
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยทางศาสตร์ด้านวิศวกรรม 
โดยมีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์หลายแขนง	 รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากองค์กร 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการว่าจ้างให้ด�าเนินการศึกษา	 วิจัย	 เป็นที่ปรึกษา	ตลอดจนการจัดฝึกอบรมเผยแพร่ 
ความรู้ ในรูปแบบของการจัดท�าโครงการพัฒนาวิชาการ	น�ามาซึ่งองค์ความรู้และประสบการณ์ที่อาจารย์ ได้รับมา 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่าย 
ชื่อเสียง		และสร้างรายได้ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ด้านการบริการวิชาการ

ส�าหรับกระบวนการผลิตโอเลฟินส์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสังเคราะห์และศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวเร่ง 
ปฏิกิริยา ผลที่ได้สามารถเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาที่ให้ค่าการเลือกเกิดโอเลฟินส์สูงถึง 38% และให้ค่าของโอเลฟินส์เท่ากับ 20% ซึ่งสูงกว่า 
ที่รายงานไว้ในบทความวิชาการถึง 2 เท่า และขณะน้ีคณะก�าลังร่วมมือกับบริษัทในการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ส�าหรับ 
การสร้างโรงงานผลิตโอเลฟินส์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โครงการคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ประเภท Metal Oxide และ Porous silica 
ส�าหรับกระบวนการผลิตโอเลฟินส์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เมตตา เจริญพานิช 
   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

 ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาวิชาการที่ได้ด�าเนินการในรอบปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย การบริการวิชาการด้านคุณภาพชีวิต 

และสิ่งแวดล้อม ด้านความสามารถในการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ด้านความมั่นคง ด้านกลุ่มอุตสาหกรรม และด้าน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการให้บรกิารวชิาการแก่สงัคมแบบให้เปล่า นอกจากนี ้คณะวศิวกรรมศาสตร์ยงัมนีโยบายส่งเสรมิสนบัสนนุ 

ให้คณาจารย์ของคณะเห็นความส�าคัญของการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น ส่วนหนึ่ง 

ของโครงการดังกล่าว มีดังนี้

การบริการวิชาการ : ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  โอเลฟินส์เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนพันธะคู่ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ 2-4  
อะตอม เป็นสารตั้งต้นที่ส�าคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อใช้ในการผลิตเม็ด 
พลาสติกจ�าพวกพอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิบิวทิลีน ซึ่งสามารถน�าไป 
ผลิตต่อเป็นถุงพลาสติก แผ่นฟิล์มเอกซเรย์ ฝาขวดน�้าดื่ม บรรจุภัณฑ์ พื้นรองเท้า 
ถุงซิปล็อก กันชนรถยนต์ เป็นต้น ส่งผลให้โอเลฟินส์มีความต้องการสูงขึ้น โอเลฟินส ์
ส่วนใหญ่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจ�าพวกแนฟทาซึ่งมีราคาผันผวนตามราคา 
น�้ามันดิบ และประเทศไทยต้องมีการน�าเข้าน�้ามันดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  
ท�าให้ประเทศไทยขาดเสถียรภาพในการผลิตโอเลฟินส์ 

 บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) จึงได้ว่าจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา 
เพื่อคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ประเภท Metal Oxide และ Porous Silica 
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ในการบ�าบัดยาปฏิชีวนะได้ดีกว่าระบบอื่นๆ และเมื่อเพิ่มการบ�าบัดด้วยระบบโอโซนส�าหรับน�้าออกจากระบบบ�าบัดดังกล่าวแล้ว 
สามารถน�าไปใช้ในระบบสุขภัณฑ์และการรดน�้าสนามหญ้าของโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย

การศึกษาประสิทธิภาพในการบ�าบัดสารผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากน�้าเสียโรงพยาบาล
และการน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติ เจียมไชยศรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล เจียมไชยศรี 
   ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบการปนเปื้อนและตรวจประเมินศักยภาพหลุมฝังกลบของเสียอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ 
   ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน 
ได้รับการว่าจ้างจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ศึกษาการน�าน�้าที่ผ่าน 
การบ�าบัดจากระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
จังหวัดปราจีนบุรี มาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภัณฑ์และสวนหย่อมของโรงพยาบาล 
โดยคณะได้ประเมินประสิทธิภาพการบ�าบัดของระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบตะกอนเร่ง 
ของโรงพยาบาล พบว่ามีประสิทธิภาพในการบ�าบัดสารมลพิษทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก แต่ยังมีการตกค้างผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ รวมทั้งเชื้อก่อโรค จึงได้ทดลองติดตั้ง 
ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้า

 ระบบบึงประดิษฐ์ที่ปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ หญ้าแฝก ปักษาสวรรค์ และกก  
ร่วมกบัการใช้หนิผสมชนดิต่างๆ เป็นช้ันกรองในระบบ ผลทีไ่ด้สามารถก�าจดัจลุนิทรย์ี 
จ�าพวกโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ E. Coli ได้ดี โดยระบบที่มีช้ันกรองซ่ึงประกอบ 
ด้วยหินคลุกผสมกับศิลาแลงร่วมกับพืชจ�าพวกกกให้ผลการก�าจัดดีที่สุด การใช้ 
ศิลาแลงในชั้นกรองให้ผลดีกว่าการใช้หินคลุกเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ระบบ 
บงึประดษิฐ์ทีม่ชีัน้หนิกรองเป็นหนิคลกุร่วมกบัหนิศลิาแลงทีป่ลกูต้นกก ยงัมแีนวโน้ม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบการปนเปื้อนและตรวจประเมินศักยภาพหลุมฝังกลบของเสีย 
อตุสาหกรรมเพือ่แก้ไขการปนเป้ือนและตรวจประเมนิศกัยภาพหลมุฝังกลบของเสยีอตุสาหกรรม ประโยชน์ทีไ่ด้รบัท�าให้ทราบสถานการณ์ 
และศักยภาพหลุมฝังกลบของเสียอุตสาหกรรม ในปัจจุบันเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมการปนเปื้อนดินและน�้าใต้ดิน ส�าหรับ 
เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ มีแนวทางการตรวจสอบการปนเปื้อนและตรวจประเมินศักยภาพหลุมฝังกลบของเสียอุตสาหกรรม  
และจดัท�าคูม่อืแนวทางปฏบิตัทิีด่ด้ีานสิง่แวดล้อมเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนดนิและน�า้ใต้ดนิส�าหรบัสถานประกอบการหลมุฝังกลบของเสยี 
อุตสาหกรรมเดิม
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โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
จากโครงการไฟฟ้าพลังน�้าในแม่น�้าโขงสายประธาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 
  ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า

การประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศวิทยาบนบก
จากการปนเปื้อนและแพร่กระจายของโลหะหนักในดินส�าหรับกิจกรรมการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ 
   ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 กรมทรัพยากรน�้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าจ้าง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ข้ามพรมแดนจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้าในแม่น�้าโขงสายประธาน จัดท�า 
ฐานข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของระบบนิเวศแม่น�้าโขงโครงการไฟฟ้าพลังน�้า และ 
โครงการพัฒนาต่างๆ พร้อมจัดประชาพิจารณ์เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจกับภาคประชาชนในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น�้าโขงส่วนที่ไหลผ่าน 
ประเทศไทย รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อกังวล รวมถึงมาตรการลดผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 
ในการติดตามการเปล่ียนแปลงของแม่น�้าโขงสายประธาน และก�าหนดมาตรการ 
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่สามารถปฏิบัติได้ เสนอต่อรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้มี 
ความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อมและความร่วมมือด้านการบริหารจัดการลุ่มน�้าโขง 
กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างฉันท์มิตร

 บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ว่าจ้างคณะวศิวกรรมศาสตร์ วจิยัผลกระทบต่อ 
สขุภาพและระบบนเิวศวทิยาบนบกจากการปนเป้ือนและแพร่กระจายของโลหะหนกั 
ในดิน และหาแนวทางการบ�าบัดฟื้นฟูจากโซเดียมเบนโทไนท์ในดินอันเกิดจาก 
การก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากผลการวิจัยพบว่าโดยรวมมีความเส่ียงต�่า  
ซึ่งคณะได้เสนอแนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากการปนเปื้อนโลหะหนัก 
ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อยึดถือเป็นหลักการ 
และรายละเอยีดในแผนปฏิบตักิารส่ิงแวดล้อมด้านทรพัยากรดนิส�าหรบัใช้ในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. และได ้
จัดเตรียมต้นฉบับวารสารวิชาการส�าหรับตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ที่สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องของ ปตท. ในอนาคต ส�าหรับ
ประกอบการชีแ้จงต่อหน่วยงานอนญุาตและหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องตามกฎหมาย
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โครงการจัดท�าแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร 
  ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับด้วยหลักอากาศพลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส 
   ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

 ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าจ้างคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาและจัดท�าแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบิน 
พาณิชย ์ของประเทศไทย เพื่อใช ้ เป ็นแนวทางในการก ่อสร ้าง  
ท่าอากาศยานแห่งใหม่และการพัฒนาท่าอากาศยานที่มีอยู ่เดิม 
ให้เป็นเครือข่ายรองรับการขนส่งระหว่างผู้ประกอบการท่าอากาศยาน 
ร่วมกนั ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน กองทพัเรอื บรษิทั ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และ 
ท่าอากาศยานขนาดเลก็รวมถงึทีข่ึน้ลงชัว่คราวทีบ่รหิารงานโดยเอกชน 
รายย่อยอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผน 
การขนส่งและคมนาคม เกิดการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพในกิจการ 

 ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การ 
มหาชน) หรือ สทอภ. มีความสนใจพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ 
แบบปีกตรึง ขนาดความยาวปีกไม่เกิน 2 เมตร เพื่อใช้ในการบินส�ารวจ 
และจัดท�าแผนที่ทดแทนอากาศยานไร้คนขับล�าเดิมซึ่งน�าเข้ามาจาก 
ต่างประเทศในราคาสูง ประกอบกับอากาศยานไร้คนขับเดิมที่ทาง 
สทอภ. ใช้งานอยู่นั้นไม่เหมาะสมกับน�้าหนักบรรทุกที่ต้องการ ท�าให้ 
ประสบปัญหาในการบนิข้ึนอยูบ่่อยครัง้ รวมถึงความต้องการอากาศยาน 
ไร้คนขับที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ยาวนานยิ่งขึ้น สทอภ. จึงได้ว่าจ้าง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ศึกษาและ 

การบริการวิชาการ : ด้านความสามารถในการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

ท่าอากาศยาน รวมท้ังเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบิน 
อันเนื่องมาจากความต้องการการเดินทางของประเทศเศรษฐกิจใหม่ การเติบโตของสายการบินต้นทุนต�่าและการเปิดเสรีอาเซียนในปี 
2558 ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งด้านท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ และมีศักยภาพที่ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งและการคมนาคม  
และพัฒนาเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพื่อขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวต่อไป

ออกแบบอากาศยานไร้คนขบัด้วยหลกัอากาศพลศาสตร์ โดยคณะวจิยัได้ออกแบบ “อากาศยาน Kreno-V” ทีม่ปีระสทิธภิาพทางการบนิ 
และทางอากาศพลศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย สามารถบินขึ้นจากการปาด้วยมือได้สะดวก และได้ระยะเวลาการบิน 
นานขึ้น โดยใช้พลังงาน (required power) ลดลงกว่า 40% เมื่อเทียบกับอากาศยานเดิมที่ สทอภ. ใช้งานอยู่
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร้าน

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โชติกไกร รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ 
  อาจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ 
   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา 
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 การติดตั้งน่ังร้านเป็นขั้นตอนส�าคัญในช่วงของการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน 
หรือโครงสร้างอื่นๆ หากนั่งร้านไม่มั่นคงแข็งแรงก็อาจท�าให้ผู้ที่ปฏิบัติงานบนนั่งร้าน 
หรือประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับอันตรายจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ เพื่อ 
เป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากความไม่ปลอดภัยของการ 
ติดตั้งนั่งร้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส�านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารในประเทศไทย จึงว่าจ้างคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา ท�าการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประกอบการจัดท�า 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ ให้ด�าเนินการงานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงระหว่างการขนส่งทางถนนและทางราง ซ่ึงจะเป็น 
ทางเลือกใหม่ที่ส�าคัญให้แก่ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมในแง่ของการลดต้นทุน 
โลจิสติกส์ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 
ซึ่งมีผู ้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกมากกว่า 250 บริษัท และการรถไฟ 
แห่งประเทศไทยทีจ่ะร่วมกนัพฒันาธรุกจิการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ โดยมุง่เน้น 
หัวใจส�าคัญหลักของธุรกิจ ได้แก่ การพัฒนาอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าส�าหรับการขนส่ง 
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ การพัฒนารูปแบบธุรกิจและการปฏิบัติการขนส่งต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายส�าคัญในการ 
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ลดเวลาการขนถ่ายสินค้าระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง 
และเพิ่มโอกาสทางการตลาดของการขนส่งในประเทศไทย

มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการตรวจสอบโครงสร้างน่ังร้าน ซ่ึงครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูล การทดสอบในห้อง 
ปฏิบัติการและการจ�าลองผลทางคณิตศาสตร์ และจัดท�ามาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้านที่เหมาะสมส�าหรับ 
ประเทศไทย
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โครงการจัดท�าร่างข้อบังคับและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมาย
ว่าด้วยการขุดดินและถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบปรับอากาศและท�าความเย็น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ 
  ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยส�าหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

 ประเทศไทยมีเหตุภัยพิบัติดินถล่มเกิดข้ึนในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความ 
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ�านวนมาก การควบคุมการก่อสร้างอาคารและการขุดดิน 
หรือถมดินเป็นมาตรการที่ส�าคัญในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติดินถล่มได้โดยตรง 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองว่าจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาและจัดท�าร่างข้อบังคับ 
และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน 
และถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและบริเวณลาดเชิงเขา เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อบังคับ 
หรือหลักเกณฑ์ควบคุมในเรื่องดังกล่าวท่ีชัดเจน พร้อมจัดท�าคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  
ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและการถมดินในพื้นที่เส่ียงภัยดินถล่มและบริเวณเชิงลาด 
และลาดเชิงเขาและก�าหนดให้มีการตรวจสอบ (Monitoring) และเฝ้าระวัง (Warning)  
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยฯ ให้บริการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบปรับอากาศ 
และท�าความเย็น การประหยัดพลังงาน ต้นแบบระบบ Absorption Chiller ระบบกักเก็บ 
พลังงานแบบ Ice Storage ระบบควบคุมความชื้นแบบ Heat Pipe และ Fault Diagnostic 
Tools in Air Conditioner รวมถึงการให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา และการออกแบบระบบ 
ปรับอากาศติดตั้งให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม เอกชน นิติบุคคล 
อาทิ อาคารส�านักทะเบียนและประเมินผล อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มก. วิทยาเขต 
ก�าแพงแสน จ.นครปฐม ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยด�าเนินการมา 
อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี 

 นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจสอบ บ�ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ให้แก่ 
หน่วยงานภายใน มก. บางเขน ประมาณ 4,000 เครื่อง และจัดให้เป็นสถานที่ฝึกงานเกี่ยวกับ 
ระบบปรับอากาศและท�าความเย็นให้แก่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยสามารถรองรับนิสิตได้ประมาณ 200 คนต่อปี

การบริการวิชาการ : ด้านความมั่นคง

การบริการวิชาการ : ด้านกลุ่มอุตสาหกรรม
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โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก คีรีโต
   สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล 
  ศูนย์ศึกษาการจัดการบ�ารุงรักษา

 กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่าจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร ์
ศกึษาและพฒันารปูแบบการบรหิารและด�าเนนิงานระบบการกูย้มืเงนิเพือ่การศกึษา 
ให้สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล รวมทัง้ปรบัปรงุการบรหิารจดัการและบรูณาการ 
ระบบการกูย้มืเงนิเพือ่การศกึษาให้มปีระสทิธภิาพและมอี�านาจในการบรหิารจดัการ 
แบบเบ็ดเสร็จ 

 กจิกรรมโครงการประกอบด้วย การประเมนิรปูแบบการบรหิารจดัการระบบ 
การกู ้ยืมเงินในปัจจุบัน และออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการกู ้ยืมเงินใหม่ 

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส�าหรับจัดท�าบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เป็นหนึ่ง 
ในเครือ่งมอืส�าคญัทีใ่ช้ในการบรหิารจดัการทรพัยากรพนัธกุรรม ทีส่ามารถน�าไปสู่การพฒันา 
เศรษฐกจิและคณุค่าจากฐานชวีภาพให้กบัประเทศ ซึง่นอกจากการสร้างมลูค่าเพิม่ของภาค 
การผลิตและบริการแล้ว ยังเป็นวัตถุดิบส�าคัญส�าหรับสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าสูงขึ้น

 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จึงว่าจ้างคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ จัดท�าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ระบบน�าเข้าข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล 
ระหว่างหน่วยงาน ระบบลงทะเบียนข้อมูลและระบบขออนุญาตแสดงผลข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
จัดท�าระบบการแสดงผลผ่าน web application ส�าหรับเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพระดับประเทศ และให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการแม่บทประเทศไทย 

 จุดเด่น เป็นระบบที่มีการแสดงผลการสืบค้นข้อมูลที่ดี สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

การบริการวิชาการ : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยทีมงานได้ริเริ่มท�าการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กยศ. พร้อมทั้งด�าเนินการ 
และให้ค�าแนะน�าในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ กยศ. เพื่อให้ กยศ. เลือกรูปแบบ 
การบริหารการกู้ยืมเงินท่ีเหมาะสมท่ีสามารถบริหารและด�าเนินงานทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา กยศ. ให้ก้าวสู่การเป็น 
“ดิจิทัล กยศ. 4.0” ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล ที่ถือว่าเป็น 
โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมที่เน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์
และภาคบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาล 

และมีหลายมุมมอง อาทิ รูปแบบของปฏิทินเวลา การแสดงผลข้อมูลแหล่งก�าเนิดบนแผนที่ผ่าน Google Map เป็นระบบที่สามารถ 
รองรับการใช้งานผ่านเครื่องมือต่างๆ ท้ัง Smart Phone หรือ PC ได้ดี นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่ได้ปรับปรุงให้สามารถ 
ครอบคลุมความต้องการใช้งานมากขึ้น ตลอดจนมีกระดานหรือเว็บบอร์ดในการแลกเปลี่ยนความรู้
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โครงการบินส�ารวจพื้นที่การปฏิบัติงานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ กล�่าพล 
  ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

โครงการการก่อสร้างก�าแพงกันดินแบบ Tor Block เพื่อป้องกันดินถล่มให้ชุมชนบ่อทอง อ.โป่งน�้าร้อน จ.จันทบุรี 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก

 ผู้ด�าเนินการโครงการได้ใช้อากาศยานไร้คนขับท�าการบินในบริเวณเขตรักษา 
พันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี เป็นระยะทาง 120 กิโลเมตร เพื่อส�ารวจ 
ความเสียหายของป่าอนุรักษ์ที่ถูกท�าลาย และได้เก็บเป็นฐานข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ 
ในพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดการพื้นที่ป่า

 รศ.ดร.สทุธศิกัดิ ์ศรลมัพ์ หวัหน้าศนูย์วจิยัฯ ได้น�าทมีงาน พร้อมด้วย 
นสิติภาควชิาวศิวกรรมโยธา ชัน้ปีที ่4 รวมจ�านวน 6 คน ลงพืน้ทีเ่พือ่บรรยาย 
หลักการและวิธีการก่อสร้างก�าแพงด้วยอิฐบล็อก พร้อมร่วมประชุมเพื่อ 
รับฟังปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างและแนะน�าแนวทางแก้ไขให้ชุมชน 
เพื่อร่วมกันก่อสร้างก�าแพงป้องกันดินถล่มแบบ Tor Block ในบริเวณพื้นที ่
เสี่ยงภัยรอบชุมชนบ่อทอง ความยาว 65 เมตร 

 นอกจากนี้โครงการได้น�ากลุ ่มนิสิตที่สนใจในการศึกษาต่อยอด 

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สนับสนุนเงินทุนจ�านวน	2	 แสนบาท	 จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
(Corporate	Social	Responsibility	 :	CSR)	 เป็นโครงการที่น�าความรู้และประสบการณ์จากการด�าเนินโครงการ 
พัฒนาวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัยไปสู่สังคมและชุมชนแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให ้
มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน	ตลอดจนการให้สังคม 
และชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมนั้นๆ	สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมนวัตกรรมอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น	ภายใต้ 
หลักจริยธรรมและการจดัการทีด่	ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร	อนัน�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื 
โดยในปีการศึกษา	2559	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมแก่สังคม	จ�านวน	2	 โครงการ	 โครงการละ	1	แสนบาท 
ได้แก่	

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

การผลิตอิฐบล็อกประสานเชิงอุตสาหกรรม (นวัตกรรม Tor Block) ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อโครงงานวิศวกรรมโยธาของนิสิต 
ชั้นปีที่ 4 ได้ ดูงานก่อสร้างก�าแพงกันดินที่ได้ท�าการก่อสร้างไว้แล้ว เพื่อตรวจสอบปัญหาการผลิตและการก่อสร้างก�าแพงกันดิน เพื่อน�า 
กลับมาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อไป
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โครงการงานจ้างส�ารวจพิกัดต�าแหน่งประตูระบายอากาศ Air Release Valve (AV) จุด Test Post 
วัดระบบป้องกันการผุกร่อน Cathodic Protection (CP) ประตูน�้าในระบบ DMA และต�าแหน่งหัวดับเพลิง 

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัช สุขวิมลเสรี 
   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการการสนับสนุนความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) กิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 

หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ 
  สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

 จุดเด่น เป็นโครงการส�ารวจเพื่อให้ได้พิกัดต�าแหน่งของระบบโครงข่าย 
ท่อประธานท่ีมีความถกูต้องสูง ซึง่จะช่วยลดผลกระทบต่อผู้ใช้น�้าประปาและต่อโอกาส 
การจ�าหน่ายน�้า โดยได้น�าวิธีการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบทันทีทันใด (Real-Time) 
โดยโครงข่ายสถานีอ้างอิงเสมือน (VRS Network) มาใช้ในการสนับสนุน ซึ่งนับเป็น 
ครั้งแรกของประเทศไทยในการประยุกต์ใช้ส�าหรับงานสาธารณูปโภคระดับมหานคร 

 นอกจากนี้ยังได้ท�าการส�ารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลต�าแหน่งหัวดับเพลิงในระบบ 
GIS ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสนับสนุนงานสาธารณภัย 
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จุดเด่น เป็นระบบให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนซ่ึงได้รับการสนับสนุนผ่านองค์การ APSCO แก่หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคการศกึษาของไทยโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย และการให้บรกิารด้านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
ซึง่พฒันาโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ระบบประมวลผลข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีม 
แบบกลุม่เมฆ ระบบจดัการฐานข้อมลูภมูสิารสนเทศ และระบบการเรยีนรูเ้ทคโนโลยี 
ดาวเทียมแบบออนไลน์ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 3S (RS, GIS, GNSS) 
ในวงกว้าง ไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ THAILAND 4.0

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้จัดการประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่นขึ้น	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน	 เชิดชู 
ผลงานโครงการพฒันาวชิาการ	 และส่งเสรมิให้อาจารย์และนกัวจิยัเหน็ความส�าคญัของการให้บรกิารวชิาการแก่สงัคม 
รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสร้างโครงการพัฒนาวิชาการเพิ่มขึ้น	 โดยในปี	 2559	มีโครงการพัฒนาวิชาการที่ได้รับ 
รางวัลดีเด่น	จ�านวน	8	โครงการ	ได้แก่

การประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น

โครงการพัฒนาวิชาการที่มีวงเงินว่าจ้างมากกว่า 5 ล้านบาท

u		รางวัลที่	1	เงินรางวัล	15,000	บาท	พร้อมโล่รางวัล	
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โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดจัดท�าระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์เกียรติไกร อายุวัฒน์ 
  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน

โครงการศึกษาความเหมาะสมของก�าแพงกั้นเสียงส�าหรับติดตั้งบนทางพิเศษ

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ 
  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โครงการส�ารวจและออกแบบสถานีตรวจสอบน�้าหนักชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 จุดเด่น เป็นการน�าของเสียที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น น�้าเสีย มูลสัตว์  
มาผ่านระบบบ�าบัดแบบไร้ออกซิเจนท่ีเรียกว่าระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นระบบที ่
ช่วยลดปัญหาเรื่องของเสียและกลิ่นที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งนอกจากช่วยจัดการเรื่องกลิ่นและของเสียแล้ว ผลพลอยได้จากการบ�าบัดน�้าเสีย 
คือ ก๊าซชีวภาพ เช่น ก๊าซมีเทนน�ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงแทนก๊าซหุงต้ม หรือเช้ือเพลิง 
ฟอสซิลอื่นๆ ในครัวเรือนหรือฟาร์มได้ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย เป็นการพึ่งพา 

 จุดเด่น เป็นการจัดท�าเกณฑ์เบ้ืองต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่การทางพิเศษ 
สามารถใช้ในการตรวจสอบก�าแพงกั้นเสียงที่ติดตั้งอยู ่ในปัจจุบันว่ามีศักยภาพ 
ในการลดเสียงจากยานพาหนะที่กระจายสู่ประชาชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และเป็นการก�าหนดแนวทางเบ้ืองต้นในการในการแก้ปัญหาก�าแพงกั้นเสียง 
ทีต่ดิตัง้อยู ่ รวมทัง้การออกแบบก�าแพงกัน้เสยีงใหม่ทีม่คีวามเหมาะสมกบัการใช้งาน 
ในแต่ละพื้นที่ที่สอดคล้องกับสภาพการจราจรในปัจจุบันและในอนาคต

 จดุเด่น เป็นการศกึษาด้านเศรษฐศาสตร์ การประเมนิผลประโยชน์ (Benefit) 
ของโครงการและการวเิคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทนุจดัตัง้สถานตีรวจสอบน�้าหนกั 
ชายแดนจังหวัดนครพนม โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าข้ามแดน 

โครงการพัฒนาวิชาการที่มีวงเงินว่าจ้างมากกว่า 1 - 5 ล้านบาท

u		รางวัลที่	1	เงินรางวัล	15,000	บาท	พร้อมโล่รางวัล

u		รางวัลที่	2	เงินรางวัล	10,000	บาท	พร้อมประกาศนียบัตร

u		รางวัลที่	3	เงินรางวัล	5,000	บาท	พร้อมประกาศนียบัตร

พลังงานทดแทนจากท้องถิ่น ลดการน�าเข้าพลังงานสิ้นเปลืองจากต่างประเทศ และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน

ในรูปแบบการชั่งน�้าหนัก โดยให้รถบรรทุกทุกคันที่ผ่านด่านชายแดนเข้ามาในประเทศไทย ต้องชั่งน�้าหนักและจ่ายค่าธรรมเนียม ซึ่งเงิน 
รายได้จากการเรียกเก็บนี้น�าไปใช้ในการพัฒนา ซ่อมแซม และบ�ารุงรักษาสถานีตรวจสอบน�้าหนัก ทางหลวง และสะพาน ให้อยู่ในสภาพ 
เหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งาน เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน และลดอัตราค่าเสื่อมราคาของรถบรรทุก
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 จุดเด่น เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ และการวิเคราะห ์
สมบัติวัสดุให้เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานวิจัยในภาควิชา 

วศิวกรรมวสัด ุโดยในปี 2559 ได้ให้บรกิารวเิคราะห์ ทดสอบกบัหน่วยงานภายนอกมากกว่า 50 หน่วยงาน 
รวมถึงการประยุกต์น�าโจทย์อุตสาหกรรมในการบริการวิชาการมาท�าการวิจัยต่อยอดจนได้ผลงานตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการนานาชาติระดับ Q1/SCI และสร้างมหาบัณฑิต เป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์นวัตกรรม 
วัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มอุตสาหกรรมจากการให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบสมบัต ิ
วัสดุ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่หน่วยงานต้นสังกัด สามารถน�ารายได้มาซ่อมบ�ารุงเครื่องมือของ 
ภาควิชาให้มีสภาพปกติพร้อมใช้งาน ทั้งในด้านเชิงวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

โครงการจัดการวัสดุทดแทนบันไดไม้ ไผ่

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ 
   ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

 จุดเด่น เป็นการผลิตบันไดจากวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิต (Polymer  
Composites) มาใช้แทนบนัไดไม้ไผ่ ซึง่เป็นอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกในการท�างาน 
ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง โดยเฉพาะการท�างานบนที่สูงในพื้นที่เขตเมืองหรือชุมชน 

หนาแน่น ซึ่งที่นั่งร้านหรือรถกระเช้าท�างานไม่สะดวก แม้บันไดไม้ไผ่จะมีคุณสมบัติการน�าไฟฟ้าที่ต�่ามาก แต่ไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่สามารถ 
ดดูซบัน�า้หรือความชืน้ได้ด ี ซ่ึงเมือ่ได้รบัความชืน้สงูอาจมคีณุสมบตัเิป็นส่ือน�าไฟฟ้าได้ และอาจส่งผลให้เกดิอนัตรายในระหว่างปฏบิตังิาน 
วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตสามารถผลิตขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ควบคุมการผลิตได้ การปรับปรุงสมบัติต่างๆ ท�าได้ง่ายกว่าวัสดุชนิดอื่น 
มีความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และที่ส�าคัญไม่เป็นสื่อน�าไฟฟ้า 

โครงการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ปี 2556-2557

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ
  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

โครงการพัฒนาวิชาการที่มีวงเงินว่าจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท 

u		รางวัลที่	1	เงินรางวัล	15,000	บาท	พร้อมโล่รางวัล

โครงการจัดท�าข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการ High Altitude Platform (HAP)

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล 
   ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

 จดุเด่น เป็นการศกึษาความเป็นไปได้ทางเทคนคิของโครงการ High Altitude 
Platform ในส่วนของตัวยานให้มีขีดความสามารถปฏิบัติการที่ความสูง 20-40 
กิโลเมตร จากพื้นผิวโลกเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน ใช้ส�ารวจข้อมูลระยะไกล 
(remote sensing) การสื่อสารไร้สาย การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบของ 
ตวัยานสร้างเป็นแบบบอลลนูแอร์ชปิ เครือ่งบนิปีกตรงึ อากาศยานไร้คนขบัสามารถ

u		รางวัลที่	2	เงินรางวัล	10,000	บาท	พร้อมประกาศนียบัตร

ท�างานได้ครอบคลมุพืน้ทีค่่อนข้างกว้าง และดงึเอาข้อดขีองการสือ่สารด้วยอปุกรณ์ทีต่ดิตัง้บนพืน้โลกและดาวเทยีมเข้าด้วยกนั โครงสร้าง 
ของบอลลูนมีความซับซ้อนน้อย มีค่าใช้จ่ายต�่า การส่งบอลลูนขึ้นสู ่บรรยากาศท�าได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องจักรใช้เพียงก๊าซฮีเลียม 
หรือไฮโดรเจน ซึ่งเป็นยานบินระยะสูงท่ียังไม่เคยมีการวิจัยพัฒนาในประเทศไทย และเป็นงานที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
สภาพเฉพาะของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดท�าได้นอกจากหน่วยงานในประเทศไทยเท่านั้น
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4สร้างพลังองค์กร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สู่ความสำาเร็จ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University



การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปี พ.ศ. 2561-2575

❏	 มกราคม	 -	 มีนาคม	 2560	 รวบรวมความคิดเห็น 
	 ผ่านแบบสอบถามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
	 จากคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 ผู้บริหาร 
	 และคณะกรรมการประจ�าคณะ

❏	 ประชุมกลุ่มย่อยของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ	คือ	

	 •	 วันที่	 17	 มีนาคม	 2560	 ด้านการเรียนการสอน 
	 	 และการพัฒนานิสิต

	 •	 วันที่	27	มีนาคม	2560	ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

	 •	 วันที่	 5	 เมษายน	 2560	 ด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและ 
	 	 วฒันธรรมด้านบรหิารงานบคุคล	 และด้านการบรหิาร 
	 	 ทั่วไป	 (รอบที่	 1)	 และวันที่	 10	 เมษายน	 2560 
	 	 (รอบที	่2)

❏	 ระหว่างวนัที	่1-14	มถินุายน	2560	แจกแบบสอบถาม 
	 และรวบรวมการจัดอันดับความส�าคัญส�าหรับ 
	 สภาพแวดล้อมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน 
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผ่านกลุ่มเป้าหมายคือ	ผู้บริหาร 
	 คณะชุดปัจจุบัน	 และอดีตผู ้บริหารคณะ	 รวมถึง 
	 คณะกรรมการประจ�าคณะประเภทผู ้แทนอาจารย์ 
	 และคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เดือนกรกฎาคม	2560	รวบรวม	วิเคราะห์	และสรุปผลการจัดอันดับความส�าคัญในแต่ละด้าน	เสนอผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น

เดือนสิงหาคม-กันยายน	2560	สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิถึงสถานการณ์ในอนาคต	15	ปีข้างหน้า

เดือนกันยายน-ตุลาคม	2560	วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต

	 ในปี	 พ.ศ.	 2560	 คณะมอบฝ่ายวางแผนและพัฒนาจัดท�าแบบสอบถามการส�ารวจสภาพแวดล้อมภายใน	 (Internal 

Environments)	 ประกอบด้วย	 จุดแข็ง	 (Strengths)	 และจุดอ่อน	 (Weakness)	 5	 ด้าน	 คือ	 ด้านการเรียนการสอน 

และการพัฒนานิสิต	ด้านการวิจัย	สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม	ด้านการบริการวิชาการ	ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และด้านบรหิารงานบคุคล	และสภาพแวดล้อมภายนอก	(External	Environments)	ในประเดน็ทีเ่ป็นโอกาส	(Opportunities) 

และอุปสรรค	(Threats)	ที่มีผลต่อการบริหารจัดการ	โดยมีกระบวนการจัดท�าแผนยุทธ์ศาสตร์	คือ
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	 ระดับคณะ	:	คณะวิศวกรรมศาสตร์	รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ปีการศึกษา	2558	ระหว่างวันที่	21-22	กันยายน 
2559	โดยมผีลการประเมนิ	5	องค์ประกอบ	ประกอบด้วย	องค์ประกอบที	่1	การผลติบณัฑติ	องค์ประกอบที	่2	การวจิยั	องค์ประกอบที	่3 
การบรกิารวชิาการ	 องค์ประกอบที	่ 4	 การท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม	 และองค์ประกอบที	่ 5	 การบรหิารจดัการ	 โดยผลการประเมนิ 
เมือ่เทยีบระหว่างปีการศกึษา	2557-2558	มีดังนี้

 ระดบัหลกัสตูร	:	คณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้ก�าหนดการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน	ระดบัหลกัสตูร	ประจ�าปีการศึกษา 
2558	ระหว่างวันที่	10-31	สิงหาคม	2559	โดยประเมิน	50	หลักสูตร	แบ่งออกเป็น	ระดับปริญญาตรี	16	หลักสูตร	ระดับปริญญาโท 
23	หลักสูตร	และระดับปริญญาเอก	11	หลักสูตร	มีผลการประเมินปีการศึกษา	2557-2558	ดังนี้

● ผลการประเมินจำาแนกตามระดับการศึกษา

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้ด�าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับกรอบ
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (มก.) 
และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 และรับการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน	มก.	มีผลการประเมิน	ดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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● ผลการประเมินจำาแนกตามภาควิชา

 ›› คณะได้รับประกาศเกียรติคุณส่วนงานที่ได้รับรางวัลด้านการบริหารหลักสูตรดีเด่น

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้จัดโครงการรางวัลคุณภาพ	มก.	ครั้งที่	10	ประจ�าปี	2559	และได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
ส่วนงานที่ได้รับรางวัล	ประเภทที่	1	ผลงานดีเด่น	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ระดับหลักสูตร	ด้านการบริหารหลักสูตรดีเด่น	คะแนนสูงสุด 
10	อันดับ	ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัล	3	หลักสูตร	ดังนี้

	 โดยมีรองศาสตราจารย์	 ดร.สิริพล	 อนันตวรสกุล	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี	 เข้ารับรางวัลจาก	 ดร.จงรัก	 วัชรินทร์รัตน ์
รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เมือ่วนัที	่6	มนีาคม	2560	ณ	ห้องประชมุก�าพล	อดลุวทิย์	อาคารสารนเิทศ	50	ปี	มก.

 ›› หลักสูตรของคณะที่ขึ้นทะเบียน TQR ตามเกณฑ์ของ สกอ.

	 ในปีการศกึษา	2558	คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้ขอขึน้ทะเบยีนหลกัสตูรทีม่คีณุภาพและมาตรฐานในฐานข้อมลู	(Thailand	Quality 
Register	:	TQR)	ใน	3	หลกัสตูร	คอื	

	 โดยการขอขึน้ทะเบยีนดงักล่าวมเีงือ่นไขตามส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	(สกอ.)	คอื	
	 1.	 หลกัสตูรทีม่ผีลการระเมนิระดบัดขีึน้ไปในปีการศกึษา	2557-2558	(คะแนน	3.01)	
	 2.	 ผูป้ระเมนิเป็นไปตามเงือ่นไขของ	 สกอ.	 คอื	 เป็นผู้ทรงคุณวฒุทิีข่ึน้ทะเบยีนเป็นผู้ประเมนิของ	 สกอ.	 โดยกึง่หนึง่จากภายนอก 
สถาบนั	(รวมประธานกรรมการ)	และอย่างน้อย	1	คน	มคีณุวฒุติรงกบัสาขาทีร่บัการประเมนิ

อันดับที่	1 

หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	
คะแนนประเมิน	3.97

อันดับที่	4 

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	
คะแนนประเมิน	3.84

อันดับที่	8

หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คะแนนประเมิน	3.73

หลักสูตร 2557 2558

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	(นานาชาติ)	 3.35	 3.18

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาซอฟต์แวร์และความรู้	(นานาชาติ)	 3.22	 3.42

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต	(นานาชาติ)	 3.08	 3.32
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	 	 ในปีงบประมาณ	2558-2559	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 และมีรายจ่าย 
เกิดขึ้นจริงจากเงินงบประมาณแผ่นดิน	และงบประมาณเงินรายได้	จ�าแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

การบริหารงบประมาณ

งบประมาณเงินรายได้	(รายรับจริง)	ประจ�าปีงบประมาณ	2558-2559

หมายเหต	ุ •	 งบบุคลากร	หมายถึง	เงินเดือน	(ข้าราชการ)	ค่าจ้างประจ�า	ค่าจ้างพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว
	 •	 งบด�าเนินงาน	หมายถึง	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	และค่าสาธารณูปโภค
	 •	 งบลงทุน	หมายถึง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	 •	 งบเงินอุดหนุน	หมายถึง	ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	และเงินอุดหนุนทั่วไป

หมายเหต	ุ •	 การจัดการศึกษา	หมายถึง	ค่าหน่วยกิต	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	จัดสรรผลประโยชน์จากหลักสูตรภาคพิเศษ
	 •	 การบริหารงาน	หมายถึง	การบริหารสินทรัพย์	เช่น	ค่าเช่าร้าน	ค่าเช่าสถานที่และวัสดุอุปกรณ์	
	 •	 การบริการวิชาการ	หมายถึง	การประยุกต์และบริการวิชาการ	รายได้สุทธิโครงการพัฒนาวิชาการ	
	 •	 การอื่นๆ	หมายถึง	เงินโอนระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	เงินอุดหนุน	เงินรับฝาก	เงินบริจาค

งบประมาณแผ่นดิน	(รายจ่ายจริง)	ประจ�าปีงบประมาณ	2558-2559
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งบประมาณเงินรายได้	(รายจ่ายจริง)	ประจ�าปีงบประมาณ	2558-2559

หมายเหต	ุ •	 งบบุคลากร	หมายถึง	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าจ้างตามสัญญาพนักงาน	ประกันสังคม	สมทบกองทุน	เงินเพิ่มการครองชีพ
	 •	 งบด�าเนินงาน	หมายถึง	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	และค่าสาธารณูปโภค
	 •	 งบลงทุน	หมายถึง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	 •	 งบเงินอุดหนุน	หมายถึง	อุดหนุนทั่วไปเพื่อด�าเนินงาน	อุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการ	อุดหนุนวิจัย	
	 •	 งบรายจ่ายอื่น	หมายถึง	อุดหนุนที่เสนอขออนุมัติตามรายการ	โครงการเฉพาะกิจ	เงินโอนระหว่างหน่วยงาน
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มุ ่งเน้นศักยภาพและการพัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคลากร	 เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของคณะ	 โดยได้ก�าหนดนโยบาย 
การพัฒนาบุคลากรและแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 
และศักยภาพในการท�างาน	สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
อกีทัง้ยังจัดสรรทนุพัฒนาบคุลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์มาอย่างต่อเนือ่ง	ยงัผลให้บคุลากรคณะได้เข้ารบัการเพิม่พนู 
ความรู้และประสบการณ์	ในรูปแบบต่างๆ	อาทิ

การพัฒนาบุคลากร

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำาปี พ.ศ. 2559

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน ประจำาปี พ.ศ. 2559

	 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ	 มุ่งเน้นให้มีการส่ือสารกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผ่านการประชุม	 ปฐมนิเทศ	 และสัมมนาบุคลากร	 เพื่อทราบข้อมูลด้านต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	 สร้างความเข้าใจให้มี 
ความถูกต้องตรงกัน	รวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์	และประสานงานกันได้ดีระหว่างบุคลากร	โดยมีกิจกรรมต่างๆ	ในปีการศึกษา	2559	ดังนี้

	 คณะจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2559	 เพื่อให้อาจารย์ใหม่	 
ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์และสามารถ 
จัดการเรียนการสอน	 การวิจัย	 และการบริการวิชาการ	 รวมถึงการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ส่งผลให้เกิดทัศนคติท่ีดีและมีความผูกพันต่อองค์กร	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 7-8 
กรกฎาคม	2559	ณ	 โรงแรมเดอะไทด์	 รีสอร์ท	บางแสน	จังหวัดชลบุรี	 มีผู้เข้าร่วม 
จ�านวน	30	คน

	 คณะจัดปฐมนิเทศบคุลากรใหม่สายสนบัสนนุ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559	เพือ่สร้าง 
ความรูค้วามเข้าใจทีด่ใีนภารกจิและบทบาทหน้าทีข่องตนเองให้สามารถปฏบิตัหิน้าที่
ในการให้บริการ	 รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดี	 น�ามาสู่การสร้างเครือข่ายและส่งผลให้เกิด 
ทัศนคติที่ดีและความผูกพันต่อองค์กร	จัดขึ้นระหว่างวันที่	12-13	กรกฎาคม	2559	 
ณ	โรงแรมบางแสน	เฮอริเทจ	จังหวัดชลบุรี	ผู้เข้าร่วมจ�านวน	32	คน

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร

เสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชา/หน่วยงาน 

	 ปีการศึกษา	2559	ภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ	ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้จัดโครงการสัมมนาประจ�าปี	 เพื่อให้บุคลากรได้มี 
โอกาสทบทวนการด�าเนินงาน	 แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาภาควิชา/หน่วยงาน	และน�าผลที่ได้รับจากการสัมมนามาใช้เป็น 
ข้อมูลการวางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนี้

❏	 สัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ประจ�าปี	 2559	 เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรค	 อันมีผล 
	 ต่อการบริหารภาควิชา	 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เมื่อวันที่	 28	 ธันวาคม	 2559	ณ	 ภาควิชาวิศวกรรม 
	 คอมพิวเตอร์	และโรงแรม	ดิ	เอมเมอรัลด์	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	46	คน

❏	 สมัมนาบุคลากรโครงการปรญิญาโท	สาขาวชิาการจดัการวศิวกรรม	ภาคพเิศษ	ประจ�าปี	2560	เพือ่ระดมสมองจดัท�าแผนกลยทุธ์ 
	 และงบประมาณ	ระหว่างวันที่	9-12	มกราคม	2560	ณ	จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	12	คน

❏	 สัมมนาบุคลากรส�านักงานเลขานุการ	ประจ�าปี	2560	ในหัวข้อ	The	Powerful	Team	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพ 
	 และเพิ่มพลังของทีมงาน	 และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร	 ระหว่างวันที่	 13-14	 มกราคม	 2560	ณ	 จังหวัดนครนายก 
	 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	 68	 คน	 และศึกษาดูงาน	ณ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 ระหว่างวันที่	 3-5	 กุมภาพันธ์	 2560 
	 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	58	คน

❏	 สัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล	 ประจ�าปี	 2560	 เพื่อให้บุคลากรภาควิชามีโอกาสทบทวนการด�าเนินงาน	 และแสดง 
	 ความคิดเห็นในการพัฒนาภาควิชา	ระหว่างวันที่	27-29	มกราคม	2560	ณ	เขื่อนรัชประภา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 
		 80	คน

❏	 สมัมนาบคุลากรภาควชิาวศิวกรรมเคม	ีประจ�าปี	2560	เพือ่ให้บคุลากรภาควชิาร่วมหารอื	แสดงความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ	แนวทาง 
	 การด�าเนินงานต่อภาควิชา	ระหว่างวันที่	29-31	มกราคม	และ	1	กุมภาพันธ์	2560	ณ	จังหวัดกระบี่	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	40	คน

❏	 สัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ประจ�าปี	2560	เพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการวางแผนแนวทาง 
	 การเรียนการสอน	ระหว่างวันที่	30	มกราคม	-	1	กุมภาพันธ์	2560	ณ	จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	28	คน

❏	 สมัมนาบคุลากรงานคลงัและพสัด	ุส�านกังานเลขานกุาร	ประจ�าปี	2560	เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานได้น�าเสนอล�าดบัขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
		 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงการท�างานร่วมกัน	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2560	ณ	โรงแรมมารวย	การ์เด้น	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 
		 16	คน

❏	 สัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	 ประจ�าปี	 2560	 เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหาร 
	 และพัฒนาภาควิชา	รวมทั้งกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	ระหว่างวันที่	24-26	มิถุนายน	2560	ณ	จังหวัด 
	 เชียงใหม่	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	12	คน

❏	 สัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 ประจ�าปี	 2560	 เพื่อให้บุคลากรภาควิชาร่วมหารือ	 แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
	 แนวทางการด�าเนินงานของภาควิชา	ระหว่างวันที่	28	มิถุนายน-1	กรกฎาคม	2560	ณ	จังหวัดเชียงราย	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	27	คน
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	 คณะจัดสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ	ประจ�าปี	2560	ระหว่างวันที่	1-3	มิถุนายน	2560	ประกอบด้วย

	 •	 การบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “Thailand	 4.0	 กับการผลิตวิศวกร”	 โดย	 ดร.วิฑูรย์	 สิมะโชคดี	 อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
“Faculty	4.0	ปัจจุบันและอนาคต”	โดยรองศาสตราจารย์	ดร.พีรยุทธ์	ชาญเศรษฐิกุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	และ	“การระดม
ความคดิเพ่ือผลติวศิวกร	4.0”	โดยอาจารย์นนทวฒัน์	จนัทร์เจรญิ	ทีป่รกึษาคณบด	ีณ	ห้องประชมุอาคารนานาชาต	ิคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วมจ�านวน	181	คน

	 •	 กิจกรรมสัมมนาระดมสมอง	เรื่อง	“การระดมความคิดเพื่อผลิตวิศวกร	4.0”	ณ	โรงแรม	Amari	Hua	Hin	และกิจกรรมศึกษา 
ดูงาน	 และทัศนศึกษา	ณ	 โครงการก่อสร้างศูนย์การประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์	 โรงพยาบาลสัตว์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 หัวหิน	 
อุทยานราชภักดิ์	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	และโครงการชั่งหัวมัน	ตามพระราชด�าริ	จังหวัดเพชรบุรี	ผู้เข้าร่วมจ�านวน	64	คน

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้ความส�าคัญแก่บุคลากรในด้านรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งสองสาย	 โดยการ 
จัดประชุมบุคลากร	พร้อมการบรรยายพิเศษ	ดังนี้

	 •	 ประชุมบุคลากรสายวิชาการ	ครั้งที่	1/2560	และการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์	ดร.วิโรจน์	รุโจปการ	เรื่อง	“ถาม-ตอบ 
ปัญหา	การขอต�าแหน่งทางวิชาการ”	เมื่อวันที่	11	มกราคม	2560	ณ	ห้องประชุมอาคารนานาชาติ	มีผู้เข้าร่วมประชุม	จ�านวน	164	คน

	 •	 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน	 ครั้งที่	 1/2560	 และการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์สาโรจน์	 พึ่งไทย	 ในหัวข้อ	 “เป็นลูกน้อง 
อย่างไรให้ได้ใจเจ้านาย”	เมื่อวันที่	12	มกราคม	2560	ณ	ห้องประชุมอาคารนานาชาติ	มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	226	คน

การสัมมนาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปี 2560

การประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ก�าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามสมรรถนะ	 (Competency)	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและศกัยภาพในการท�างาน	สอดคล้องตามแนวทางการพฒันาภายใต้แผนยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์	ทีก่�าหนดให้บคุลากรทกุคนต้องได้รบัการพฒันาในสาขาทีเ่กีย่วข้องกบังานทีป่ฏบิตั	ิอย่างน้อย	6	ชัว่โมง/ปี	โดยมตทิีป่ระชมุ 
คณะกรรมการประจ�าคณะ	ครั้งที่	11/2559	วันที่	5	ตุลาคม	2559	เห็นชอบให้ก�าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	ดังนี้

 ❏ การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

	 	 •	 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริหาร	และงานบริการวิชาการ	อบรมอย่างน้อย	2	ครั้ง/ปี	(12	ชั่วโมง)

	 	 •	 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานช่าง	งานบริการพื้นฐาน	งานยานพาหนะ	อบรมอย่างน้อย	1	ครั้ง/ปี	(6	ชั่วโมง)

 ❏ การฝึกอบรมตามแผน	 เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเลื่อนค่าจ้างประจ�าปี	 ส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนทุกประเภท 
	 	 เริ่มตั้งแต่การประเมินเลื่อนค่าจ้าง	ปีงบประมาณ	2560	เป็นต้นไป

นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามสมรรถนะ (Competency)
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การจัดอบรมหลักสูตร “สุดยอดหัวหน้างาน : เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด”

 คณะจดัอบรมหลกัสตูร	“สดุยอดหวัหน้างาน	:	เก่งงาน	เก่งคน	เก่งคดิ”	ส�าหรบั 
หัวหน้างาน/	หัวหน้าหน่วย	ผู้แทนหน่วยงานของส�านักงานเลขานุการ	และหัวหน้า/ 
ผู้แทนธุรการภาควิชา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2560	ณ	โรงแรม 
มารวย	 การ์เด้น	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย	 ส�านักงาน 
เลขานุการ	 และหัวหน้าธุรการภาควิชา	 โดยมีอาจารย์สมบุญ	 ธีรธรรมานุกูล	 เป็น 
วิทยากร	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	40	คน

การจัดอบรมหลักสูตร “การใช้งาน Excel สำาหรับงานธุรการแบบมืออาชีพ” รุ่นที่ 1-3

การจัดอบรมภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากร ประจำาปี 2560

 คณะจดัอบรมหลกัสตูร	“การใช้งาน	Excel	ส�าหรบังานธรุการแบบมอือาชีพ” 
ส�าหรับธุรการภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดคณะ	โดย	รศ.ดร.เสรี	เศวตเศรนี	อาจารย ์
ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	เป็นวิทยากรให้ความรู้	ดังนี้

	 รุ่นที่	1		เมื่อวันท่ี	 30	 พฤศจิกายน	 2559	ณ	 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 
	 	 ส�านักบริการคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (มก.) 
	 	 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	30	คน

	 รุ่นที่	2		เมื่อวันท่ี	 8	 กุมภาพันธ์	 2560	 ณ	 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 
	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	27	คน

	 รุ่นที่	3	 เมื่อวันท่ี	 15	 กุมภาพันธ์	 2560	 ณ	 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 
	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	28	คน

	 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนผู ้ปฏิบัติงานสามารถสร้างฟอร์มเอกสาร 

	 คณะจดัการอบรมภาษาองักฤษส�าหรบับคุลากรสายสนบัสนนุ	ประจ�าปี	2560	 
ระหว่างวันที่	21	มีนาคม	-	16	พฤษภาคม	2560	ณ	ห้องสัมมนา	D	ชั้น	7	อาคาร 
ชูชาติ	 ก�าภู	 เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของบุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร	 โดยมีอาจารย์	 Rex	 Santos	 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา	 เป็นวิทยากร 
อบรม	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	23	คน

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรคณะทุกสายงานให้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น 
ผ่านการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง	 ยังผลให้บุคลากรคณะได้เข้ารับการเพิ่มพูนความรู้และ 
ประสบการณ์ในรปูแบบต่างๆ	อาท	ิการไปศกึษาต่อ	 ฝึกอบรม	สมัมนา	ดงูาน	ทัง้ในและต่างประเทศ	อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 
ทั้งนี้	 นอกจากการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนากับหน่วยงานภายนอกแล้ว	 คณะได้เห็นความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
ผ่านการจัดอบรม	สัมมนา	ในรูปแบบของ	In	house	Training	ผ่านการจัดโครงการอบรม	สัมมนา	โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ	มีดังนี้

เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ

การค�านวณด้วยการใช้สูตรและฟังก์ชั่นต่างๆ	และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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อบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การขอตำาแหน่งทางวิชาการ ประจำาปี 2560

อบรมหลักสูตร ความรู้และหลักการปฏิบัติในการดำาเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

	 คณะจัดอบรมหลักสูตร	การเตรียมความพร้อมสู่การขอต�าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ�าปี	2560	โดยมีศาสตราจารย์	ดร.วิโรจน์	รุโจปการ	ประธานคณะอนุกรรมการ 
ตรวจผลงานทางวิชาการ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 และศาสตราจารย์	 ดร.สมชาติ 
โสภณรณฤทธิ	์ ประธานกรรมการผูท้รงคณุวฒุติรวจผลงานทางวชิาการ	มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์	 เป ็นวิทยากร	 เพื่อให้อาจารย์มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การขอต�าแหน่งทางวชิาการ	ทราบขัน้ตอน	 กระบวนการการขอต�าแหน่งทางวชิาการ	 
เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2560	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	36	คน

	 คณะจัดอบรมหลักสูตร	 ความรู้และหลักการปฏิบัติในการด�าเนินโครงการ 
พัฒนาวิชาการ	 การรับเงิน	 การน�าส่งเงิน	 และการเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (มก.)	 โดย	 นางสาวรัตติญา	 ศริดารา	 ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานบริการวิชาการ	มก.	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2560	ณ	ศูนย์ 
คอมพิวเตอร์วิศวกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	44	คน

เสวนาในหัวข้อ พัฒนางานได้เริ่มจากหัวข้อวิจัยที่ใช่

อบรมหลักสูตร “Performance Management System : PMS”

	 คณะจัดเสวนาในหัวข้อ	 พัฒนางานได้เริ่มจากหัวข้อวิจัยที่ใช ่	 โดยมี 
รองศาสตาจารย์	 ดร.ไพศาล	 คงคาฉุยฉาย	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
เป็นวิทยากรให้ความรู้	 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้น�าข้อมูล/ประสบการณ์ 
จากงานประจ�ามาศึกษา	 ค้นคว้า	 สภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 เพื่อน�ามาสู่การพัฒนา 
งานประจ�าอันจะพึงประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานและคณะ	 รวมถึงความก้าวหน้า 
ในการเล่ือนระดับที่สูงขึ้น	 เม่ือวันที่	 23	 มีนาคม	 2560	 ณ	 ห้องประชุม	 0203 
อาคารชูชาติ	ก�าภู	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	41	คน

 คณะจัดอบรมหลักสูตร	“Performance	Management	System	:	PMS” 
(ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงานส�าหรับผู ้บังคับบัญชา)	 โดยมี	 ดร.อาภรณ ์
ภู่วิทยพันธุ์	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 บริษัท	 ไทยสกิลล	์ 
พลัส	 จ�ากัด	 เป็นวิทยากร	 เพื่อให้ผู้บริหารของคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
แนวคิดระบบการบรหิารผลการปฏิบตังิาน	และเครือ่งมอืทีใ่ช้ส�าหรบัการประเมนิผล 
การปฏิบัติงาน	 เม่ือวันที่	 23	 และ	 30	 เมษายน	 2560	ณ	 โรงแรมรามาการ์เด้นส ์
มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	42	คน
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	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธัญญะ	เกียรติวัฒน์	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

	 ศึกษาดูงานภายใต้การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง 
รุ่นที่	3	จัดโดยส�านักงบประมาณ	เพื่อให้ผู้บริหารได้พัฒนาความรู้	ทักษะ	สมรรถนะ 
ด้านการบรหิารจดัการงบประมาณ	และสร้างเครอืข่ายการบรกิารงานด้านการบรหิาร 
จัดการงบประมาณในกลุ ่มนักบริหารระดับสูง	 รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และเข้าศึกษาดูงานในองค์กรที่ประสบความส�าเร็จ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน	ระหว่างวันที่	20-26	กันยายน	2559	ณ	ประเทศญี่ปุ่น

	 อาจารย์	ดร.ธิดารัตน์	จิระวัฒนาสมกุล	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

	 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	Seminar	on	Bridge	Engineering	for	Seismic 
Resistance	ณ	Hokkaido	University	 ประเทศญี่ปุ่น	 ระหว่างวันที่	 2-7	 ตุลาคม	 
2559	 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่วิชาการด้านศาสตร์วิศวกรรมและ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ	ด้านวิศวกรรมโยธา

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	 ประสบการณ์	 การน�าเสนอผลงานในการประชุม 
วิชาการในสาขาวิชาต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ปฏิบัติงานวิจัย	และเป็นวิทยากร	ส่วนหนึ่งของกิจกรรมในปีการศึกษา	2559 
มีดังนี้

การไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ และการเข้าร่วมเสนอผลงานในประเทศ

	 อาจารย์	ดร.รติพร	มั่นพรหม	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

	 เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม	Global	Young	Scientists	Summit 
(GYSS)	 จัดโดยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.) 
โดยได้รับสนองพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 สยามบรมราชกุมาร	ี 
ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต	 นักศึกษา	 และนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาส 
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมซึ่งเป็นการประชุมที่ได้เชิญผู ้ได้รับรางวัลโนเบล 
และนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล	 ระหว่างวันที	่ 
14-21	มกราคม	2560	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์

	 อาจารย์สุชีลา	พลเรือง	ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	 International	Workshop	 on	Micropollutant 
and	its	Control	ณ	Department	of	Civil	and	Environmental	Engineering 
Tokyo	 Institute	 of	 Technology	 ประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อศึกษาค้นคว้าหาเครื่องมือ 
ที่ทันสมัยส�าหรับการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม	 และแลกเปล่ียนประสบการณ ์
ความก้าวหน้า	สร้างความร่วมมือในงานวิจัยร่วมกัน	ระหว่างวันที่	21	กุมภาพันธ์	 - 
1	มีนาคม	2560
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	 รองศาสตราจารย์	ดร.อนันต์	ผลเพิ่ม	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

	 ปฏิบัติงานวิจัยด้าน	 Design	 simulation	 and	 experimentation	 of 
MAC	 and	 network	 protocols	 in	 wireless	 sensor	 networks	ณ	 LIMOS 
Laboratory,	 Universite	 Clermont	 Auvergne	 สาธารณรัฐฝรั่งเศส	 เพื่อศึกษา 
ค้นคว้า	และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูว้จิยัด้านเทคโนโลยเีครอืข่ายไร้สาย	และเครอืข่าย 
ตรวจวัดของ	LIMOS	Laboratory	ระหว่างวันที่	17	มิถุนายน	-	11	กรกฎาคม	2560

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิทิต	ฉัตรรัตนกุลชัย	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เสนอผลงานทางวิชาการ	เรื่อง	
	 1.	 Anti-Delay	 Closed-Loop	 Input	 Shaper	 to	 Improve	Manual 
Control	of	Flexible	System	
	 2.	 Switching	ZVD	Input	Shaper	for	Flexible	Closed-Loop	System 
with	Saturation
	 3.	 Robust	 Input	 Shaping	Using	 Back	 stepping	Model	Matching	 
Control	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.อนันต์	มุ่งวัฒนา	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

	 เข้าร่วมอบรมโครงการ	 17-IN81-GE-TRC-B	 :	 Training	 Course	 on	 
Business	Excellence	 for	 Senior	Assessors	ขององค์กรเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย 
เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มของการตลาด 
ในยุคอุตสาหกรรม	 4.0	 และผลกระทบทางด้านอุตสาหกรรม	 ระหว่างวันท่ี	 29 
พฤษภาคม	-	2	มิถุนายน	2560	ณ	National	Training	&	Productivity	Center 
(NTPC)	Fiji	National	University	สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ชินภัทร	 ทิพโยภาส	 ภาควิชาวิศวกรรมการบิน 
และอวกาศ

	 ศึกษาดูงานตามการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับ 
ส�าหรับผู้บริหารภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคการศึกษาวิชาการ	 ภายใต้โครงการ 
วิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ	 ประจ�าปี	 2560	 จัดโดย 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	(องค์การมหาชน)	โดยศึกษาดูงานด้านวิศวกรรม 
การบนิและอวกาศ	และการพฒันาอากาศยานการบนิไร้คนขบั	ณ	บรษิทั	Mitsubishi 

	 ในงานประชุม	The	2017	American	Control	Conference	ระหว่างวันที่	22-26	พฤษภาคม	2560	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์	และสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิจัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส�าคัญ

Electric	บริษัท	Souki	System	และบริษัท	Aoki	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่างวันที่	22-26	กุมภาพันธ์	2560	

84

รายงานประจำาปี 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University

ANNUAL
REPORT2016



	 บุคลากรสายสนับสนุนร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยสถาบันระดับชาติ

	 บุคลากรส�านักงานเลขานุการ	 เข้าร่วมการประชุมประชุมวิชาการวิจัย 
ระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา	 ครั้งที่	 9 
จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ระหว่างวันท่ี	 30-31	 มีนาคม	 และ	 1	 เมษายน	 
2560	ณ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์	 เสนอ 
ผลงาน	“ข้อมูลถูกต้องค้นไวถูกใจกับสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์”	และนายณรงค์ศักดิ์	
นิยมทอง	 หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	 เสนอผลงาน	 “KUTidTid	 ระบบ 
แจ้งเตือนผ่านเครือข่ายมือถือ”

	 สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ

	 คณะจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ	 เพื่อช้ีแจง 
การใช้ระบบ	CHE	QA	Online	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ส�าหรับประธานหลักสูตร 
และเลขานุการตรวจประเมินหลักสูตร	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2559	โดยมี	น.ส.รัชภร	 
พานิชเฮง	หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง	ส�านักงานเลขานุการ 
เป็นผู้ชี้แจงการใช้ระบบดังกล่าว	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	0401	อาคารชูชาติ	 
ก�าภู	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	51	คน

	 สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท�างบประมาณเงินรายได้

	 คณะจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท�างบประมาณเงินรายได้ 
ประจ�าปีบัญชี	 พ.ศ.	 2561	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีสนใจจากภาควิชา	 โครงการพิเศษ 
สถานี	ศูนย์	และวิทยาลัยการชลประทาน	ทราบวิธีการและขั้นตอนการกรอกข้อมูล 
ผ่านระบบ	 e-Revenue	 โดยมี	 น.ส.พัทธนันท์	 แนขุนทด	 หัวหน้างานแผนและ 
ประกนัคณุภาพ	ส�านกังานเลขานกุาร	เป็นผูถ่้ายทอดความรู	้เมือ่วนัที	่7	มนีาคม	2560 
ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	0313	อาคารชูชาติ	ก�าภู	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	20	คน	

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้บุคลากรร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น	 เพื่อทราบข้อมูล 
และมีความรู้ความเข้าใจในงานท่ีปฏิบัติ	 เพื่อเสนอแนวทางการท�างานร่วมกัน	 รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างานผ่าน 
โครงการ	Productivity	Quality	Improvement	:	PQI	ในปีการศึกษา	2559	ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน

	 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร	 อาจารย์ประจ�า 
หลกัสตูรและบคุลากร	คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	 จ�านวน	 11	 คน	 เข้าศึกษาดูงานและแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ	 เพื่อเสริมสร้างความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ ์
ด้านประกันคุณภาพและการจัดเก็บข้อมูลในระบบทั้งระดับคณะและระดับหลักสูตร 
เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	0203	อาคารชูชาติ	ก�าภู

85



	 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร	 (Productivity	 Quality	 Improvement	 :	 PQI) 
เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุให้บคุลากรสายสนบัสนนุของคณะมกีารพฒันาการท�างานให้ดยีิง่ขึน้	 รวมถงึเกดิการแบ่งปันความรูจ้ากการปรบัปรงุ 
กระบวนการท�างานระหว่างหน่วยงานของคณะผ่านการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	5	ในปีการศึกษา	2559	โดยมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต ่
การจดัอบรมให้ความรูแ้ละวธิกีารด�าเนนิโครงการ	การท�า	Workshop	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ	การจดัประกวดผลงานและโปสเตอร์ 
และส่งผลงานทีไ่ด้รับรางวลัเข้าประกวดในระดบัมหาวทิยาลยั	 เพือ่ขยายผลสู่รางวลัคณุภาพ	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	 (มก.)	 ตามล�าดับ 
กิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

พัฒนากระบวนการทำางานผ่านโครงการ PQI

 æ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
	 คณะจดัอบรมเรือ่ง	 “กระบวนการคดิส�าหรบัสร้างสรรค์ผลงาน”	 ให้แก่บคุลากรสายสนบัสนนุ	 โดยมรีองศาสตราจารย์	 ดร.สมชาย 
น�าประเสริฐชัย	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	เป็นวิทยากร	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2559	มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน	43	คน

 æ ศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดี
	 บุคลากรสายสนับสนุนเข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	ณ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 จ.นนทบุรี	 เมื่อวันที	่ 
2	สิงหาคม	2559	มีผู้ร่วมศึกษาดูงานจ�านวน	35	คน

 æ น�าเสนอผลงานร่วมประกวด
	 คณะจัดประกวดโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร	 เมื่อวันที่	 29	 กันยายน	 2559	 มีผู้เข้าร่วมฟังการน�าเสนอ 
ผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์	จ�านวน	47	คน	มีหน่วยงานร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด	รวม	4	โครงการ
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 æ มอบรางวัล	PQI
	 จากผลงานท่ีเข้าร่วมประกวดโครงการ	 PQI	 ประจ�าปี	 2559	 คณะได้จัดพิธีมอบรางวัลในวันประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 
เมื่อวันที่	12	มกราคม	2560	มีโครงการที่ได้รับรางวัล	ดังนี้

 รางวัลที่	1	:	จ�านวน	1	รางวัล	รางวัลการไปศึกษาดูงาน	ณ	ต่างประเทศ
	 	 	 	 ไม่มีโครงการใดผ่านเกณฑ์การตัดสิน
 
  รางวัลที่	2	:	จ�านวน	2	รางวัล	รางวัลละ	30,000	บาท	ประกอบด้วย	

 ผลงาน	 :	 การจัดครุภัณฑ์ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายแบบ	REAL	TIME	

	 ผู้ร่วมทีม	 :	 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	

		 	 	 	 •	นางชีวารัตน์	บุณยสงวน	 •	น.ส.นริศรา	สังฆะขี

		 	 	 	 •	น.ส.เครือฟ้า	ตุลาคุปต์		 •	นายอนุพงศ์	พงษ์สุวรรณ

 ผลงาน	 :	 ข้อมูลถูกต้อง	ค้นไวถูกใจ	กับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	

  ผู้ร่วมทีม	 :	 หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์	ส�านักงานเลขานุการ

		 	 	 	 •	นายพิชญา	จ�าเริญจรัสวิทย์	 •	น.ส.สุภาพร	ค�าปลิว

		 	 	 	 •	นางละอองดาว	ธนสมบัติศิริ	 •	นางเพ็ญโฉม	หวังประเสริฐ

		 	 	 	 •	น.ส.อัจฉรา	ฤกษ์อุโฆษ	 •	นายวิชิต	บัวศรี

 รางวัลที่	3	:	จ�านวน	2	รางวัล	รางวัลละ	10,000	บาท	ประกอบด้วย	

	 ผลงาน	 :	 กระบวนการตรวจสอบและจดัเกบ็ฐานข้อมลูครภัุณฑ์	ด้วยระบบ 
	 	 	 	 คอมพิวเตอร์	

	 ผู้ร่วมทีม	 :	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

	 	 	 	 •	นายธีระวัฒน์	ศรีเปารยะ		 •	นายสนอง	สุนทรวิภาต	

	 	 	 	 •	นายฐานวัฒน์	ศศิเมธีพัชร์	

 ผลงาน		 :	 การสร้างการรบัรูข้้อมลูข่าวสารของบคุลากรผ่านเครอืข่ายมอืถอื	

 ผู้ร่วมทีม	 :	 นายณรงค์ศักดิ์	นิยมทอง	
		 	 	 	 หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	ส�านักงานเลขานุการ

  รางวัลชมเชย	:	รางวัลละ	5,000	บาท	

		 	 	 	 ไม่มีโครงการใดผ่านเกณฑ์การตัดสิน

	 จากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดโครงการ	ผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลทุกผลงาน	คณะได้ส่งผลงานทั้ง	4	เข้าร่วม 
ประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ	 มก.	 ครั้งที่	 10	 ประจ�าปี	 2559	 เม่ือวันที่	 16	 กุมภาพันธ์	 2560	ณ	 อาคารสารนิเทศ	 50	 ปี	 มก.	 
โดยมีโครงการที่ผ่านเข้ารอบน�าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์	 3	 ผลงาน	 ได้แก่	 1)	 ข้อมูลถูกต้อง	 ค้นไวถูกใจ	 กับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2)	KUTidTid	ระบบแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายมือถือ	และ	3)	การจัดครุภัณฑ์ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายแบบ	REAL	TIME	
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	 จากการพัฒนากระบวนการท�างานภายในคณะได้ขยายผลสู่การน�าผลงานเข้าประกวดรางวัลคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์	(มก.)	โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในรอบปีการศึกษา	2555-2559	รวม	5	รางวัล	ดังนี้

โครงการพฒันาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ขยายผลสูโ่ครงการรางวัลคณุภาพ มก.

โครงการ PQI ครัง้ที ่1 ปี 2555

โครงการ PQI ครัง้ที ่2 ปี 2556

โครงการ PQI ครัง้ที ่5 ปี 2559

โครงการรางวลัคณุภาพ มก. ครัง้ที ่6 ประจำาปี 2555

โครงการรางวลัคณุภาพ มก. ครัง้ที ่7 ประจำาปี 2556

โครงการรางวลัคณุภาพ มก. ครัง้ที ่10 ประจำาปี 2559

รางวัลที่	3
ระบบงานธุรการแบบเครือข่าย
สังคมข้อมูล	
โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รางวัลดีเยี่ยม	ประเภทที่	3 
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน	:
ธุรการแบบเครือข่ายสังคม
ข้อมูลสารสนเทศ
โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รางวัลที่	2
ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต	
โดยงานบริการการศึกษา	
ส�านักงานเลขานุการ
และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รางวัลดีเยี่ยม	ประเภทที่	3	
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน	:
ระบบสารสนเทศฝึกงานนิสิต	
และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที	่1	:	
ผลงานที่น�าเสนอทั้งภาคบรรยาย
และภาคโปสเตอร์	
โดยส�านักงานเลขานุการ

รางวัลที่	3
ระบบให้บริการส่งและตอบรับ
บทความวิชาการออนไลน์	
โดย	งานบริการวิชาการและวิจัย	
ส�านักงานเลขานุการ
และศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม

รางวัลดีเยี่ยม	ประเภทที่	3
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน	:
ระบบให้บริการส่งและตอบรับ
บทความวิชาการแบบออนไลน์	
โดยส�านักงานเลขานุการ

รางวัลที่	3
การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
และเข้าถึงข้อมูลผลงานตีพิมพ์
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	
โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี	
และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

รางวัลดีเยี่ยม	ประเภทที่	4	
แนวปฏิบัติที่ดี	:	การพัฒนาระบบ
จัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลผลงาน
ตีพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี	
และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

รางวัลที่	3
การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของบุคลากรผ่านเครือข่ายมือถือ
โดย	นายณรงค์ศักดิ์	นิยมทอง
หน่วยสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์	
ส�านักงานเลขานุการ

รางวัลอันดับที่	2 
ผลงานการน�าเสนอเฉพาะภาค
โปสเตอร์	:	KUTidTid	ระบบ
แจ้งเตือนผ่านเครือข่ายมือถือ
โดยนายณรงค์ศักดิ์	นิยมทอง	
หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	
ส�านักงานเลขานุการ
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีการประกวดโครงการ	Best	Suggestion	Awards	ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อส่งเสริม 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรคณะทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะให้เจริญก้าวหน้าหรือปรับปรุงงาน 
ในด้านต่างๆ	 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยในปีการศึกษา	 2559	 มีโครงการที่ส่งเข้าประกวด	 7	 ผลงาน	 และมีผลงานที่ได้รับรางวัล 
5	ผลงาน	ดังนี้

การเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาคณะ

รางวัลชนะเลิศ	:	
เงินรางวัล	5,000	บาท	
พร้อมประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ	:	
เงินรางวัล	3,000	บาท
พร้อมประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย	:
เงินรางวัล	1,500	บาท
พร้อมประกาศเกียรติคุณ

ผลงาน	 “การปรับปรุงพื้นที่จัดการเศษอาหารและภาชนะที่ใช้แล้ว	
	 โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์	มก.”	

โดย	 น.ส.ละมัย	อินทวัตร	และ	น.ส.ทวีรัตน์	ญาณฤกษ์	
	 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ	ส�านักงานเลขานุการ

ผลงาน	 “Everything	Can	Find,	Just	Open	Website	:	
	 ทุกสิ่งหาได้	แค่เปิดเว็บไซต์”	

โดย		 น.ส.รัชภร	พานิชเฮง	หน่วยประกันคุณภาพและบริหาร
	 ความเสี่ยง	ส�านักงานเลขานุการ

ผลงาน	 “Renovate	My	Second	Home”	

โดย		 น.ส.ภัทรวดี	กอบกิจชัยสงค์	หน่วยประกันคุณภาพ
	 และบริหารความเสี่ยง	ส�านักงานเลขานุการ

ผลงาน	 “น�าร่องการจัดการขยะเพื่อรีไซเคิลในห้องปฏิบัติการ 
	 ของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและภาควิชาวิศวกรรม 
	 คอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มก.”	

โดย	 รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์	หนูพันธ์	ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
		 รศ.ดร.จนัทนา	จนัทราพรชยั	ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
		 น.ส.ณัฐรดา	พฤกษ์วรุณ	นิสิตระดับปริญญาตร ี
	 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	น.ส.จารวี	แก้วใหญ่	
	 นิสิตระดับปริญญาโท	ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผลงาน	 “การพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ”	

โดย	 น.ส.จีรนันท์	เพ็ญจันทร์	หน่วยการเจ้าหน้าที่	 
	 ส�านักงานเลขานุการ

	 ส�าหรับผลงานที่ได้รับรางวัล	คณะได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องด�าเนินการเพื่อน�ามาสู่การปรับปรุงพัฒนาคณะต่อไป
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วิศวกรรมการบินและอวกาศ	 	128,000	 	9,000.00	 	60,000	 -

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 	248,000	 -	 	 54,000	 -

วิศวกรรมเคมี	 	176,000	 -	 	 84,000	 -

วิศวกรรมเครื่องกล	 	336,000	 	85,050.00	 	234,000	 -

วิศวกรรมทรัพยากรน�้า	 	104,000	 	11,400.00	 	54,000	 -

วิศวกรรมไฟฟ้า	 	328,000	 	304,140.21	 	84,000	 	26,600.00

วิศวกรรมโยธา	 	296,000	 	29,705.98	 	90,000	 -

วิศวกรรมอุตสาหการ	 	216,000	 	92,807.83	 	54,000	 -

วิศวกรรมวัสดุ	 	112,000	 	53,339.61	 	24,000	 	6,420.00

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 	112,000	 	28,890.00	 	36,000	 -

ส�านักงานเลขานุการ	 -	 	 -	 	 438,000	 215,710.50

 รวมทั้งสิ้น	 2,056,000	 614,333.63	 1,212,000	 248,730.50

● งบพัฒนาบุคลากร (ภายในประเทศ)

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	 เพื่อเพิ่มพูน 
ความรู้	 ความสามารถ	 และทักษะในการพัฒนาการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 สอดคล้องกับนโยบาย 
บริหารจัดการของคณะ	 โดยจัดสรรเงินงบพัฒนาบุคลากรให้แก่บุคลากรสายวิชาการในอัตราคนละ	8,000	บาท/ป	ี 
และสายสนับสนุน	 ในอัตราคนละ	 6,000	บาท/ปี	 ส�าหรับการฝึกอบรมในประเทศ	 และสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ 
ส�าหรับคณาจารย์ ในการไปน�าเสนอผลงานต่างประเทศ	 โดยสรุปข้อมูลงบพัฒนาบุคลากร	 (ภายในประเทศ) 
และทุนพัฒนาอาจารย์	ณ	ต่างประเทศ	ในปีงบประมาณ	2559	ดังนี้

การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร

	 ทั้งนี้คณะได้สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ	และกระตุ้นให้บุคลากรภาควิชา/หน่วยงาน	ไปฝึกอบรมให้มากขึ้น 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	เพื่อน�าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาควิชา/หน่วยงาน

บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน

จ�านวนเงิน
ที่ได้รับการจัดสรร	(บาท)

ใช้จริง
(บาท)

จ�านวนเงิน
ที่ได้รับการจัดสรร	(บาท)

ใช้จริง
(บาท)
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วิศวกรรมการบินและอวกาศ	 1	 	100,000

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 1	 	100,000

วิศวกรรมเคมี		 3	 	270,000

วิศวกรรมเครื่องกล	 5	 	360,000

วิศวกรรมทรัพยากรน�้า	 1	 	100,000

วิศวกรรมไฟฟ้า	 8	 	543,300

วิศวกรรมโยธา	 3	 	198,000

วิศวกรรมอุตสาหการ	 6	 	320,353

วิศวกรรมวัสดุ		 3	 	170,236

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 4	 	210,000

 รวมทั้งสิ้น	 35	 2,371,889

● ทุนพัฒนาอาจารย์ ณ ต่างประเทศ

 นอกจากการสนับสนุนบุคลากรไปฝึกอบรมภายในประเทศแล้ว	 คณะได้สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการไปน�าเสนอและเผยแพร ่
ผลงาน	ณ	ต่างประเทศด้วย	โดยปีงบประมาณ	2559	มีอาจารย์ไปน�าเสนอผลงาน	ณ	ต่างประเทศ	จ�านวน	35	คน	ซึ่งได้รับทุนพัฒนา 
อาจารย์	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	2,371,889	บาท	(สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ภาควิชา จ�านวน	(คน) จ�านวนเงิน	(บาท)
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	 ในปีการศกึษา	2559	คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพ	การพัฒนาพ้ืนทีต่่างๆ	การซ่อมแซม 
ต่อเติม	 การแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	 และสุขาภิบาล	 เพื่อรองรับการบริหารจัดการ	การจัดพื้นที่ห้องเรียนและห้อง 
ปฏิบัติการ	ส�าหรับการเรียนการสอน	การวิจัย	และการให้บริการแก่บุคลากร	นิสิต	และผู้ ใช้บริการ

การพัฒนาด้านกายภาพ

ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล

การปรับปรุงต่อเติมหลังคาโรงอาหาร

ด้านกายภาพ

	 งานก่อสร้างอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล	 เพื่อรองรับการขยายตัวของภาควิชาส�าหรับจัดการเรียนการสอน 
และปฏิบัติการ	 ซึ่งได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เม่ือวันท่ี	 4	 เมษายน	 2559	 การก่อสร้างมีความคืบหน้า	 35%	 (ณ	 เดือนมิถุนายน	 2560) 
งานโครงสร้างฝั่งอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	ด�าเนินการก่อสร้างถึงช้ัน	 9	 และฝั่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลถึงช้ัน	 8	 อาคาร 
จอดรถถึงชั้น	9A	โดยมีก�าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน	2561

	 การปรับปรุงต่อเติมหลังคาบริเวณด้านหน้าโรงอาหาร	 ณ	 อาคารนานาชาติ	 (อาคาร	 17)	 เพื่อขยายพื้นที่โรงอาหารให้มีท่ีน่ัง 
รบัประทานอาหารเพิม่มากขึน้	 และเพยีงพอต่อการให้บรกิารแก่บคุลากร	 นสิิต	 และผู้ใช้บรกิาร	 ด�าเนนิการโดย	บรษิทั	 เอฟ-โฟ	 เอลเีมนส์ 
ซัพพลายส์	จ�ากัด	งบประมาณ	452,775.55	บาท	(สี่แสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)

92

รายงานประจำาปี 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University

ANNUAL
REPORT2016



การติดตั้งตาข่ายป้องกันนก

เปลี่ยนตู้ Main Distribution Board (MDB) 

ตู้เดิม ตู้ใหม่

ปรับปรุงกระดานดำา  กระดานไวท์บอร์ด 

	 การติดตั้งตาข่ายป้องกันนก	ณ	 บริเวณอาคารโรงอาหาร	 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากมูลนกพิราบ	 หรือนกกระจอกที่บินเข้ามา 
ในโรงอาหาร	 ท�าให้เกิดความสกปรกและเป็นสาเหตุการแพร่กระจายเชื้อโรค	 โดยติดตั้งตาข่ายป้องกันนกขนาดพื้นที่	 60	 ตร.ม. 
ด�าเนินการโดย	บริษัท	เอฟ-โฟ	เอลีเมนส์	ซัพพลายส์	จ�ากัด	งบประมาณ	27,000	บาท	(สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

	 การเปลี่ยนตู้	 Main	 Distribution	 Board	 (MDB)	 แผงจ่ายไฟฟ้า	ณ	 บริเวณด้านข้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี	 (อาคาร	 1) 
เนื่องจากตู้เดิมมีสภาพเก่า	 ช�ารุด	 อาจก่อให้เกิดอันตราย	 โดยท�าการเปลี่ยนตู้ใหม่ที่มีระบบควบคุมการใช้งานและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ด�าเนินการโดย	 บริษัท	 ที	 ไอ	 ซี	 อิเล็คทริค	 คอร์ปอเรช่ัน	 จ�ากัด	 งบประมาณ	 409,435.50	 บาท	 (ส่ีแสนเก้าพันส่ีร้อยสามสิบห้าบาท 
ห้าสิบสตางค์)	

	 การปรับปรุงกระดานด�า	กระดานไวท์บอร์ด	ขนาด	1.20	x	8	เมตร	จ�านวน	18	ชุด	ประจ�าห้องเรียน	ณ	อาคาร	3	ด�าเนินการโดย 
บริษัท	เอฟ-โฟ	เอลีเมนส์	ซัพพลายส์	จ�ากัด	งบประมาณ	594,000	บาท	(ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
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การกำาจัดขยะ 

การคัดแยกขยะ

การปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายนำ้า 

	 งานอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ 
ได้ด�าเนินการก�าจัดขยะมูลฝอย	 ใบไม้ 
และขยะที่ตกค้างบนหลังคา	 ดาดฟ้า 
ระเบียงของอาคารเรียนภายในคณะ 
เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด	 เป็น
ระเบียบเรียบร้อย	

	 งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะได้จัดท�าถังขยะแยกประเภท	 เพื่อคัดแยกขยะและวัสดุรีไซเคิล	 เช่น	 แก้ว	 พลาสติก	 กระป๋อง 
เครื่องดื่ม	และขยะย่อยสลายได้	เป็นการลดปริมาณขยะ	และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

	 หน่วยซ่อมบ�ารุงเข้าตรวจสอบพื้นที่	 และด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน�้า	 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ 
เส้นทางสัญจรในบริเวณดังกล่าว	

ด้านสภาพแวดล้อม 
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การจัดระเบียบจราจร 

การรักษาความปลอดภัย

	 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะได้ด�าเนินการปรับภูมิทัศน์	โดยตัดแต่งพรรณไม้	ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่	สนามหญ้า	และไม้ดอก 
ไม้ประดับ	ทาสีกระถางต้นไม้ภายในคณะใหม่ทั้งหมดด้วยโทนสีเขียว	เพื่อบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม

	 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะได้ให้ความส�าคัญกับการจัดระเบียบจราจรภายในคณะ	เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และป้องกันอุบัติเหตุ	โดยตีเส้นจราจร	จัดท�าป้ายสัญญาณ	สัญลักษณ์ควบคุมพื้นที่	และจัดพื้นที่จอดรถที่ชัดเจน

	 การตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย	 โดยหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะซักซ้อมความเข้าใจก่อน 
ปฏิบัติหน้าที่ของ	รปภ.	เป็นประจ�าทุกเดือน	โดยเฉพาะเดือนที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันหลายวันในช่วงเทศกาล	เช่น	เดือนมกราคม	 
และเดือนเมษายน	เป็นต้น

ด้านภูมิทัศน์

ด้านการจราจร / รักษาความปลอดภัย 
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การให้บริการซอฟต์แวร์แก่นิสิตและอาจารย์

การนำาระบบ Private Cloud มาให้บริการ 

การเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย WATA cluster

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เล็งเห็นความส�าคัญของซอฟต์แวร์ที่ 
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการพฒันาขดีความสามารถของนสิิต	คณะจงึได้จดัหาซอฟต์แวร์ 
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์บริการแก่นิสิต 
และอาจารย์ในสังกัดคณะ	เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้งาน 
และฝึกภาคปฏิบัติ	 โดยปัจจุบันคณะมีซอฟต์แวร์ส�าหรับการเรียน 
การสอนดังต่อไปนี้	MATLAB,	COMSOL,	ANSYS	Mechanical, 
CFD	 (Fluent),	 HFSS/Maxwell,	 Abaqus,	 Solidworks, 
NI	Labview

	 คณะได้เพิ่มสมรรถนะของ	 VM	 (Virtual	Machine) 
ซึง่ใช้งานมากว่า	2	ปี	เพือ่สนบัสนนุงานด้านการเรยีนการสอน 
และงานวจิยัทีม่ากขึน้	โดยตดิตัง้ระบบ	Hyperconvergence 
ของ	 Nutanix	 เพิ่มอีก	 3	 node	 รวมแล้วเท่ากับคณะม	ี 
Hyperconvergence	ทั้งหมด	7	node	โดยท�าเป็น	Private 
Cloud	และให้บริการ	IaaS	(Infrastructure	as	a	Service) 
ซ่ึงผู้ใช้สามารถสร้าง	 VM	 พร้อมก�าหนดระบบปฏิบัติการ 
ได้ด้วยตนเอง	 โดยระบบดังกล่าวได้ติดตั้ง	ณ	Data	Center	 
ส�านักบริการคอมพิวเตอร์	มก.

	 คณะได้ท�าการเปลีย่นฮาร์ดแวร์เครือ่ง	WATA	เดมิ	ทีใ่ช้งานเพือ่การประมวลผล 
ด้านงานวิจัย	(ติดตั้ง	ณ	Data	Center	มก.)	ซึ่งใช้งานมานานกว่า	5	ปี	และมีจ�านวน 
core	ในการประมวลผลน้อย	โดยเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ใหม่ให้มีจ�านวน	Core	ที่เพิ่มขึ้น 
จากเดิม	คือ	80-cores	เป็น	260-cores	พร้อมทั้งติดตั้งซอฟต์แวร์	ANSYS	Fluent 
HFSS/Maxwell	 และ	 Abaqus	 ที่ใช้	 Real	 Core	 CPU	 ในการประมวลผล	ท�าให ้
สามารถรองรับการประมวลผลงานด้านวิจัยที่เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ร่วมมือ ร่วมใจ
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University

5



	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มนีโยบายสร้างความสมัพนัธ์	 แสวงหาความร่วมอืร่วมกบัสถาบนัการศกึษาในต่างประเทศ 
เพือ่การพฒันาการศกึษา	การเรยีนการสอน	การแลกเปลีย่นนสิติและงานวจิยั	การสร้างสรรค์นวตักรรมและองค์ความรู ้
ระหว่างกัน	 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทัล	 เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยี 
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่อาจารย์	 นิสิตและบุคลากร	 โดยในปีการศึกษา	2559	คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้ลงนามความร่วมมือ	 (Memorandum	of	Understanding	 :	MOU)	 ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน 
ต่างประเทศ	ดังนี้

การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

กันยายน 2559

 

พฤศจิกายน 2559

 

ธันวาคม 2559

 

 

กุมภาพันธ์ 2560

 

มีนาคม 2560

พฤษภาคม 2560

National Institute of Environmental Studies (NIES)

University of Kyungpook National

Czech Technical University in Prague

Okayama Prefectural University

Chung Yuan Christian University

UACJ Corporation

University of Naples Federico II, Napoli

Jonkoping University

Tohoku University

Marmara University

Tamkang University

ญี่ปุ่น

สาธารณรัฐเกาหลี

สาธารณรัฐเช็ก

ญี่ปุ่น

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ญี่ปุ่น

สาธารณรัฐอิตาลี

ราชอาณาจักรสวีเดน

ญี่ปุ่น

สาธารณรัฐตุรกี

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ประเทศสถาบันการศึกษาเดือน
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	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	มภีารกจิด้านการบรกิารวิชาการ	การวิจยั	การศกึษาและพฒันาองค์ความรูท้างวชิาการ 
เพื่อสนองตอบความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในด้านต่างๆ	อาทิ	 การพัฒนาสร้างผลงาน 
นวัตกรรม	การศึกษาวิจัย	การพัฒนาบุคลากร	การแลกเปล่ียนนิสิตและบุคลากรร่วมกัน	 โดยในปีการศึกษา	2559 
ที่ผ่านมา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ดังนี้

	 ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

  • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

  • กลุ่มบริษัทกัลฟ์

	 ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ

  • ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA

  • บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ จ�ากัด 

  • บริษัท แอโรสเปซ เอ็มอาร์โอ จ�ากัด

  • ส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

	 ด้านข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • บริษัท จันวาณิชย์ จ�ากัด 

  • ส�านักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร

	 ด้านการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์

  • โรงเรียนกายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

  • บริษัท เอ พลัส พลัส โซลูชั่น จ�ากัด

  • บริษัท ยูเนี่ยน ไมน์นิ่ง แอน เอ็นเนอร์จี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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  ในรอบปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากองค์กร มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในโอกาส 
ที่เยี่ยมชมเยือนคณะเพื่อการศึกษาดูงาน เจรจาหารือความร่วมมือด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงน�าไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ 
ร่วมกนั ดังนี้

การต้อนรับคณะเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

15	กันยายน	2559
Hokkado University, ประเทศญี่ปุ่น

18	พฤศจิกายน	2559
University of Warrick, สหราชอาณาจักร

21	กันยายน	2559
คณาจารย์จาก Indonesia University, ประเทศอินโดนีเซีย

17	มกราคม	2560
Yokohama University, ประเทศญี่ปุ่น

17	กุมภาพันธ์	2560
Kyushu University, ประเทศญี่ปุ่น
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนนิสิตและบุคลากรต่างชาติระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้และวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยในรอบปีการศึกษา 2559 
คณะวศิวกรรมศาสตร์มอีาจารย์ชาวต่างประเทศผูป้ฏบิตังิานด้านการเรยีนการสอน ท�าวจิยัร่วมกบัอาจารย์ในภาควชิา อกีทัง้ยงัเป็นวทิยากร 
บรรยายพิเศษ ทั้งจากทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย อาทิ

การแลกเปลี่ยนบุคลากร-นิสิตต่างชาติ

 1) Prof. Petri T. Helo
 2) Prof. Daniel Solow
 3) Prof. Hirotomo Nishihara
 

 4) Prof. John Robert
 
 5) Dr.Wim Bastiaanssen
 

 6) Dr.Tamim Younos
 7) Prof. Jussi Kantola
 
 8) Prof. Wladvslaw Witold 
   (Vladex) Szvmanski
 

 9) Prof. Yusuf Chisti
 

 10) Dr.Gregory Leo Heness

01206559  Logistics Engineering
01206513  Applied Quantitative Science in IE
202543  Applied Heterogeneous Catalysis
202572  Advanced Ceramic Engineering
202597  Seminar
202697  Seminar
200431  Principles of Rail Engineering 
200111  Communication Skills for Engineers
01209697  Seminar 
01209698  Special Problem
01209699  Thesis
01209699  Thesis
01206563  Systems Engineering and Life-cycle 
 Management
202361  Green Technology for Chemical Engineers
202591  Research Methods in Chemical Engineering
202691  Advanced Research Methods in Chemical 
 Engineering
202597  Seminar
202697  Seminar
01202551 Biochemical Engineering
01202651  Advanced Biochemical Engineering
01202597  Seminar
01202697  Seminar
01213514  Materials Characterization in Research
01213552  Nano Engineering
01213597  Seminar

มิถุนายน 2559
มิถุนายน 2559 
กันยายน 2559

ตุลาคม 2559

ตุลาคม 2559

พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559

มกราคม 2560

มกราคม 2560

มกราคม 2560

ช่วงเวลาวิชาที่สอนชื่อ	-	นามสกุล
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 นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้รับความสนใจจากนิสิตต่างชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ มาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงการร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัย อาทิ

• Newcastle University, England 

• University of Strathclyde, Scotland

• Amsterdam University of Applied Sciences,
 Netherlands 

• University of Oulu, Finland

• University of Vaasa, Finland

• KTH Royal Institute of Technology, Sweden

• Trier University of Applied Sciences, Germany

• Jönköping University, Sweden

• Kumamoto College, Japan

• Kitakyushu College, Japan

• Kurume College, Japan

• Tokyo Institute of Technology, Japan

• Osaka University, Japan

• Nara University, Japan

• University of Lambung Mangkurat, Indonesia

• University Yogyakarta, Indonesia

กลุ่มประเทศโซนเอเชียกลุ่มประเทศโซนยุโรป
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 จากความสัมพันธ ์อันดีระหว ่าง 
มหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ด้านความ 
ร่วมมอืด้านวชิาการและด้านการแลกเปลีย่น 
นสิติระหว่างกนั ท�าให้คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มีนิสิตที่ ไปแลกเปลี่ยนในต ่างประเทศ  
ด ้านความร ่วมมือท�าวิจัยระหว ่างกัน 
อยู่เป็นประจ�า โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งมีนิสิตได้รับทุนสนับสนุนในโครงการ 
เสริมสร ้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์สู ่สากล ประจ�าปี 2559  
ณ Tokyo University of Agriculture and 
Technology, Japan โดยมีอาจารย์ชาว 
ญี่ปุ่นคอยดูแล เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ 
ทั้งด้านการท�าวิจัยและการใช้ชีวิต เพื่อที่ 

นิสิตฝึกงานต่างประเทศ (ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน)

เมือ่นสิติเดนิทางกลบัประเทศไทยแล้ว นสิติจะสามารถน�าความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ด้รบัมาใช้ในการพฒันาองค์ความรู ้ นวตักรรม 
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

● จ�านวนอาจารย์และนิสิตต่างชาติ

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  - - - 1

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  - 3 - -

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - - - 1

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 - - -

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า 2 - - -

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  - - - -

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  - - - 3

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  - 1 - 3

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - - 4 -

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  3 - - -

International Undergraduate Program [IUP] - - - 7

 รวม	 6	 4	 4	 15

ภาควิชา/โครงการ
อาจารย์ต่างชาติ

Full Time Full TimeExchange Exchange

นิสิตต่างชาติ
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15	มิถุนายน	2559	:	
พิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)
ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการวิจัย

16	กันยายน	2559	:
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) และบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ�ากัด
มอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6 เพื่อสนับสนุนการศึกษาและวิจัย 

1	ธันวาคม	2559	:	
บริษัท SprutCAM 
มอบซอฟต์แวร์ SprutCAM10 Pro Educational License แก่คณะฯ

7	ตุลาคม	2559	:	
บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จ�ากัด
มอบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม แก่คณะฯ

22	ธันวาคม	2559	:	
พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท UACJ (Thailand) Co., Ltd.
ในด้านวิชาการและวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน

	 ในรอบปีการศึกษา	 2559	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน	 เพื่อน�าองค์ความรู ้และประสบการณ์ทางวิชาการมาบูรณาการเพื่อการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคม	 รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี	ตลอดจน 
ร่วมกันพัฒนานิสิตและบุคลากรระหว่างกัน		เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศ	ดังนี้

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
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	 ในปีการศึกษา	 2559	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อปลูกฝังคุณค่าและวัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	 และสร้างเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี	ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ 
ในวิถีปัญญาไทย	ดังนี้

ด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

พิธีทำาบุญ ตักบาตร
เนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

 คณะจัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 
ปีที่ 78 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ อาคารชูชาติ ก�าภู โดยจัด 
กจิกรรมพธิบีวงสรวง พธิสีงฆ์ ท�าบญุตกับาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 
พิธีวางแจกัน ม.ล.ชูชาติ ก�าภู ผู ้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์  
รวมทั้งพิธีประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
ดีเด่นต่างๆ

โครงการพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน 4

 คณะจัดโครงการพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน 4 ระหว่าง 
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ วัดบรมสถล กรุงเทพฯ เพื่อให ้
บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตของตนเองให้มี 
ความบริสุทธิ์ ได้รู ้จักและเข้าใจสภาวะของตนเองตามความ 
เป็นจริง รวมทั้งสามารถปรับตัวและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ 
ศีลธรรม จริยธรรม

งานแสดงมุทิตาจิต-เกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2559

 คณะจัดงาน “ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ” 
ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 
ประเสริฐ ผลดี อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู ้ เกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดพิธ ี
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ  
ความเคารพรักและผูกพันของคณะท่ีมีต่อผู้เกษียณอายุราชการ 
เป็นการสืบสานท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีของ 
องค์กร
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พิธีทำาบุญตักบาตร หนังสือธรรมะ/ข้าวสาร อาหารแห้ง 
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 

 คณะจัดพิธีท�าบุญตักบาตร เน่ืองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ 2560 เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยมีนิสิต 
และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในการมีส่วนร่วมก่อให้เกิด 
ความรักความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร ตลอดจน 
เพื่อธ�ารงส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนา น�ามาซึ่งความเป็น 
สิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิตคณะต่อไป

โครงการบรรยายธรรมะ ประจำาปี 2560

 คณะจัดโครงการบรรยายธรรมะ ประจ�าป ี 2560  
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์  
โดยนิมนต์หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวันวนาราม จังหวัด 
กาญจนบุรี เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ 
บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสฟังธรรมะจาก 
พระวิทยากรที่มีความรู้ และเป็นพระสุปฏิปันโน โดยสามารถ 
น�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการท�างานและด�าเนินชีวิต 
ประจ�าวันในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

การล่องเรือไหว้พระ-เยี่ยมชมวัด 

 คณะจัดโครงการล่องเรือไหว้พระ 10 วัดริมแม่น�้า 
เจ้าพระยา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 เพื่อให้นิสิตและบุคลากร 
ได้เรียนรู ้ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ไทย 
ผ่านการเยี่ยมชมวัดต่างๆ ส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็น 
ไทย
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งานสืบสานประเพณีสงกรานต์

 คณะจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้ช่ืองาน 
“ครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ ประจ�าปี 2560” เมื่อวันที่ 11  
เมษายน 2560 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ เพื่อให้บุคลากร 
และนิสิตร่วมสรงน�้าพระพุทธรูป รดน�้าขอพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่ 
ตลอดจนบุคลากรอาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต  
และเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข 

ทอดผ้าป่าสามัคคี 

 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุน 
กองทุนเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนในพื้นท่ีสูง เมื่อวันที่ 
24-26 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนานิสิตให้มี 
คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน 
อนุรักษ์สืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป
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 ❏ ประเทศไทย	 4.0	 กับการก้าวย่างของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช รองคณบดี 
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม 
  สิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ได้ถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เทคโนโลยี 
  และแพล็ตฟอร์มต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ก้าวสู่คณะดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ 

 ❏ เส้นทางต�าแหน่งทางวิชาการ	 โดยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ รุโจปการ จัดขึ้นเม่ือวันที่ 11 มกราคม 2560 ได้แลกเปลี่ยน 
  ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการขอต�าแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเตรียมผลงาน และเส้นทาง 
  การขอต�าแหน่งทางวิชาการ 

 ❏ Best	 Practices	 การพัฒนาปรับปรุงงาน	 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร เลิศสุดวิชัย และบุคลากร/ทีมพัฒนา 
  ของส�านักทะเบียนและประมวลผล มก. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ได้แลกเปลี่ยนความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนา 
  ปรับปรุงงานและกระบวนการแก้ไขปัญหา 

	 การจดัการความรู	้เป็นเป้าหมายหนึง่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทีด่�าเนนิการเพ่ือสนบัสนนุการยกระดบัคุณภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์	 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 การสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต	 การวิจัย 
การบริการวิชาการ	รวมทั้งการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	อันจะน�าไปสู่การเสริมสร้างความเป็นเลิศของหน่วยงาน 
โดยคณะได้ด�าเนินการจัดการความรู้ ในระดับส�านักงานเลขานุการ	ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 โครงการแบ่งปันความรู ้
จากเพือ่น...สู่เพือ่นทีเ่ปิดโอกาสให้บคุลากรที่ไปฝึกอบรม	สมัมนา	น�าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้เพ่ือนบคุลากรได้ทราบ	
โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งความรู้แบบ	Tacit	Knowledge	และ	Explicit	Knowledge	ในเรื่องต่างๆ	ดังนี้

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
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Faculty of Engineering, Kasetsart University

ข้อสนเทศ
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จำานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำานวนบุคลากรสายวิชาการ จำาแนกตามคุณวุฒิ

จำานวนบุคลากรสายวิชาการ จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ
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จำานวนบุคลากรสายสนับสนุน จำาแนกตามประเภท

จำานวนบุคลากรสายสนับสนุน จำาแนกตามคุณวุฒิ

จำานวนบัณฑิตใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำาแนกตามระดับการศึกษา
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จำานวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 จำาแนกตามระดับการศึกษา

จำานวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2559 จำาแนกตามระดับการศึกษา

จำานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ประจำาปีงบประมาณ 2559
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จำานวนเงินที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ประจำาปีงบประมาณ 2559

จำานวนบทความที่ได้รับทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ประจำาปีงบประมาณ 2559

จำานวนเงินทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ประจำาปีงบประมาณ 2559
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โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประจำาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559)

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ทำาการวิจัย แหล่งเงินทุน  งบประมาณ 
(บาท)  

ทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (25)   3,621,400 

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  70,000 

1 การศึกษาเชิงการทดลองของการกวน
ของอากาศที่ไหลผ่านปีกเบาะอากาศ

ผศ.ดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรม
การบินและอวกาศ

 70,000 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  400,000 

2 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน ของการไหล
ของน�้าในท่อสี่เหลี่ยมโดยการใช้
คลื่นเหนือเสียง

อ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์  กองทุนส่งเสริม
การวิจัย 

 50,000 

3 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
อาหารและการจัดวางอาหารบนถาด
ของฝ่ายครัวการบิน

อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี  กองทุนส่งเสริม
การวิจัย 

 50,000 

4 การผลติน�า้มนัจากซากโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละ
ซากแผ่นวงจรพมิพ์ด้วยกระบวนการไพโรไลซสิ
และการเปลี่ยนรูป ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาจาก
ถ่านชีวมวลและถ่านจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ  กองทุนส่งเสริม
การวิจัย 

 50,000 

5 การส�ารวจและศึกษาคุณลักษณะ
ของขยะชุมชนเพื่อน�ามาผลิตเชื้อเพลิง
ทดแทนโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูป
ด้วยกระบวนการทางเคมีความร้อน

อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ  กองทุนส่งเสริม
การวิจัย 

 200,000 

6 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

อ.ชาญเวช ศีลพิพัฒน์  กองทุนส่งเสริม
การวิจัย 

 50,000 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  50,000 

7 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 

รศ.ดร.กฤษณะ ไวยมัย  กองทุนส่งเสริม
การวิจัย 

 50,000 
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ทำาการวิจัย แหล่งเงินทุน  งบประมาณ 
(บาท)  

 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำา  256,400 

8 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมทรพัยากรน�า้ 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมทรัพยากรน�้า

ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต  กองทุนส่งเสริม
การวิจัย  

 50,000 

9 ระบบติดตามสภาพชายฝั่งทะเล 
ผ่าน Smartphone

ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง  เงินรายได้คณะ  206,400 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  1,470,000 

10 เครื่องกลไฟฟ้าเพียโซอิเล็กทริกสะท้อนแสง
ระดับจุลภาคแบบใหม่ 4 แกนหมุน  

อ.ดร.บุศรา พิริยะอนนท์ กองทุนส่งเสริม
การวิจัย

 200,000 

11 การออกก�าลังกายด้วยตารางเก้าช่อง
ส�าหรับผู้สูงอายุด้วยกล้องไคเน็คท์

รศ.ดร.สมหญิง ไทยนิมิต กองทุนส่งเสริม
การวิจัย

 50,000 

12 ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก รศ.ดร.วิรุฬศักดิ์ สันติเพ็ชร เงินรายได้คณะ  420,000 

13 โครงการพัฒนาระบบหุ่นยนต์เตะฟุตบอล
ขนาดเล็กเพื่อการศึกษา

อ.ดร.กาญจนพันธ์ สุขวิชชัย เงินรายได้คณะ  800,000 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  355,000 

14 การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัดและ
การสร้างแบบจ�าลองของคอนกรีตเสริมก�าลัง
ด้วยเส้นใยโพลิเมอร์จากธรรมชาติ

อ.ดร.ธิดารัตน์ 
จิระวัฒนาสมกุล

 กองทุนส่งเสริม
การวิจัย 

 200,000 

15 ความตอ้งการดา้นคณุวฒุขิองบณัฑติหลกัสตูร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมส�ารวจและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ผศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร กองทุนส่งเสริม
การวิจัย 

 50,000 

16 ความต้องการด้านคณุวฒุขิองบณัฑติหลกัสตูร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วศิวกรรมโยธา และหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ กองทุนส่งเสริม
การวิจัย 

 50,000 

17 การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
ดนิลกูรงัและเถ้าชานอ้อยโดยการผสมซเีมนต์

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข กองทุนคณะ  5,000 

18 การวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโครงสร้าง
พื้นฐานและการบริหาร

รศ.วีระเกษตร สวนผกา รายได้ภาควิชา  50,000 
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ทำาการวิจัย แหล่งเงินทุน  งบประมาณ 
(บาท)  

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  250,000 

19 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงจากวัสดุ
เฟอร์โรอีลาสติกส�าหรับประยุกต์ใช้ทางด้าน
พลังงานและเกษตรกรรม

อ.ดร.รติพร มั่นพรหม  กองทุนส่งเสริม
การวิจัย  

 200,000 

20 การพัฒนาอุปกรณ์เพียโซอิเล็กทริกจากวัสดุ
ที่ไร้สารตะกั่วและไม่มีสมบัติโซอิเล็กทริก

อ.ดร.รติพร มั่นพรหม  กองทุนส่งเสริม
การวิจัย  

 50,000 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  770,000 

21 การพัฒนาแบบจ�าลองทางสถิติในการท�านาย
ค่าฝุ่นละอองในอากาศทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลส�ารวจ
จากดาวเทียม

อ.ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์  กองทุนส่งเสริม
การวิจัย 

 200,000 

22 การวิเคราะห์สารมลพิษทางอากาศ
ในประเทศไทย โดยการตรวจวัด
จากภาคพื้นดินดาวเทียม

อ.ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์  กองทุนส่งเสริม
การวิจัย 

 50,000 

23 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.สุชีลา พลเรือง  กองทุนส่งเสริม
การวิจัย 

 50,000 

24 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ)

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา  กองทุนส่งเสริม
การวิจัย 

 50,000 

25 ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี  เงินรายได้คณะ  420,000 

ทุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (61)  23,523,000 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   3,080,000 

1 การจ�าลอง วิเคราะห์ พฒันา  และออกแบบ  
ระบบระบายความ ร้อนของใบพัดกังหัน
ในเครื่อง ยนต์กังหันก๊าซส�าหรับโรงไฟฟ้า 

รศ.ดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร  ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 400,000 

2 การพัฒนาเครื่องก�าเนิดเสียง ส�าหรับ
เครื่องท�าความเย็น เทอร์โมอะคูสติก
ในการปรับ อากาศ 

ผศ.ดร.เกรียงไกร 
อัศวมาศบันลือ

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 600,000 

3 การระบุค่าลักษณะเฉพาะของ วัสดุ
โดยใช้วิธีเชิงตัวเลขและ การทดลอง 

ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 200,000 



117

4 การศึกษาการควบคุมอุณหภูมิ เฉพาะบริเวณ
ในสภาพแวดล้อม เปิดจากการถ่ายเท
ความร้อนให้ เปิดจากการถ่ายเทความร้อน
ให้ น�้าในท่อ กรณีศึกษากระบะปลูก พืช 

ผศ . ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 300,000 

5 การออกแบบและการผลิตเครื่องวัด
กระจายน�้าหนัก

ผศ.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 250,000 

6 โครงการพัฒนาระบบผลิตและ เชื้อเพลิง
จุลินทรีย์ กักเก็บพลังงานจากเซลล์ไฟฟ้า 
เชื้อเพลิงจุลินทรีย์

อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 500,000 

7 การผลิตน�้ามันจากซาก โทรศัพท์เคลื่อนที่
และซากแผ่น วงจรพิมพ์ด้วยกระบวนการ
ไพโร ไลซิสและการเปลี่ยนรูปด้วยตัว เร่ง
ปฏิกิริยาจากถ่านชีวมวลและ ถ่าน
จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 150,000 

8 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน ของการไหล
ของน�้าในท่อสี่เหลี่ยมโดยการใช้
คลื่นเหนือเสียง

อ .ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 150,000 

9 การเพิ่มประสิทธิภาพ ของกระบวนการผลิต
อาหาร และการจัดวางอาหารบนถาด
 ของฝ่ายครัวการบิน 

อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 150,000 

10 กล่องสมองกลส�าหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์
ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์

รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 380,000 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  10,070,000 

11 การผลิตแอลกอฮอล์ขนาดเล็ก จากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ทองแดง - เหล็กบนตัวรองรับซิลิกา - อะลูมิ โน
ซิลิเกตที่มีโครงสร้างแบบ โนซิลิเกต
ทีม่โีครงสร้างแบบ คอร์เชลล์ และอนิฟิลเทรต  
โดย มีสนามแม่เหล็กช่วยเร่ง ปฏิกิริยา 

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 450,000 

12 การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนโดยใช้ ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่ง
หมู่ฟัง ก์ชั่น  ระยะที่  2 

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 2,200,000 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ทำาการวิจัย แหล่งเงินทุน  งบประมาณ 
(บาท)  
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13 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจาก ปฏิกิริยา
การแตกตัวของก๊าซ มีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยา
คอมพอ สิตนิกเกิล - คาร์บอนนาโนทิวบ์ 
บนซิลิกาแบบ  2  รูพรุน 

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

450,000

14 การผลิตแอลกอฮอล์ขนาดเล็ก 
จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาแบบโลหะ คู่โหลดบนตัวรองรับ
ชนิดเมทัล ออแกนิกเฟรมเวิร์ค 

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 450,000   

15 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด กรดที่มี
ความว่องไวและ เสถียรภาพสูงส�าหรับ
การผลิต เชื้อเพลิงทดแทนชนิด
ไดเมทิล อีเทอร์จากก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ 

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

450,000 

16 จลนพลศาสตร์การเร่งปฏิกิริยา
 ของตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ ฟังก์ชั่น
เพื่อการผลิตพลังงานทด แทน
เชิงอุตสาหกรรม  ( ระยะที่  2 ) 

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

300,000   

17 การใช้เทคโนโลยีเชิงความร้อน
 ในการปรับแต่งพื้นผิวและรูพรุน 
ของตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการผลิต
 เชิงอุตสาหกรรม  ( ระยะที่  2 ) 

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

450,000   

18 โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย
เชิงสถาบันของภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 1,000,000 

19 การควบคุมระดับอินเตอร์เฟส
ในเครื่องดีแคเนอร์แนวตั้งด้วยเทคนิค
การควบคุมอิงแบบจ�าลองไม่เป็นเชิงเส้น

ผศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 500,000 

20 การศึกษาอิทธิพลของสารประกอบคลอไรด์
ของโลหะหมู่ 1 และหมู่ 2 ในตัวเร่งปฏิกิริยา
ทองแดง-ทิเนียมบนตัวรองรับซิลิกา ส�าหรับ
ปฏิกิริยาอีพ๊อกซีเดชั่นของโพรพิลีน
เป็นโพรพิลีนออกไซด์

ผศ.ดร.อนุสรณ์ สืบสาย ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 500,000 

21 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง-รูทีเนียม
บนตัวรองรับซิลิกา ส�าหรับปฏิกิริยา
อิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีน
เป็นโพรพิลีนออกไซด์

ผศ.ดร.อนุสรณ์ สืบสาย ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 450,000 
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22 การแยกโทลูอีนออกจากแฮปเทนด้วยวิธีการ
สกัดแบบของเหลว-ของเหลวโดยใช้ช่อง
จุลภาค

รศ.ดร.อรรถศักดิ์ จารีย์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 450,000 

23 การกระจายตัวของขนาด อนุภาค
และคุณสมบัติการต่อ ต้านสารอนุมูลอิสระ
ของผลึกเบ ต้าแคโรทีนที่ถูกห่อหุ้ม
โดยใช้ เทคโนโลยีช่องจุลภาค 

รศ.ดร.อรรถศักดิ์ จารีย์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 450,000 

24 การสร้างแบบจ�าลอง คณิตศาสตร์
เพื่อการออกแบบ ตัวเร่งปฏิกิริยา
และท�านาย ประสิทธิผลของอัตรา
การเกิด ปฏิกิริยา 

รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 350,000 

25 ผลของสารเติม  Mn 2 +  and  Fe 2 +  
ที่มีต่อการเหนี่ยวรั้ง แอมโมเนียและ
การเกิด ผลิตภัณฑ์ของแข็งระหว่างการ ดักจับ
คาร์บอนไดออกไซด์โดย ใช้น�้าทะเล
ผสมแอมโมเนีย 

รศ.ดร.กานดิส สุดสาคร ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 200,000 

26 การผลิตกราฟีน - อิลาสโตเมอร์ คอมพอสิต
โดยการฉายล�า อิเล็กตรอน 

อ.ดร.ปวีนา ประไพนัยนา ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 420,000 

27 การห่อหุ้มน�้ามันปลาทูน่าโดยใช้ การอบแห้ง
แบบพ่นฝอยด้วยไอ น�้าร้อนยวดยิ่ง 

ผศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 400,000 

28 การเตรียมและประสิทธิภาพทาง ไฟฟ้าเคมี
ของแผ่นขั้วลิเทียม แบตเตอรี่แคโทด 
ซึ่งเตรียม จากเส้นใยระดับนาโนเมตร
ของ ลิเทียมไอรอนฟอสเฟตที่ เคลือบด้วย
สารประกอบ คาร์บอนที่มีเฮทเทอโร
อะตอม เป็นองค์ประกอบ

อ.ดร.ศุภพัชรี รอดเดชา ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 350,000 

29 การพัฒนาตวัเร่งปฏกิริยิาทงัสเตนเวอร์โคเนยี
ทีม่คีวามว่องไวและเสถียรภาพสงูและผสมกบั
ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซต์-
ซิงค์ออกไซต์เซอร์โคเนียเพื่อใช้ส�าหรับ
การสังเคราะห์โดยตรงของไดเมทิลอีเทอร์
จากปฏิกิริยา การเติมก๊าซไฮโดรเจน
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 250,000 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ทำาการวิจัย แหล่งเงินทุน  งบประมาณ 
(บาท)  
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ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  900,000 

30 การประยุกต์การค้นหาแบบ พร้อมกัน
ส�าหรับความผิดปกติ ในสารสนเทศมนุษย์
พันธุ ศาสตร์ 

รศ . ดร.จันทนา จันทราพรชัย ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 400,000 

31 การตัดส่วนวีดีทัศน์เพื่อแสดง บน
จอภาพวิวิธพันธุ์ตามเวลาจริง 

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 500,000 

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำา  400,000 

32 การเปรียบเทียบประสิทธิผล ของแบบ
จ�าลอง  FLEXL ,  FLEX - Topo 
 และ  Modified  อัตโนมัติ 

รศ.ดร.นุชนารถ 
ศรีวงศิตานนท์

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 400,000 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   990,000 

33 การส่งที่มีประสิทธิภาพทาง พลังงาน
ในช่องสัญญาณสื่อสาร 

รศ . ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 240,000 

34 กระบวนการแก้ไขเมฆในภาพ ถ่ายแบบ
ออปติก 

ผศ .ดร. ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 350,000 

35 ระบบช่วยลงจอดเครื่องบินไร้คนขับ
อย่างอัตโนมัติบนพื้นที่ระนาบใดๆ โดยไม่รู้
ต�าแหน่งของสัญลักษณ์สนามบินล่วงหน้า

ผศ.ดร.มิติ รุจานุรักษ์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 250,000 

36 การโมเดลและวิเคราะห์อุปกรณ์
 นาโนอิเล็คทรอนิคส์ที่รองรับ การเคลื่อนที่
ของบอลลิสติคอิ เล็คตรอน
และอุปกรณ์อิเล็ค ทรอนิคส์แบบสูญญากาศ 

อ.ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 150,000 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   4,913,000 

37 พฤติกรรมและการเสื่อมสภาพ คอนกรีต
จากปฏิกิริยาด่างกับ มวลรวมจากแหล่ง
ในภาคกลาง และแนวทางป้องกันโดยใช้
สาร ปอซโซลานที่ปรับปรุงขึ้น 

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 2,000,000 

38 แนวทางการตรวจสอบความไว ต่อการเกิด
ปฏิกิริยาด่างกับมวล รวมในคอนกรีต
และแนวทาง ป้องกันการเสื่อมสภาพ
ของโครงสร้างคอนกรตีโดยใช้สาร ปอซโซลาน
ชนิดดัดแปลง 

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 -   
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39 การศึกษาพฤติกรรมและจ�าลอง 
การเสื่อมสภาพคอนกรีตจาก ปฏิกิริยาด่าง
กับมวลรวมในห้อง ปฏิบัติการ 

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 -   

40 หินก่อสร้างปลอดปัญหา  ASR  
และการพัฒนาขยายฐานข้อมูล หินก่อสร้าง
เชิงวิศวกรรมในภาค กลาง

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 -   

41 การพัฒนาวัสดุประกอบจากเส้น ใยธรรมชาติ
เพื่อใช้ในงานซ่อม แซมและเสริมก�าลัง
โครงสร้าง คอนกรีต 

อ.ดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 320,000 

42 การวิเคราะห์แรงลมที่กระท�าต่อ อาคารสูง
เมื่อมีการปรับแต่งมุม อาคารด้วยโปรแกรม
ทาง พลศาสตร์ของไหลเชิงค�านวณ 

ผศ . ทรงพล จารุวิศิษฏ์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 200,000 

43 การพัฒนาเทคนิคชีววิศวกรรม ปฐพีเพื่อ
เสริมเสถียรภาพและ ลดการกัดเซาะของลาด

ผศ . ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 1,500,000 

44 การพัฒนาระบบบูรณาการและ วิเคราะห์
ข้อมูลแบบจ�าลอง อาคาร  ( BIM ) 

ผศ.ดร.ศุภวุฒิ 
มาลัยกฤษณะชลี

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 600,000 

45 แบบจ�าลองการประเมินนโยบายตั๋วโดยสาร
บนหลักการของเอเจนท์เพื่อการพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.เอกชัย 
ศิริกิจพาณิชย์กุล

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 143,000 

46 การศกึษาพฤตกิรรมและการสร้างแบบจ�าลอง
ของคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมก�าลังด้วย
เส้นใยพอลิเมอร์จากธรรมชาติ

 อ.ดร.ธิดารัตน์ 
จิระวัฒนาสมกุล

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 150,000 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ   2,500,000 

47 การสังเคราะห์วัสดุคล้ายซีเมนต์
จากวัสดุเหลือทิ้งด้วยกระบวนการเผาไหม้
และปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

ผศ.ดร.อรทัย จงประทีป ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 350,000 

48 การปรับปรุงพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์
ด้วยระบบการเคลือบนาโนซิลเวอร์แบบ
วิวิธพันธุ์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสดง
และสารเติมแต่งต้านเชื้อจุลินทรีย์
ประสิทธิภาพสูง

รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 500,000 
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49 การศึกษาสมบัติการป้องกันการกัดกร่อน
ด้วยวิธีโฟโตแคโทดิกโดยการเคลือบฟิล์ม
บางวัสดุกึ่งตัวน�าซิงค์ออกไซด์
บนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยเทคนิค
สเปรย์ไพโรไลลิส แบบนิวเมติกส์

ผศ.ดร.ราชธีร์ 
เตชไพศาลเจริญกิจ

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 400,000 

50 การพัฒนากลาสเซรามิคชนิดไมกา
ที่ง่ายต่อการกรอแต่งในด้านความแข็งแรง
ของก�าลัง ยึดติดกับเนื้อฟันมนุษย์
ด้วยเรซินซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุบูรณะฟัน

ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 500,000 

51 อิทธิพลของกระแสและความ ร้อนที่ส่งผลต่อ
สมบัติทางกล และการกัดกร่อนของเหล็ก
ชุบ สังกะสีจากการแล่นประสาน แบบมิค 

ผศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 450,000 

52 การพัฒนาอุปกรณ์เพียโซอิเล็ก ทริกจากวัสดุ
ที่ไร้สารตะกั่วและไม่มีสมบัติเพียโซอิเล็กทริก

อ.ดร.รติพร มั่นพรหม ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 150,000 

53 โมเดลทางอะตอมของการขยาย
ของรอยแตกเนื่องจากความล้า
ในนกิเกลิเบสซเูปอร์อลัลอยทีใ่ช้ในกงัหนัไอน�า้

อ.ดร.ยุรนันท์ หาญล�ายวง ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 150,000 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   1,900,000 

54 กระบวนการก�าจัดไนโตรเจน
ด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยน ไนตริฟิเคชั่น
และอนาม๊อก ด้วยระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบ
บึงประดิษฐ์และชีวภาพที่มีเครื่องจักรกล

รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 400,000 

55 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการบ�าบัดน�้าชะขยะมูลฝอยชุมชน
โดยถังปฏิกรณ์เยื่อกรองเมมเบรนสองชั้น

รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 450,000 

56 การก�าจัดยาปฏิชีวนะในน�้าชะมูลฝอย
โดยถังปฏิกรณ์ เมมเบรนชีวภาพ
อะนอกซิคิแอโรบิค

รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 500,000 

57 สมรรถนะของปฏิกิริยาไนเทรตรี ดักชันที่เร่ง
ด้วยแสงบนฟิล์มบาง ไทเทเนียมไดออกไซด์
ที่เจือ ด้วยเงิน 

รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 400,000 

58 การวิเคราะห์สารมลพิษทาง อากาศ
ในประเทศไทย โดยการตรวจวัด
จากภาคพื้นดินและดาวเทียม

อ.ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 150,000 
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   870,000 

59 แบบจ�าลองเพื่อการตัดสินใจ ส�าหรับ
การจัดการโซ่อุปทานยางพารา

ผศ.ดร.จุฑา พิชิตล�าเค็ญ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 350,000 

60 การพัฒนาขั้นตอนวิธีเชิงทน ทานส�าหรับ
ปัญหาการจัดเส้น ทางเดินรถขนส่ง
แบบมีกรอบ เวลาและรถหลายขนาด 

รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 200,000 

61 การพัฒนาวัสดุประกอบจากเส้น ใยธรรมชาติ
เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมและเสริมก�าลัง
โครงสร้างคอนกรีต

อ.ดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.

 320,000 

ทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (59)  249,768,563 

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  18,377,100 

1 การพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบิน
ส�าหรับการตรวจอากาศ

อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล�่าพล ส�านักงาน
พัฒนาการวิจัย

การเกษตร (สวก.) 
กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร

 8,736,450 

2 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอวกาศยาน
ไร้นักบินส�าหรับการตรวจอากาศชั้นบน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
ฝนหลวง

อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล�่าพล ส�านักงาน
พัฒนาการวิจัย

การเกษตร (สวก.) 
กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร

 9,640,650 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  9,471,094 

3 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งชีวภาพ จากขยะชุมชน
ในประเทศไทย ด้วยกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มอ ลทรีทเม้นท์ 

อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย  

(สกว.)

 600,000

4 การผลิตน�้ามันชีวภาพจากของ เหลือทิ้ง
ปาล์มน�้ามัน โดยกระบวนการไฮโดรเทอร์
มอ ลลิควิแฟคชั่น 

อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ส�านักงาน
พัฒนาการวิจัย 

การ เกษตร ( สวก .) 

 788,974

5 การหล่อและการท�าส�าเนา  3  มิติ 
จากประติมากรรมและลวด ลายประดับ
สะพานเจริญรัช  31

ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด 
(ผู้ร่วมวิจัย)

ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.)

1,017,800
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6 ลักษณะของจุดปั่นป่วนภายใต้ อิทธิพล
ของความขรุขระของพื้น 

อ . ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ส�านักงานกองทุน
สนับสนุน การวิ จัย  

(สกว.)

 600,000

7 การวิจัยเพื่อด�ารงสภาพ
และเพิ่ม ประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ :  
กรณี ศึกษาของปืนใหญ่เบากระสุน
วิถี โค้ง ปบค . 95  ขนาด  10 . 5  มิลลิเมตร 
แบบเอ็ม  101  เอ  1  

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ ส�านักงาน
คณะกรรมการ 
การอุดม ศึกษา  

( สกอ .) 

2,894,320

8 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องนับจ�านวนลูกกุ้ง
จากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ

อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

1,280,000

9 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องคัดแยกมะขาม
ปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและ
การวิเคราะห์ภาพ

อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

1,230,000

10 โครงการพัฒนาสร้างระบบล้าง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ

อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

1,060,000

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  28,962,655 

11 การวิจัยพื้นฐานและเทคโนโลยี ใหม่
ส�าหรับไบโอเอทานอลจาก เศษเหลือทิ้ง
จากการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
ใน ประเทศจีนและประเทศไทย 

รศ . ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่ง ชาติ (วช.)

 456,400 

12 การแยกส่วนและไฮโดรไลซิ สเศษปาล์ม
เหลือทิ้ง โดยการใช้ สารเคมีในระบบเอกพันธ์
และ ววิธิพนัธุ ์ ( โครงการหลกั :  การวจิยัพืน้ฐาน 
 และเทคโนโลยีใหม่ส�าหรับไบ โอเอทานอล
จากเศษเหลือทิ้ง จากการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศ จีน
และประเทศไทย ) 

รศ . ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่ง ชาติ (วช.)

 758,300 
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13 การคัดแยกและการปรับปรุง สายพันธุ์รา
เพื่อการผลิต เอนไซม์เซลลูเลส  ( โครงการ
หลัก :  การวิจัยพื้นฐาน และเทคโนโลยีใหม่
ส�าหรับไบ โอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้ง 
จากการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร
ในประเทศ จีนและประเทศไทย)

รศ . ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่ง ชาติ (วช.)

 602,900 

14 การผลิตเอทานอลจากทะลาย เปล่าปาล์ม
ด้วยกระบวนการ หมักแบบหมักร่วม  ( SSCF ) 
 ( โครงการหลัก :  การวิจัยพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีใหม่ส�าหรับไบ โอเอทานอล
จากเศษเหลือทิ้ง จากการเกษตร
และ อุตสาหกรรมเกษตรในประเทศ จีน
และประเทศไทย ) 

รศ . ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่ง ชาติ (วช.)

 748,300 

15 การคัดเลือกและการปรับปรุง สายพันธุ์ยีสต์
เพื่อให้ทนต่อ สภาวะที่เป็นพิษของวัสดุลิโน - 
เซลลูโลส  ( โครงการหลัก :  การวิจัยพื้นฐาน  
และเทคโนโลยีใหม่ส�าหรับไบ โอเอทานอล
จากเศษเหลือทิ้ง จากการเกษตร
และ อุตสาหกรรมเกษตรในประเทศ จีน
และประเทศไทย ) 

รศ . ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่ง ชาติ (วช.)

 470,800 

16 การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการและ มาตรการ
อย่างเป็นระบบเพื่อ การออกแบบ
กระบวนการ ควบคุมและการหาค่าเหมาะสม 
 ( โครงการหลัก :  การวิจัยพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีใหม่ส�าหรับไบ โอเอทานอล
จากเศษเหลือทิ้ง จากการเกษตร
และ อุตสาหกรรมเกษตรในประเทศ จีน
และประเทศไทย ) 

รศ .ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่ง ชาติ (วช.)

 475,000 

17 โครงการศึกษาศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนภาคกลาง

รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
ส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

 2,727,273 

18 โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 
2559 พื้นที่ภาคกลาง

รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
ส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

 10,584,962 
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19 การก�าจัด  NOx  ด้วยตัวเร่ง ปฏิกิริยา  
Cu - Zn / Al - MCM - 41 

รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย  

(สกว.)

2,500,000

20 การพัฒนาตวัเร่งปฏกิริยิาทงัสเตนเซอร์โคเนยี
ที่มีความว่องไวและเสถียรภาพสูงและผสม
กับตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์ซิงค์
ออกไซด์-เซอร์โคเนียเพื่อใช้ส�าหรับ
การสังเคราะห์โดยตรงของไดเมทิลอีเทอร์
จากปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจน
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย  

(สกว.)

1,500,000

21 ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมของรูทีเนียม 
ทองแดง แมงกานีส เทลลูเรียม
และโซเดียมคลอไรด์ ส�าหรับปฏิกิริยา
อิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีน
เป็นโพรพิลีนออกไซด์

ผศ.ดร.อนุสรณ์ สืบสาย ส�านักงานกองทุน
สนับสนุน การวิ จัย  

(สกว.)

600,000

22 การผลิตวัสดุเสริมแรงยางธรรมชาติ
ด้วยซิลิกาที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยกราฟิน 
ออกไซด์โดยใช้เทคนิคการฉายล�าอิเล็คตรอน

ผศ.ดร.ปวีนา ประไพนัยนา ส�านักงานกองทุน
สนับสนุน การวิ จัย  

(สกว.)

600,000

23 โครงการจัดท�าตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวม
สีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม 
ประจ�าปีงบประมาณ 2559 

อ.วิกานดา วราห์บัณฑูรย์วิทย์ 
(ผู้ร่วมวิจัย)

ส�านักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

กระทรวง
อุตสาหกรรม

4,500,000

24 โครงการจัดท�าตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวม
สีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม 
ประจ�าปีงบประมาณ 2559 
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น

อ.วิกานดา วราห์บัณฑูรย์วิทย์ 
(หัวหน้าโครงการย่อย) 

ส�านักงานปลัด
กระทรวง

อุตสาหกรรม 
กระทรวง

อุตสาหกรรม

900,000

25 การผลิตน�้ามันชีวมวลจากไม้กระถินยักษ์
ด้วยการไพโรไลซิส

รศ.ดร.อภิญญา ดวงจันทร์ กองทุนเพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน 
ส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

1,538,720
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(บาท)  

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  20,915,000 

26 โครงการการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร
ส�าหรับบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาคนไทย
ตลอดช่วงชีวิต

รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.)

 20,915,000

 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำา  4,876,506 

27 โครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน�้าดิบ
และแนวทางในการบริหารจัดการแหล่ง
น�้าดิบส�ารอง กรณีศึกษา: แนวทางแก้ไข
และแผนรองรับจนถึงปี พ.ศ. 2590

ผศ.ดร.วรรณดี ไทยสยาม การประปา
นครหลวง

 4,876,506 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  31,009,389 

28 โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของกองทัพและการป้องกันประเทศ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2559

รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ ส�านักงาน
คณะกรรมการ 
การอุดม ศึกษา 

 ( สกอ .) 

 2,100,000

29 การออกแบบวงจรรักษาระดับแรงต้นแบบ
แรงดันตกคร่อมต�่าและมีประสิทธิภาพสูง
โดยไม่ใช้ตัวเก็บประจุภายนอกในระบบ
แผงวงจรรวมพลังงานต�่า

ผศ.ดร.วรดร วัฒนพานิช ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.)

 250,000

30 โครงการวิจัยระบบฐานข้อมูลส�าหรับ
การบริหารสินทรัพย์ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

รศ.วิชัย สุระพัฒน์ การไฟฟ้านครหลวง  3,997,500 

31 งานที่ปรึกษาบริหารจัดการด้านเทคนิค
ส�าหรับแผนงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็น
มหานครแห่งอาเซียน

รศ.วิชัย สุระพัฒน์ การไฟฟ้านครหลวง  22,290,000 

32 การออกแบบพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการทรัพย์สิน
(Asset Management) 
ส�าหรับอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าของ PEA

รศ.วิชัย สุระพัฒน์ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

 2,371,889 
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   37,313,850 

33 โครงการการติดตามและการบูรณาการ
อย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิง
หนองเลิงเปือย (ต่อเนื่องปีที่ 2)

ผศ.ดร.บารเมศ วรรธนะภูติ สถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระ

สืบสาน
แนวพระราชด�าริ

 5,000,000 

34 การศึกษาปริมาณน�้าท่าในพื้นที่ ป่าไม้ 
พื้นที่นาข้าว และพื้นที่ ชุมชน 
ด้วยแบบจ�าลอง  SWAT 

ผศ . ธนัช สุขวิมลเสรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 50,000

35 โครงการจ้างที่ปรึกษาส�ารวจแนวเขตคลอง
สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี กรุงเทพมหานคร  31,160,850 

36 การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม
ด้วยแบบจ�าลอง MIKE FLOOD

ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี 
(ผู้ร่วมวิจัย)

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 253,000

37 การศึกษาและจัดท�าเกณฑ์การปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมส�ารวจ

รศ.ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ สภาวิศวกร  800,000 

38 โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโครงสร้าง
พื้นฐานและการบริหาร

ผศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
มก.

 50,000

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ   4,653,749 

39 ฉนวนจากกาบมะพร้าวส�าหรับป้องกัน
ความร้อนและเสียงภายในอาคาร
เพื่อใช้แทนฉนวนแร่ใยหิน

อ.ดร.รติพร มั่นพรหม ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย 

แห่ง ชาติ (วช.)

 735,000

40 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบขั้นสูง
ด้วยเทคนิคการพิมพ์สามมิติ

รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย 

แห่ง ชาติ (วช.)

 2,118,749

41 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี 
(ผู้ร่วมวิจัย)

ส�านักงานคณะ
กรรมการวิจัย 
แห่ง ชาติ (วช.)

 1,800,000

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  78,120,930 

42 การแพร่กระจายของปรอทใน ตะกอนดิน
และตะกอนแขวน ลอยในพื้นที่ปากแม่น�้า
เจ้า พระยา

รศ .ดร. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย 

แห่ง ชาติ (วช.)

 557,980
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43 ศึกษาถึงกลุ่มจุลินทรีย์และ ปริมาณ
ของกลุ่มแอมโมเนีย ปริมาณ
ของกลุ่มแอมโมเนีย ออกซิไดซ์ซิงแบคทีเรีย
และ กลุ่มแอมโมเนียออกซิ ไดซ์ซิงอาร์เคีย
ในระบบบ�าบัด น�้าเสียชุมชนแบบชีวภาพ
ที่มี ก�าจัดไนโตรเจนของประเทศ ไทย
และญี่ปุ่น

รศ . ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย 

แห่ง ชาติ (วช.)

 320,000

44 การควบคุมสาหร่ายในกระบวน การผลิต
น�้าประปาด้วยโอโซน 

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย 

แห่ง ชาติ (วช.)

 169,950

45 การก�าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน�้าดิบ
ส�าหรับกระบวนการผลิตน�้าประปา
ด้วยโอโซนที่มี TiO2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย 

แห่ง ชาติ (วช.)

 250,000

46 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน�้า
ในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย

ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัย 

แห่ง ชาติ (วช.)

 3,597,000

47 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการจราจรบริเวณทางแยก
ในเขตปริมณฑลและเมืองหลัก
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)

รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ กรมทางหลวง  19,970,000 

48 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้รับเหมา
งานก่อสร้างและบ�ารุงทางของกรมทางหลวง

รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ กรมทางหลวง  17,996,000 

49 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงการระบายน�้า
ของถนนเพื่อลดปัญหาน�้าท่วม
อันเนื่องมาจากถนนขวางทางน�้า

รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ กรมทางหลวง  14,900,000 

50 โครงการศึกษาเพื่อจัดท�าคู่มือ
แนวทางปฎิบัติด้านความปลอดภัย
ในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพาน 
และงานบ�ารุงทางของกรมทางหลวง

รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ กรมทางหลวง  14,950,000 

51 โครงการออกแบบขยายและปรับปรุง
ทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
และความปลอดภัยบริเวณสถานีตรวจสอบ
น�้าหนัก

รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ กรมทางหลวง  5,410,000 
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(บาท)  

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  16,068,290 

52 การเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุน
ของการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆ ระดับวิสาหกิจชุมชน

อ .ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

และ เทคโนโลยี
แห่งชาติ  ( สวทช .) 

 250,000

53 โครงการการพัฒนาแบบจ�าลอง เพื่อหาพื้นที่
และสภาพอากาศที่ เหมาะสมกับการปลูก
มนั ส�าปะหลงัพนัธุต่์างๆ และการ เปรยีบเทยีบ 
ผลผลิตของมัน ส�าปะหลังแต่ละพันธุ์ 

อ .ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

และ เทคโนโลยี
แห่งชาติ  ( สวทช .) 

 500,000

54 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิง นโยบาย
ในการสนับสนุนการ แปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางพาราอย่าง มีศักยภาพของประเทศไทย 

อ .ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการ วิจัย 

( สกว .) 

700,480

55 โครงการศึกษาเพื่อจัดท�าแผน วิสาหกิจ 
พ . ศ .  2560 - 2564  และ แผนปฏิบัติการ
ประจ�าปี พ . ศ .  2560 

รศ . ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 

 4,500,000 

56 โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิ สติกส์ 
 ( Logistics Service  Information Center :  
 LSIC ) 

รศ . ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา กระทรวง
อุตสาหกรรม 

 4,000,000 

57 การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบของประเทศไทยเพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการ วิจัย  

 ( สกว .) 

 3,900,520

58 การพัฒนาอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า
ส�าหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการ วิจัย 

  ( สกว .) 

 1,673,290

59 การศึกษาและวิเคราะห์การซ่อมบ�ารุงรักษา
เพื่อความเชื่อถือได้ของการซ่อมบ�ารุง
ระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)

 544,000 

ทุนภาคเอกชน (44)  54,048,297 

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  4,445,472 

1 การทดสอบการป้องกันหนู ส�าหรับสายไฟฟ้า รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ บริษัท 
เฟล้ปส์ ดอด์จ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 
 ( ไทยแลนด์ )  จ�ากัด 

 33,849 
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2 การศึกษาวิเคราะห์ความแข็ง แรง
ของญานแท่นรองรับเครื่อง จักรใหญ่
ส�าหรับเรือตรวจการณ์ ไกลฝั่ง ล�าดับที่  1  
เปรียบเทียบกับ ล�าดับที่  2 

รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ บริษัท อู่กรุงเทพ  
จ�ากัด 

125,943

3 การทดสอบความทนทานของพลาสติก
เปลือกหุ้มสายไฟต่อการกัดแทะของหนู

รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ บริษัทสายไฟฟ้า
บางกอกเคเบิ้ล 

จ�ากัด

127,440

4 การศึกษา Precision Reducer 
โดยวิธีการ Reverse Engineering

รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ บริษัทยูนิคัล 
เวิร์คส์ จ�ากัด

64,955

5 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ LV Classifier ที่ใช้ส�าหรับ LV 
De-dusting Cyclone

รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ บริษัท 
L.V.Technology 
Public Company 

จ�ากัด

174,685

6 โครงการพัฒนาการออกแบบ อย่างยั่งยืน  
เพือ่ให้ภาคเอกชนมกีารพฒันาการออกแบบ
ด้วย โปรแกรม  SolidWorks  Simulation 

ผศ . ดร.พัชราภรณ์ 
บุณยวานิชกุล 

บริษัท แอพพลิแคต 
 จ�ากัด 

 135,600 

7 การศึกษาผลกระทบของ Airport Carbon 
Accreditation Programme 
ต่อการปฏิบัติการของท่าอากาศยาน
ในประเทศไทย  ระยะที่ 3

อ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร บริษัท ทูเซเว่นตี้ 
เอวิเอชั่น 

คอนซับแทนส์ 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด

 939,000

8 การศกึษาแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอน
จากกิจกรรมการด�าเนินงาน
ของท่าอากาศยานภูมิภาค ระยะที่ 2

อ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร บริษัท ทูเซเว่นตี้ 
เอวิเอชั่น 

คอนซับแทนส์ 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด

 2,824,000

9 การศึกษาวิธีการสอบเทียบหัววัดความดัน
แบบ 5 รู

ผศ.ดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์ ทุนส่วนตัว  20,000 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   23,671,485 

10   การทดสอบถังขนส่งก๊าซ  NGV  
ที่ติดตั้งบนรถขนส่ง  6  ล้อ  

รศ . ดร.สันติ ลักษิตานนท์ บริษัท ปตท .  
จ�ากัด  ( มหาชน ) 

 342,353 

11 โครงการศึกษาผลกระทบ
ของการท�าช๊อตฟินนิ่งต่อรอยเชื่อม
ระหว่างทองแดงกับเหล็กกล้าผสมต�่า
โดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์

อ.อรรถพร วิเศษสินธุ์ บริษัท เค เอ็ม แอล 
เทคโนโลยี จ�ากัด

 250,000 
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12 การศึกษาออกแบบและปรับปรุงสถานที่
เก็บรักษาสารเคมีไวไฟเพื่อลดระดับ
ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

รศ.สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ บริษัท 
เวสเทิร์น ดิจิตอล 

(ประเทศไทย) จ�ากัด 

 22,179,132

13 การออกแบบระบบทางความ ร้อน 2 รศ.มนตรี พิรุณเกษตร ทุนส่วนตัว  50,000 

14 การพัฒนาโครงสร้างต้านทาน การกระแทก
จากลูกเทนนิสความเร็วสูง 

ผศ . ธ�ารงค์ พุทธาพิทักษ์ผล ทุนส่วนตัว  10,000 

15 การออกแบบเครื่องช่วยเดินแบบพกพา
แบบที II

ผศ . ธ�ารงค์ พุทธาพิทักษ์ผล ทุนส่วนตัว  10,000 

16 การออกแบบและทดสอบ ผลิตภัณฑ์ภาชนะ
พลาสติกโดย ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิศวกรรม 

รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธ์ุ ทุนส่วนตัว  50,000 

17 การศึกษากลไกของเตียง ส�าหรับการรักษา
แผลกดทับ ของช้าง 

รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธ์ุ ทุนส่วนตัว  40,000 

18 เสื้อเกราะส�าหรับผู้ป่วยกระดูก สันหลังคด ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ทุนส่วนตัว  100,000 

19 เก้าอี้พยุงตัวส�าหรับผู้ป่วยที่มี ภาวะ
ไม่สามารถทรงตัวเวลานั่ง 

ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ทุนส่วนตัว  100,000 

20 แม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นเจาะ เป็นรูโค้ง
ชิดผิว  ( 2559 ) 

ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ทุนส่วนตัว  400,000 

21 การลดความเค้นหนาแน่นของแผ่นกึ่งอนันต์
มีรูวงกลมเดี่ยวอยู่ใกล้ขอบภายใต้ภาระดึง 
โดยใช้วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์

ผศ.วัชระ เครือรัฐติกาล ทุนส่วนตัว  20,000 

22 การวัดพื้นผิวของวัตถุขนาดนาโน
ด้วย automic force microscope
โดยใช้การควบคุมแบบ adaptive

ผศ.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ ทุนส่วนตัว  120,000 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  1,416,000 

23 การน�าไอออนิกของอิเล็กโทรไลต์ชนิดเกลือ
หลอมเหลวที่อุณภูมิสูง

อ.ดร.ศุภพัชรี รอดเดชา สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน)

 300,000 

24 การพัฒนาแบบจ�าลองคณิตศาสตร์
เพื่อท�านายอายุการงานของตัวเร่งปฏิกิริยา
ในปฏิกรณ์ Steam Methane Reforming 
(SMR) ระยะที่ 4

รศ.ดร.ผึ่งผาย พรรณวดี บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

 800,000 
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25 โครงการการประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
จากโรงกลั่นน�้ามัน

อ.ดร.วิกานดา 
วราห์บัณฑูรวิทย์

บริษัท ไออาร์พีซี 
จ�ากัด (มหาชน)

 216,000 

26 อิทธิพลของ sepiolite และ silica 
ต่อสมบัติเชิงกลและความเสถียร
เชิงความร้อนของ NR/EPDM

ผศ.ดร.นันทิยา 
หาญศุภลักษณ์

ทุนส่วนตัว  100,000 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  22,603,340 

27 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพปี 2559

รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน)

 17,963,025

28 การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรพันธุกรรมและเว็บไซต์ 
www.nbbch.org

รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ส�านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน)

 3,000,000 

29 Offshore Corrosion Prediction 
Enhancement using ANN

ผศ.ดร.ธนาวินท์ 
รักธรรมานนท์

บริษัท ปตท. ส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

จ�ากัด (มหาชน)

 1,590,315 

30 การพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางจักรยาน
โดยใช้ส่วนของเส้นทางสตราวา

ผศ.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ ทุนส่วนตัว  50,000 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   1,602,000 

31 การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
การเชื่อมต่อเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
ชนิดโคเจนเนอเรชั่นเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ บริษัท เบิกไพร
โคเจนเนอเรชั่น 

จ�ากัด

 1,272,000 

32 โครงการออกแบบวิจัยและพัฒนาระบบ
ส่งสัญญาณทดแทนอัตโนมัติ

อ.ดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ บริษัท ไทยคม 
จ�ากัด (มหาชน)

 200,000 

33 การศึกษาผลกระทบเครื่อง ก�าเนิดไฟฟ้า
ขนาดเล็กที่มีผล ต่อล�าดับการท�างานร่วมกัน
ของ อุปกรณ์ป้องกันในระบบจ�าหน่าย ไฟฟ้า 

รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ ทุนส่วนตัว  10,000 

34 การควบคุมแรงดันในระบบส่ง
โดยใช้หม้อแปลงเปลี่ยนเฟส

รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ ทุนส่วนตัว  10,000 

35 ศึกษาแนวทางการควบคุมแรงดันตก 
เนื่องจากหม้อแปลงหลุดออกจากระบบ

รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ ทุนส่วนตัว  10,000 
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36 การควบคุมไม่เชิงเส้นเชิงเรขาคณิต
แบบคงทน

รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ ทุนส่วนตัว  20,000 

37 การควบคุมความเป็นกรดด่าง
ด้วยการควบคุมไม่เชิงเส้น

รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ ทุนส่วนตัว  20,000 

38 การพัฒนาระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
ของวิทยุก�าหนดโดยซอฟต์แวร์

ผศ.ดร.วชิระ จงบุรี ทุนส่วนตัว  50,000 

39 การรู้จ�าชื่อถนน รศ.ดร.สมหญิง ไทยนิมิต ทุนส่วนตัว  10,000 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   60,000 

40 ปัจจัยความส�าเร็จของการพัฒนา
ท่าเทียบเรือของประเทศไทย

อ.ดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง ทุนส่วนตัว  50,000 

41 การศึกษาแรงดันดินด้านข้างในทราย
ในห้องทดลองทางวิศวกรรมปฐพี

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข ทุนส่วนตัว  10,000 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ   30,000 

42 การปรับปรุงสมบัติวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม ทุนส่วนตัว  30,000 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   200,000 

43 การบ�าบัดน�้าเสียโดยเซลไฟฟ้า ชีวภาพ รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา ทุนส่วนตัว  200,000 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   20,000 

44 การประยุกต์การตัดสินใจ
แบบหลายหลักเกณฑ์ในการพัฒนา
ระบบการประเมินผู้ส่งมอบ

รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต ทุนส่วนตัว  20,000 

ทุนภาคต่างประเทศ (9)  8,240,292 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  2,042,200 

1 การศึกษาวิจัยและพัฒนาการ ออกแบบ
และผลิตยางล้อชนิด ไม่ใช้ลมต้นแบบ 

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ  สถาบัน
ไทย-เยอรมัน 

 847,000 

2 การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
และชิ้นงานยางปลูกมันส�าปะหลัง

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ  สถาบัน
ไทย-เยอรมัน 

 799,700 
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ทำาการวิจัย แหล่งเงินทุน  งบประมาณ 
(บาท)  

3 การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนความร้อน
โดยการใช้คลื่นเหนือเสียง

อ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ASEAN University 
Network/ 

Southeast Asia 
Engineering 
Education 

Development 
Network 

(AUS/SEED-Net) 

 115,500 

4 การพัฒนาเครื่องช่วยย้อมไหม
ส�าหรับวิสาหกิจชุมชน

ผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์  สถาบัน
ไทย-เยอรมัน 

 280,000 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  2,000,000 

5 โครงการออกแบบยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ
เพื่อการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในประเทศไทย การจัดท�าระบบ
เฝ้าระวงัภยัแล้งด้วยข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีม

รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ Junior Science 
Talent Project: 

JSTP-JICA 

 2,000,000

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  4,198,092 

6 โครงการวิเคราะห์พฤติกรรมของ โครงสร้าง
ส่วนบนสะพานกรม ทางหลวง
และเพิ่มความสามารถ ในการรับน�้าหนัก
บรรทุกที่เพิ่ม ขึ้น 

อ . ดร.ธิดารัตน์ 
จิระวัฒนาสมกุล 

Collaborative 
Research   

Program with 
Industry  ( CRI ) 

 AUN / 
SEED - Net JICA 

1,023,092

7 การสร้างเครื่องมือส�าหรับโครงการประยุกต์
งานศึกษาวิจัยเพื่อบูรณาการกับการจัดท�า
แผนยุทธศาสตร์ส�าหรับการปรับตัว
เพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ไปส�าหรับประเทศไทย (ADAP-T)

รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา JICA-JST  2,400,000 

8 Advancing Co-Design of Integrated 
Strategies with Adaptation to Climate 
Change in Thailand (ADAP-T) 
ST2-Urban 2

ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน Japan 
International 
Cooperation 
Agency (JICA)

 750,000

9 Land development and land 
readjustment for Transit Oriented 
Development

ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน Nihon University  25,000 
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รายงานประจำาปี 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University

ANNUAL
REPORT2016

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ดำาเนินการในรอบปีการศึกษา 2559

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  13 โครงการ

1 โครงการพัฒนาการออกแบบอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้ภาคเอกชนมีการพัฒนาการออกแบบ
ด้วยโปรแกรม SolidWorks Simulation

เอกชน ผศ.ดร.พัชราภรณ์ 
บุณยวานิชกุล

บริการวิชาการ

2 โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
ด้วยหลักอากาศพลศาสตร์

ภาครัฐ ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส บริการวิชาการ

3 โครงการจัดท�าข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็นไปได ้
ในโครงการ High Altitude Platform (HAP)

ภาครัฐ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ 
บุณยวานิชกุล

บริการวิชาการ

4 โครงการพัฒนารถฉีดน�้าความดันสูงเพื่อล้าง
คราบยางบนผิวทางวิ่งของสนามบินเฟสที่ 1

เอกชน อ.ดร.ภาณุมาศ 
อรุณเดชาวัฒน์

บริการวิชาการ

5 โครงการการประเมินผลความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ส�าคัญ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด (บวท.) ประจ�าปี 2558

เอกชน อ.ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร บริการวิชาการ

6 งานจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการให้
บริการทางด้านการบิน (Air Service 
Development: ASD) ส�าหรับการตลาด
เชิงรุกด้านการบิน

เอกชน อ.ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร บริการวิชาการ

7 โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบิน

ภาครัฐและเอกชน
ในอุตสาหกรรมการบิน

อ.ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร บริการวิชาการ

8 Project JFOX JX-200RG Sport Thunder เอกชน ผศ.ดร.พัชราภรณ์ 
บุณยวานิชกุล

บริการวิชาการ

9 โครงการจัดท�าระบบอากาศยานไร้คนขับ 
(UAV) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ภาครัฐ อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล�่าพล บริการวิชาการ

10 โครงการการจัดท�าหลักสูตรการพัฒนา
ในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยประยุกต์
ใช้การออกแบบการทดลองเชิงปฏิบัติการ

ภาครัฐ รศ.ดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช บริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท
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11 โครงการการส�ารวจความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ส�าคัญ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด ประจ�าปี 2559

เอกชน อ.ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร บริการวิชาการ

12 โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน

ภาครัฐ อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล�่าพล บริการวิชาการ

13 โครงการการจัดท�าแผนแม่บทการจัดตั้ง
สนามบินพาณิชย์ของประเทศไทย

รัฐวิสาหกิจ อ.ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร บริการวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 44 โครงการ

1 โครงการกิจกรรมการพัฒนาเครื่องจักรและ
ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตร

ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

2 โครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกด้าน
เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ

ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

3 โครงการพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

4 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผู้ผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

5 โครงการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมสนับสนุน

ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

6 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมและ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร ในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทน

ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

7 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดตั้งเครือข่าย
ผลิตน�้าเย็น (District Cooling) ส�าหรับ
อาคารในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ภาครัฐ ผศ.ดร.เกรียงไกร 
อัศวมาศบันลือ

บริการวิชาการ

8 โครงการตรวจสอบสภาพถังขนส่ง
และรถขนส่ง NGV จ�านวน 621 คัน

เอกชน รศ.ดร.สันติ ลักษิตานนท์ บริการวิชาการ

9 โครงการส่งเสรมิและพฒันาสถานประกอบการ 
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักร
และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

10 โครงการที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรมปรับ
อากาศ ส�าหรับอาคารส�านักงานบีทีเอส

เอกชน ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี บริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

11 Survey for Alternative DDF Engine 
Operation

เอกชน ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ บริการวิชาการ

12 โครงการที่ปรึกษาก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 4

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

13 ADVANCED DF-PCCI: AFTER TREATMENT เอกชน ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย บริการวิชาการ

14 A numerical study of an Exhaust Gas 
Recirculation Cooler and a preliminary 
study of engine simulation

เอกชน ผศ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด บริการวิชาการ

15 โครงการทดสอบถังขนส่งก๊าซ NGV 
ที่ติดตั้งบนรถ 6 ล้อ

เอกชน รศ.ดร.สันติ ลักษิตานนท์ บริการวิชาการ

16 โครงการที่ปรึกษาออกแบบและทดสอบ
สินค้า

เอกชน ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี บริการวิชาการ

17 โครงการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

18 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับ
อากาศชนิด Variable speed/Inverter 
ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ 
(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด 
Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิม
ในอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 2)

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

19 โครงการการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนา
อุตสาหกรรม (ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์)

ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

20 โครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
และระบบอัตโนมัติ (OEM/REM)

ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

21 โครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านการเตรียม
ความพร้อมสถานประกอบการ 
สู่อุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Industry 4.0)

ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

22 โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

23 โครงการจัดท�าเครื่องแกะเมล็ดมะขาม ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

24 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเงินทุน 
หมุนเวียนเครื่องจักรกลตามหลักสมรรถนะ

ภาครัฐ ผศ.ดร.เกรียงไกร 
อัศวมาศบันลือ

บริการวิชาการ

25 โครงการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต

บุคคลทั่วไป/บริษัท/
รัฐวิสาหกิจ/ราชการ

ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

26 บริการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือวัด
และเครื่องจักรทางอุตสาหกรรม

บุคคลทั่วไป/บริษัท/
รัฐวิสาหกิจ/ราชการ

ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

27 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในรูปแบบมาตรการอุดหนุนผลการประหยัด
พลังงาน

ภาครัฐ ผศ.ดร.เกรียงไกร 
อัศวมาศบันลือ

บริการวิชาการ

28 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตัวควบคุม เอกชน ผศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย บริการวิชาการ

29 โครงการจัดท�าแผนแม่บทพัฒนาสถาบัน
พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

30 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความมั่นคง
ทางพลังงานด้วยเทคโนโลยีพลังงาน
แบบบูรณาการส�าหรับกลุ่มอาคาร
กรมยุทธโยธาทหารบก

ภาครัฐ ผศ.ดร.เกรียงไกร 
อัศวมาศบันลือ

บริการวิชาการ

31 โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน และการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรส�าหรับผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี (ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปี 2559)

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

32 โครงการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต (งบประมาณปี 2560)

บุคคลทั่วไป/บริษัท
ห้างร้าน/รัฐวิสาหกิจ/

หน่วยงานราชการ

ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

33 โครงการที่ปรึกษาโครงการจัดท�ามาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการ
ยานยนต์ ระยะที่ 2 

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง วิจัย

34 Sand erosion study by CFD simulation เอกชน ผศ.ดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร วิจัย

35 โครงการที่ปรึกษาโครงการศึกษาทดสอบ
การใช้น�้ามันไบโอดีเซลบี 10 ในรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคล

ภาครัฐ ผศ.ดร.เกรียงไกร 
อัศวมาศบันลือ

วิจัย

36 โครงการจัดท�าตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในโรงงานควบคุม

ภาครัฐ ผศ.ดร.เกรียงไกร 
อัศวมาศบันลือ

วิจัย
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

37 โครงการการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถ
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ วิจัย

38 โครงการการออกแบบวิธีการลดการสั่น
สะเทือนของโครงสร้างดาวเทียมแบบแซนวิช

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร วิจัย

39 โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่ง
ผู้โดยสารอากาศยานในเมือง

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย วิจัย

40 โครงการศึกษาผลกระทบของการท�า
ช็อตพีนนิ่งต่อรอยเชื่อมระหว่างทองแดง
กับเหล็กกล้าผสมต�่าโดยวิธีการ
ทางไฟไนต์เอลิเมนต์

เอกชน อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ วิจัย

41 โครงการทดสอบคุณภาพก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) ส�าหรับรถยนต์ภาคขนส่ง

เอกชน รศ.ดร.สันติ ลักษิตานนท์ วิจัย

42 โครงการศึกษาวิจัยถังขนส่งก๊าซชนิด 
Composite Pressure Vessels (CPV)

เอกชน รศ.ดร.สันติ ลักษิตานนท์ วิจัย

43 โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยน
ความร้อนในศูนย์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางด้านพลศาสตร์ของไหล
เชิงค�านวณ

เอกชน อ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ วิจัย

44 โครงการออกแบบเครื่องทอดข้าวเกรียบ
กึ่งอัตโนมัติ

ภาครัฐ อ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15 โครงการ

1 Cooperative Research and Develop-
ment Project on Jatropha Biodiesel 
for Diesel Vehicle Phase III

เอกชน รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ บริการวิชาการ

2 โครงการดัดแปรตัวเร่งปฏิกิริยา MCM-22 
ส�าหรับการผลิตคิวมีนจากปฏิกิริยา
แอลคิเลชันของเบนซีนด้วยโพรพานอล

เอกชน รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย บริการวิชาการ

3 โครงการผู้อ�านวยการหลักสูตร 
ประจ�าปี 2558

ภาครัฐ รศ.ดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ 
ศรีนพคุณ

บริการวิชาการ

4 Nanoparticle-Polymer Composites III University of Oxford ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ บริการวิชาการ
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

5 โครงการงานที่ปรึกษาการปรับปรุงเอกสาร
ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

เอกชน ผศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล บริการวิชาการ

6 โครงการงานที่ปรึกษาวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี 
2558

เอกชน รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล บริการวิชาการ

7 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ด�าเฟส 3 เอกชน รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ บริการวิชาการ

8 โครงการผู้อ�านวยการหลักสูตรวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน 2559

ภาครัฐ รศ.ดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ 
ศรีนพคุณ

บริการวิชาการ

9 โครงการงานที่ปรึกษาวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี  
2559

เอกชน รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล บริการวิชาการ

10 โครงการงานจัดจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์
โครงสร้างโมเลกุลพอลิเอทิลีน
และการประยุกต์ใช้ประโยชน์

เอกชน ผศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล บริการวิชาการ

11 โครงการงานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดกรอง
ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ประเภท Metal 
Oxide และ Porous silica 
ส�าหรับกระบวนการผลิตโอเลฟินส์
จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เอกชน ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ วิจัย

12 โครงการพัฒนาแบบจ�าลองและออกแบบ
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ปฏิกรณ์ถังกวนขนาด 35 ลิตร ส�าหรับ 
ปฏิกิริยาทรานแอมิเดชันของ Palm Kernel Oil

เอกชน รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล วิจัย

13 โครงการวิจัยและพัฒนาแบบจ�าลอง
คณิตศาสตร์เพื่อท�านายอายุการใช้งาน
ของตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์ Steam 
Methane Reforming (SMR): ระยะที่ 4

เอกชน รศ.ดร.ผึ่งผาย พรรณวดี วิจัย

14 โครงการการให้ค�าปรึกษาวิจัยและบริการ
วิชาการ ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม
และการประเมินวัฏจักรชีวิต

เอกชน อ.ดร.วิกานดา 
วราห์บัณฑูรวิทย์

วิจัย

15 โครงการงานจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนา
ประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
ประเภทโลหะออกไซด์ ส�าหรับกระบวนการ
ผลิตโอเลฟินส์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เอกชน ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ วิจัย
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รายงานประจำาปี 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University

ANNUAL
REPORT2016

ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 โครงการ

1-3 โครงการจัดจ้างบ�ารุงรักษาระบบประเมิน
ความสามารถของบุคลากร (Competency 
Assessment) (โครงการ 1-3)

ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

4 งานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์แบบ Cloud Service

เอกชน รศ.ดร.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ บริการวิชาการ

5 โครงการจ้างพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล
การประเมินผลบุคคล (PMSP) ของ กฟผ.

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

6 โครงการจัดจ้างบ�ารุงรักษาระบบประเมินผล
บุคคล กฟผ. (PMSP) ประจ�าปี 2558

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

7 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ด้านสถาปัตยกรรมไอทีองค์กร

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม บริการวิชาการ

8 โครงการที่ปรึกษาในการจัดตั้งระบบพัฒนา
ซอฟต์แวร์

เอกชน ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ บริการวิชาการ

9 โครงการงานวิจัยระบบแนะน�าแท็กอัตโนมัติ เอกชน รศ.ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง บริการวิชาการ

10 โครงการการประชุมปฏิบัติการนวัตกรรม
เทคโนโลยี

เอกชน รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า บริการวิชาการ

11 โครงการระบบพัฒนาการจัดเก็บหลักฐาน
และเชื่อมโยงการท�างานอุปกรณ์พิเศษ 
ระยะที่ 1

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม บริการวิชาการ

12 โครงการจัดจ้างบ�ารุงรักษาระบบประเมินผล
บุคคล กฟผ. (PMSP) ประจ�าปี 2559

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

13 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประเมินผลบุคคล 2015 (PMSP)

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

14 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมภายใน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

15 โครงการจ้างดูแลบ�ารุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ Back Office ของการยาง
แห่งประเทศไทย

ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

16 โครงการจัดจ้างดูแลบ�ารุงรักษาซอฟต์แวร์
ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ (ระบบใหม่) 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัย ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

17 โครงการบ�ารุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูล
และวิเคราะห์สารสนเทศของการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.)

ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำา  13 โครงการ

1 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมข้ามพรมแดน 
จากโครงการไฟฟ้าพลังน�้าในแม่น�้าโขง
สายประธาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภาครัฐ รศ.ดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ บริการวิชาการ

2 โครงการงานจัดท�าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจ�าลอง
ชลศาสตร์ของลุ่มน�้าในรูปแบบที่สามารถ
กรอกและใช้ข้อมูลทางเว็บไซต์ (ระยะที่ 3)

ภาครัฐ ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต บริการวิชาการ

3 โครงการศึกษาวางแผนพัฒนาเพื่อการบริหาร
จัดการน�้าในบ่อเก็บน�้าจังหวัดพังงา

เอกชน รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี บริการวิชาการ

4 โครงการศึกษาเพื่อจัดท�าแผนหลักการบริหาร
จัดการน�้าอย่างยั่งยืนพื้นที่มาบตาพุด 
จังหวัดระยอง

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง บริการวิชาการ

5 โครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน�้าดิบ 
และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน�้า
ส�ารองในกิจการประปา กรณีศึกษาแนวทาง
แก้ไขและแผนรองรับจนถึงปี พ.ศ. 2590

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.วรรณดี ไทยสยาม บริการวิชาการ

6 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการประปา 
หลักสูตร "การบริหารจัดการและปรับปรุง
ระบบประปาเพื่อลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มรายได้ส�าหรับท้องถิ่น"

องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. 

อบจ. เทศบาล 
และผู้สนใจทั่วไป

อ.ดร.สมฤทัย ทะสดวก บริการวิชาการ

7 โครงการติดตั้งระบบตรวจวัด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้า
จังหวัดระยอง (ระยะที่ 2)

ภาครัฐ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

8 โครงการงานจัดท�าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจ�าลอง
ชลศาสตร์ของลุ่มน�้าในรูปแบบที่สามารถ
กรอกและใช้ข้อมูลทางเว็บไซต์ (ระยะที่ 4)

ภาครัฐ ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต วิจัย

9 โครงการศึกษาความมั่นคงของลุ่มน�้า
อย่างยั่งยืนทั้ง 25 ลุ่มน�้า

ภาครัฐ รศ.ดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ วิจัย

10 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุง
โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาน�้าอูน 
จังหวัดสกลนคร

ภาครัฐ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

11 โครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ
ในการบริหารแหล่งน�้าต้นทุน 
และการสูบจ่ายน�้า (EWMS)

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

12 โครงการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิตน�้าประปา

รัฐวิสาหกิจ อ.ดร.สมฤทัย ทะสดวก วิจัย

13 โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนา
แหล่งน�้าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
จังหวัดสงขลา

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  17 โครงการ

1 โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพ
การผลิตข้อมูลและบ�ารุงรักษาระบบ
ปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 1

ภาครัฐ ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม บริการวิชาการ

2 โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด
ช่องทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกชน ภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ บุคคล มก. 

และบุคคลทั่วไป

อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา บริการวิชาการ

3 โครงการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 เอกชน ภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ บุคคล มก. 

และบุคคลทั่วไป

รศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย บริการวิชาการ

4 โครงการวิเคราะห์คุณภาพหลอดไฟฟ้า
แอลอีดี

เอกชน รศ.ดร.ศิริโรจน์ 
ศิริสุขประเสริฐ

บริการวิชาการ

5 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
การเชื่อมต่อเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เอกชน ผศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ บริการวิชาการ

6 โครงการออกแบบวิจัยและพัฒนาระบบ 
"Carrier-in-Carrier (CNC)"

เอกชน อ.ดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ บริการวิชาการ

7 โครงการออกแบบวิจัยและพัฒนาระบบ
ป้องกันการรบกวนสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม (Anti-Jam TV) และระบบ
เสริมความคมชัด

เอกชน อ.ดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ บริการวิชาการ

8 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 3

รัฐวิสาหกิจ รศ.วิชัย สุระพัฒน์ บริการวิชาการ
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

9 โครงการออกแบบพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
(Asset Management) ส�าหรับอุปกรณ์
สถานีไฟฟ้า (Substation) ของ PEA

รัฐวิสาหกิจ รศ.วิชัย สุระพัฒน์ บริการวิชาการ

10 โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิต
ข้อมูลและบ�ารุงรักษาระบบปฏิบัติการ
ดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 2

ภาครัฐ ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม บริการวิชาการ

11 โครงการจัดสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ภาพถ่าย
จากดาวเทียมแบบพร้อมใช้ ระยะที่ 1

ภาครัฐ ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม บริการวิชาการ

12 โครงการงานที่ปรึกษาบริหารจัดการ
ด้านเทคนิคส�าหรับแผนงานเปลี่ยนสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับ
การเป็นมหานครแห่งอาเซียน

รัฐวิสาหกิจ รศ.วิชัย สุระพัฒน์ บริการวิชาการ

13 โครงการวิจัยระบบฐานข้อมูลส�าหรับ
การบริหารสินทรัพย์ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

รัฐวิสาหกิจ รศ.วิชัย สุระพัฒน์ วิจัย

14 โครงการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559 บุคคลทั่วไป บริษัท/
ห้างร้าน หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และบุคลากร มก.

รศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย วิจัย

15 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
การเชื่อมต่อเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
ชนิดโคเจนเนอเรชั่นเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เอกชน ผศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ วิจัย

16 โครงการศึกษาผลกระทบการเชื่อมต่อระบบ
จ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จากพลังงานลม

เอกชน ผศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ วิจัย

17 โครงการศึกษาการเชื่อมต่อเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าพลังงานความร้อนเข้ากับโครงข่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เอกชน อ.ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 44 โครงการ

1 โครงการพัฒนาระบบช�าระค่าผ่านทาง
แบบ Smart Touch ส�าหรับโครงการ 
Tollway Smart Purse

เอกชน ผศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์ บริการวิชาการ

2 โครงการตรวจสอบวัสดุและการรับแรง
ของก�าแพง คสล.ของเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
บริเวณวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง 
จ.ปราจีนบุรี

เอกชน รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวิชาการ
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

3 โครงการออกแบบบ้านพักอาศัยระบบพรีคาสท์ เอกชน ผศ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ บริการวิชาการ

4 โครงการประเมินพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการเกิดดินถล่มเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
และลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อแนวท่อส่งก๊าซ 
RC4000_42BVW1-BVW7

เอกชน รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวิชาการ

5 โครงการให้บริการค�าปรึกษาในโครงการ
พัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเดินทาง
และการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS 
ส�าหรับส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เอกชน ผศ.ดร.เอกชัย 
ศิริกิจพาณิชย์กูล

บริการวิชาการ

6 โครงการที่ปรึกษาด้านแบบก่อสร้าง ปี 2558 เอกชน ผศ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ บริการวิชาการ

7 โครงการให้บริการวิชาการงานทดสอบ 
Bench-Scale Testing Performance 
of Erosion Control Blanket type LL

เอกชน รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวิชาการ

8 โครงการที่ปรึกษาด้านแบบก่อสร้าง ปี 2559 เอกชน ผศ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ บริการวิชาการ

9 โครงการตรวจสอบอาคารพักอาศัย
ฌาณิเรสซิเดนต์

เอกชน รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ บริการวิชาการ

10 โครงการตรวจสอบท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

เอกชน รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ บริการวิชาการ

11 โครงการประชุมวิชาการ The 7th Regional 
Symposium on Infrastructure 
Development

คณาจารย์ นักวิชาการ 
วิศวกร นิสิต สถาบัน
การศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกชน

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ บริการวิชาการ

12 โครงการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม 
ประจ�าปี 2558-2559 (1 มิถุนายน 2558-
31 พฤษภาคม 2559)

บุคลากรทั่วไป 
ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และผู้สนใจทั่วไป

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ บริการวิชาการ

13 โครงการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม 
ประจ�าปี 2559-2560 (1 มิถุนายน 2559-
31 พฤษภาคม 2560)

บุคลากรทั่วไป 
ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และผู้สนใจทั่วไป

อ.ดร.รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร บริการวิชาการ

14 โครงการศึกษาผลกระทบด้านการจราจร
ภายหลังเปิดใช้สะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา
บริเวณนนทบุรี 1

ภาครัฐ ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน บริการวิชาการ

15 โครงการจัดท�าร่างข้อบังคับและมาตรฐาน
การออกแบบและการก่อสร้างอาคารเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ

ภาครัฐ รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ บริการวิชาการ
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

16 โครงการศึกษามาตรการการควบคุม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกหนังสือ
รับรองการอบรมของโรงเรียนสอนขับรถ
ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง 
และสถานศึกษาที่รับมอบอ�านาจการอบรม
จากกรมการขนส่งทางบก

ภาครัฐ ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน บริการวิชาการ

17 โครงการการจ้างที่ปรึกษาจัดท�ารายละเอียด 
ข้อก�าหนดเบื้องต้น ราคากลาง และเอกสาร
ยื่นข้อเสนอ

ภาครัฐ รศ.ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ บริการวิชาการ

18 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท�าแผนพัฒนา
ทางหลวงชนบทประจ�ากรม กลุ่มที่ 6 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ภาครัฐ ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน บริการวิชาการ

19 โครงการศึกษาและส�ารวจออกแบบ
เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น�้ายม 
แม่น�้าน่าน แม่น�้าสายบุรี แม่น�้าชี แม่น�้าเลย

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวิชาการ

20 โครงการงานจ้าง ออกแบบ ปรับปรุงเขื่อน
และอาคารประกอบ โครงการเขื่อนแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวิชาการ

21 โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อน
ส�าหรับเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เพื่อการปรับปรุงเขื่อนล�าปาว จ.กาฬสินธุ์

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวิชาการ

22 งานจัดท�าเครื่องมือเพื่อทดสอบคุณสมบัติ
ด้านพลศาสตร์ของวัสดุโครงสร้างทาง 
โครงการศึกษาการประเมินคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมของ Cement Stabilized 
Materials

ภาครัฐ ผศ.ดร.สุสิทธิ์ 
ฉายประกายแก้ว

บริการวิชาการ

23 โครงการสัมมนา "การศึกษาการวิจัย
เรื่องแผ่นดินไหว"

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวิชาการ

24 โครงการทดสอบคุณสมบัติของดิน โครงการ
จัดท�าแนวทางป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบ
ภัยดินถล่มบริเวณ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวิชาการ

25 โครงการส�ารวจอัตราการไหลของน�้าในแม่น�้า
สายส�าคัญ พื้นที่ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก 
และภาคใต้

รัฐบาล รศ.ดร.บารเมศ วรรธนะภูติ บริการวิชาการ



148

รายงานประจำาปี 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University

ANNUAL
REPORT2016

ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

26 โครงการส�ารวจเพื่อหาสาเหตุและออกแบบ
แก้ไขการพิบัติของอาคารเรียน 
โรงเรียนวัดสลักเหนือ ต.บ้านใหม่ 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวิชาการ

27 โครงการจ้างทดสอบคุณสมบัติของดินจัดหา
แนวทางการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ดินถล่ม บริเวณต�าบลบ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย 
จ.สุโขทัย จ�านวน 40 ตัวอย่าง

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวิชาการ

28 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบก�าจัด
สิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนต�าบลบางแก้ว

ภาครัฐ รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา บริการวิชาการ

29 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด
จุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) 
เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 1

ภาครัฐ รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ บริการวิชาการ

30 โครงการทดสอบคุณสมบัติดิน จัดท�าแนวทาง
การป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดินถล่ม 
บริเวณ อ.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
จ�านวน 48 ตัวอย่าง

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวิชาการ

31 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า ภาครัฐ ผศ.ดร.เอกชัย 
ศิริกิจพาณิชย์กูล

บริการวิชาการ

32 โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
ความเสียหายจากการล้าของโครงสร้าง 
Orthotropic Deck สะพานพระราม 9

ภาครัฐ ผศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร บริการวิชาการ

33 โครงการงานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงาน
ซ่อมเสถียรภาพเพื่อป้องกันการพังทลาย
ลาดเชิงเขา (Slope Protection) ที่บริเวณ 
กม. 242-253 (ช่วงโคกคลี-บ้านวะตะแบก)

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ทรงวุฒิ เฮงพระธานี บริการวิชาการ

34 โครงการศึกษาทิศทางองค์กรและจัดท�าแผน
วิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล บริการวิชาการ

35 โครงการงานออกแบบปรับปรุงเสถียรภาพ
ของตลิ่ง บริเวณส�านักงาน กฟผ. อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุรี

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร บริการวิชาการ

36 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

หน่วยงานภาครัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจทั่วไป

รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา บริการวิชาการ
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37 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
สถานีตรวจสอบน�้าหนักโดยใช้ระบบอัจฉริยะ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

ภาครัฐ รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ วิจัย

38 โครงสร้าง Basket of Micro Cell 
ส�าหรับติดตั้งในเขตทางพิเศษ

เอกชน รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ วิจัย

39 โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น ของระบบก�าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาล ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

เอกชน รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา วิจัย

40 โครงการศึกษาเพื่อจัดท�ามาตรฐาน
สนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถ
ในประเทศไทย

ภาครัฐ ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน วิจัย

41 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร้าน

ภาครัฐ ผศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร วิจัย

42 โครงการศึกษาพฤติกรรมก�าลังรับน�้าหนัก
ในแนวดิ่งของเสาเข็มเดี่ยว
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้าใต้ดิน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ วิจัย

43 โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจาย
สินค้าเพื่อรองรับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า
ทั่วประเทศ

ภาครัฐ ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน วิจัย

44 โครงการจ้างที่ปรึกษาส�ารวจแนวเขตคลอง
สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ภาครัฐ ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 13 โครงการ

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้รับเหมางาน
ก่อสร้างและบ�ารุงทางของกรมทางหลวง

ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ บริการวิชาการ

2 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศวิทยา
บนบก จากการปนเปื้อนและแพร่กระจาย
ของโลหะหนักในดินส�าหรับกิจกรรม
การก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เอกชน รศ.ดร.สัญญา 
สิริวิทยาปกรณ์

บริการวิชาการ

3 โครงการจัดสอบมาตรฐานผู้ควบคุม
ระบบบ�าบัดมลพิษ ประจ�าปี พ.ศ. 2558

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.สัญญา 
สิริวิทยาปกรณ์

บริการวิชาการ
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

4 โครงการส่งเสริมการจัดการน�้าเสียและขยะ
มูลฝอยโดยชุมชนริมน�้า ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองน�้าอ้อมแบบครบวงจร 
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภาครัฐ ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ บริการวิชาการ

5 โครงการบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ทางสิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชนและประชาชน

ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ บริการวิชาการ

6 โครงการวิจัยการประเมิน Carbon Credit 
จากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่เกิดจากกระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย
ของโรงควบคุมคุณภาพน�้าหนองแขม 
ส�านักการระบายน�้า

เอกชน รศ.ดร.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ บริการวิชาการ

7 โครงการแนวทางการประเมินการปนเปื้อน
ดินและน�้าใต้ดินของบริษัท บางจาก 
(มหาชน) จ�ากัด

เอกชน ผศ.ดร.สุชาติ 
เหลืองประเสริฐ

บริการวิชาการ

8 โครงการส�ารวจศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมน�้าเสียและระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
เทศบาลเมืองบางกรวย

ภาครัฐ รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี บริการวิชาการ

9 โครงการตรวจสอบการปนเปื้อน
และตรวจประเมินศักยภาพ
หลุมฝังกลบของเสียอุตสาหกรรม

ภาครัฐ ผศ.ดร.สุชาติ เหลือง
ประเสริฐ

บริการวิชาการ

10 โครงการออกแบบซ่อมแซมผนังอาคาร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี

ภาครัฐ รศ.ดร.สัญญา 
สิริวิทยาปกรณ์

บริการวิชาการ

11 โครงการบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ทางสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.สัญญา 
สิริวิทยาปกรณ์

บริการวิชาการ

12 โครงการจัดสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบ
บ�าบัดมลพิษ ประจ�าปี พ.ศ. 2559-61

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.สัญญา 
สิริวิทยาปกรณ์

บริการวิชาการ

13 โครงการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
เหมืองแม่เมาะ และส�านักงานใหญ่ กฟผ.

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 2 โครงการ

1 โครงการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
ให้ความร้อนส�าหรับกระบวนการคงรูปยาง
และการผลิตยางแบริ่งเพื่อลดความเสียหาย
จากอุบัติภัยแผ่นดินไหว

ภาครัฐ ผศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ บริการวิชาการ
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2 โครงการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบวัสดุ 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ปี 2558 - 2559

ภาครัฐ 
และเอกชน 

รศ.ดร.ราชธีร์ 
เตชไพศาลเจริญกิจ

บริการวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 31 โครงการ

1 โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ 
ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ

2 โครงการการออกแบบแนวทาง
การด�าเนินการและต�าแหน่งที่ตั้งของศูนย์
กระจายสินค้าใหม่ และความเป็นไปได้
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน 
ของกลุ่มธุรกิจน�้ามันหล่อลื่น ปตท.

เอกชน ผศ.ดร.พรเทพ 
อนุสสรนิติสาร

บริการวิชาการ

3 โครงการจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืนด้วย 
Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อการส่งออก ปี 2558

ภาครัฐ ผศ.ดร.ปุณณมี สัจจกมล บริการวิชาการ

4 โครงการออกแบบและติดตั้งเครื่องแบ่งบรรจุ
น�้ายา R410A และ R32

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ บริการวิชาการ

5 โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องป้อน   
และตัดลวดอัตโนมัติ

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ บริการวิชาการ

6 โครงการออกแบบและพัฒนา
เครื่องท�ามาร์คสีบนลวดสลิงอัตโนมัติ

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ บริการวิชาการ

7 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภาครัฐ ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ บริการวิชาการ

8 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท�าแผนแม่บท
การพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี (พ.ศ. 2559-
2568) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา 
5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) และแผนพัฒนา
เมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)

ภาครัฐ ผศ.ดร.พรเทพ 
อนุสสรนิติสาร

บริการวิชาการ

9 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจ�าปี 2558

ภาครัฐ ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ บริการวิชาการ

10 โครงการตรวจสอบแบบและควบคุมงาน
โครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่
แบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System)

ภาครัฐ ผศ.ดร.พรเทพ 
อนุสสรนิติสาร

บริการวิชาการ

11 โครงการพัฒนา Application เพื่อจัดหา
หมวดหมู่และเรียกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ส�าหรับติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
ประเภท Mobile Devices

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ
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รายงานประจำาปี 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University

ANNUAL
REPORT2016

ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจร
และขนส่งด้านการจราจรและขนส่ง

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ

13 โครงการค�านวณทางจลนศาสตร์
และการออกแบบระบบติดตั้งระบบทางกล
ของเครื่องอัดโลหะแผ่นด้วยต้นก�าลัง
แบบมอเตอร์แบบเซอร์โว

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ บริการวิชาการ

14 โครงการพัฒนาโปรแกรมส�าหรับติดต่อกับ
ผู้ใช้งานและควบคุมแรงในการขึ้นรูปส�าหรับ
เครื่องอัดโลหะแผ่นด้วยต้นก�าลังแบบมอเตอร์
แบบเซอร์โว

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ บริการวิชาการ

15 โครงการออกแบบและผลิตใบพัดส�าหรับ
ระบายความร้อนของเครื่องยนต์หัวจักรรถไฟ
ดีเซลไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ บริการวิชาการ

16 โครงการจ้างจัดท�าการประเมินผลแผนแม่บท
ด้านทรัพยากรบุคคลการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(กกท.) พ.ศ. 2557-2559 และจัดท�าแผน
แม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กกท. 
พ.ศ. 2560-2564

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.พรเทพ 
อนุสสรนิติสาร

บริการวิชาการ

17 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภาครัฐ ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ บริการวิชาการ

18 โครงการทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
กรมพลศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563)

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ

19 โครงการจ้างจัดท�าสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจ�าต�าแหน่ง สมรรถนะทางการบริหาร
งานและวิเคราะห์ช่องว่างความสามารถ
ของพนักงาน กกท.

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.พรเทพ 
อนุสสรนิติสาร

บริการวิชาการ

20 โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ชิน้ส่วนยานยนต์ด้วยเทคโนโลย ีVision guided 
robotics  และ Image processing

ภาครัฐ ผศ.ดร.ปุณณมี สัจจกมล บริการวิชาการ

21 โครงการศึกษาเพื่อจัดท�าแผนวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ
ประจ�าปี พ.ศ. 2560

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ

22 โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รัฐวิสาหกิจ ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ บริการวิชาการ
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

23 โครงการจัดท�าหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผล
การด�าเนินงานของชนิดกีฬาอาชีพ

รัฐวิสาหกิจ ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ บริการวิชาการ

24 โครงการน�าเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการสืบค้นข้อมูลหลายทาง
ในด้านการช่างและการผังเมือง (ระยะที่ 2)

ภาครัฐ ผศ.ดร.พรเทพ 
อนุสสรนิติสาร

บริการวิชาการ

25 โครงการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสามมิติ 
(3D Animation) เรื่อง "สุขาทั่วหล้าอาเซียน"

เอกชน รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ

26 โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics 
Service Information Center: LSIC)

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา วิจัย

27 โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรด้านการพัฒนา
ระบบงบประมาณและการบริหารกลยุทธ์ 
องคก์ารสง่เสรมิกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 
(อ.ส.ค.)

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.รมิดายุ อยู่สุข วิจัย

28 โครงการฟื้นฟูสภาพ (Retrofitting) 
ของหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมเคลื่อนที่
อิสระ 6 แกน

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ วิจัย

29 โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การซ่อมบ�ารุงระบบราง ด้วยการปรับรูปร่าง
ของราง (Rail Reprofile) ด้วยเทคโนโลยี 
รถไฟกึ่งรถบรรทุกเจียรราง แบบ Milling 
(Rail Road Truck Milling)

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ วิจัย

30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเจียรนัย
แหวนลูกเบ้ียว (CAM RING) ของป้ัมไฮดรอลิค 
ด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ วิจัย

31 โครงการฟื้นฟูสภาพของเครื่องตัดแผ่นโลหะ
ด้วยแสงเลเซอร์แบบก๊าซ CO

2
 ด้วยการติดต้ัง

ระบบควบคุมซีเอ็นซีและไฟเบอร์เลเซอร์

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ วิจัย

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำาหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 4 โครงการ

1 โครงการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนผนัง
ของบ่อปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.ประกอบ
สุรวัฒนาวรรณ

บริการวิชาการ

2 โครงการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
การไฟฟ้านครหลวง

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.ประกอบ 
สุรวัฒนาวรรณ

บริการวิชาการ

3 โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบ
ปรับอากาศและท�าความเย็น 2558

ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร 

สมาคม เอกชน 
นิติบุคคล บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.ประกอบ 
สุรวัฒนาวรรณ

บริการวิชาการ
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รายงานประจำาปี 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering, Kasetsart University

ANNUAL
REPORT2016

ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

4 โครงการออกแบบและพัฒนารถกระเช้า
อเนกประสงค์

ภาครัฐ รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ บริการวิชาการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 18 โครงการ

1 ที่ปรึกษาจัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ภาครัฐ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

2 โปรแกรมพัฒนางานบริการหลักสู่ e-Service รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

3-4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน
ระบบรับเข้าศึกษา (ระบบรับตรง KU Admission 
และโควต้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 1-2

ส�านักทะเบียนและ
ประมวลผล มก.

ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช บริการวิชาการ

5 หลักสูตรการสร้างไฟล์เอ็กซ์เซล
เพื่อใช้การติดตามและประเมินผลงาน

หน่วยงานภายใน มก. 
และผู้สนใจทั่วไป

ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

6 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
มาตรฐานข้อมูล (Standard Data Model) 
เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการสงเคราะห์การท�าสวนยาง 
(Allowance of Rubber Information 
System)

ภาครัฐ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

7 โครงการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress 
เบื้องต้น สร้างเว็บไซต์ได้ ส�าหรับ Non-IT

หน่วยงานภายใน มก. 
และผู้สนใจทั่วไป

ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

8 โครงการประยุกต์ใช้ Google Apps 
ส�าหรับองค์กร รุ่นที่ 6

หน่วยงานภายใน มก. 
และผู้สนใจทั่วไป

ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

9 โครงการผลิต e-Book ด้วยโปรแกรม 
Desktop Author

หน่วยงานภายใน มก. 
และผู้สนใจทั่วไป

ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อแอนิเมชั่น (Flash)

หน่วยงานภายใน มก. 
และผู้สนใจทั่วไป

ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

11 โครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559 
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

12 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการงานขนส่งและงานซ่อม
เครื่องจักรกลและยานพาหนะของฝ่ายขนส่ง

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

13 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดท�าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พร้อมให้ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของการยางแห่งประเทศไทย

ภาครัฐ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

14 โครงการจ้างที่ปรึกษาร่างรายละเอียด
และขอบเขตของงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ส�าหรับการย้ายไปโรงงานผลิตยาสูบ 6

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

15 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล
และวิเคราะห์สารสนเทศ ระยะที่ 2

ภาครัฐ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

16 โครงการดูแลบ�ารุงรักษาซอฟต์แวร์
ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบระบบใหม่

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการผลิตเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Books & e-Magazines)

หน่วยงานภายใน มก. 
และผู้สนใจทั่วไป

ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

18 โครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย บริการวิชาการ

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 3 โครงการ

1 โครงการขึ้นรูปชิ้นงานไม้ด้วยเครื่องกัด
ห้าแกนและโปรแกรม Alpha CAM

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ บริการวิชาการ

2 โครงการออกแบบระบบทางกลและทาง
ไฟฟ้าส�าหรับติดตั้งเครื่องยนต์ในโครงการ
เปลี่ยนเครื่องยนต์ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ บริการวิชาการ

3 โครงการฝึกอบรมระบบนิวเมติกส�าหรับนิสิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

ภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล

อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร บริการวิชาการ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ 3 โครงการ

1 โครงการศึกษาจัดท�าแผนงานพัฒนา
ทางหลวง แผนงานอ�านวยความปลอดภัย 
และติดตามผลการด�าเนินงาน

ภาครัฐ ผศ.ดร.ศุภวุฒิ 
มาลัยกฤษณะชลี

บริการวิชาการ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

2 โครงการปรับปรุงระบบงานงบประมาณ 
กรมทางหลวง

ภาครัฐ ผศ.ดร.ศุภวุฒิ 
มาลัยกฤษณะชลี

บริการวิชาการ

3 โครงการพัฒนาระบบติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ กรมทางหลวง

ภาครัฐ ผศ.ดร.ศุภวุฒิ 
มาลัยกฤษณะชลี

วิจัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 1 โครงการ

1 โครงการจัดท�าร่างข้อบังคับและหลักเกณฑ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินในพื้นที่
เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณ
ลาดเชิงเขา

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ วิจัย

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน 14 โครงการ

1 โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นโรงงานสีเขียว ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558

ภาครัฐ ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ บริการวิชาการ

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในวัด

ภาครัฐ ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ บริการวิชาการ

3 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ภาครัฐ ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ บริการวิชาการ

4 โครงการงานที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
และรายงานผลการด�าเนินการของศูนย์
บริการก�าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด�า
และศูนย์ฯ ราชบุรี (เฟส12)

เอกชน ผศ.ดร.สุชาติ 
เหลืองประเสริฐ

บริการวิชาการ

5 โครงการจัดท�าพัฒนาทักษะศูนย์การเรียนรู้
หมู่บ้านปลอดการเผาให้กับหมู่บ้าน
ที่เป็นเครือข่าย

ภาครัฐ ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ บริการวิชาการ

6 โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและปรับปรุง
คุณภาพน�้าจากชุมชนสู่ล�าคลองสาธารณะ
โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูคูคลองแบบครบวงจร
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ภาครัฐ ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ บริการวิชาการ

7 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และส�ารวจออกแบบ โครงสร้างป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณต�าบลบางตาวา 
อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ภาครัฐ ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ บริการวิชาการ
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

8 โครงการศกึษาวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
เบือ้งต้น (IEE) อ่างเกบ็น�า้ผาแดง จงัหวดัล�าพนู 
อ่างเก็บน�้าห้วยชุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อ่างเก็บน�้าห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย อ่างเก็บน�้า
ห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าลอก จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาครัฐ ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ บริการวิชาการ

9 โครงการจัดท�าคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมการปนเปื้อนใต้ดินภายในบริเวณ
โรงงานส�าหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในการก่อให้เกิดการปนเปื้อน

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.สัญญา 
สิริวิทยาปกรณ์

บริการวิชาการ

10 โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างความ
พร้อมหน่วยงานภาครัฐในการด�าเนินงาน
ลดก๊าซเรือนกระจกมาตรการการจัดการ
ของเสียและน�้าเสีย

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ วิจัย

11 โครงการจัดท�าหนังสือเทคโนโลยีวิศวกรรม
พลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เอกชน ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ บริการวิชาการ

12 โครงการศึกษาประสิทธิภาพในการบ�าบัดสาร
ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
จากน�้าเสียโรงพยาบาลและการน�าน�้า 
ที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้ใหม่

ภาครัฐ รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี วิจัย

13 โครงการงานที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและ
รายงานผลการด�าเนินการของศูนย์บริการ
ก�าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด�าและศูนย์ฯ
ราชบุรี (เฟส 13)

เอกชน ผศ.ดร.สุชาติ 
เหลืองประเสริฐ

บริการวิชาการ

14 โครงการให้บริการวิชาการและให้ค�าปรึกษา
การควบคุมการปนเปื้อนในดินและน�้าใต้ดิน
ภายในบริเวณโรงงาน

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.สัญญา 
สิริวิทยาปกรณ์

บริการวิชาการ

ศูนย์ศึกษาการจัดการการบำารุงรักษา 6 โครงการ

1 ที่ปรึกษาส�าหรับโปรแกรมการปฏิบัติการ
เพื่อการรักษาสุขภาพและวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 2558

ภาครัฐ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล บริการวิชาการ

2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
พันธุกรรม

ภาครัฐ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล บริการวิชาการ
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

3 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ

ภาครัฐ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล บริการวิชาการ

4 ที่ปรึกษาส�าหรับโปรแกรมการปฏิบัติการ
เพื่อการรักษาสุขภาพและวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 2559

ภาครัฐ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล บริการวิชาการ

5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรพันธุกรรม และเว็บไซต์ 
www.nbbch.org

ภาครัฐ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล บริการวิชาการ

6 โครงการที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพปี 2559

ภาครัฐ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โครงการ

1 โครงการที่ปรึกษา IT โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาครัฐ ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต วิจัย

สถาบันวิศวกรรมพลังงาน  6 โครงการ

1 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการ
และการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3

เอกชน นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร บริการวิชาการ

2 โครงการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน
ตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก

ภาครัฐ นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร บริการวิชาการ

3 โครงการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ
ก๊าซธรรมชาติ

ภาครัฐ นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร บริการวิชาการ

4 โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ค่าว่าจ้าง
ที่ปรึกษาบริหารโครงการเงินหมุนเวียน
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน 
ระยะที่ 6)

ภาครัฐ นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร บริการวิชาการ

5 โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานโดยสถาบันการเงิน

ภาครัฐ นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร บริการวิชาการ

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาพลังงาน
ประยุกต์และขยายเครือข่ายการสื่อสาร
ด้านพลังงานส�าหรับประชาชน

ภาครัฐ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ บริการวิชาการ



159

ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

สถานีรับสัญญาณวิจัยดาวเทียมจุฬาภรณ์ 3  โครงการ

1 โครงการสร้างกระบวนความคิด
ในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
และพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงาน
แก่ประชาชน (Energy for Life)

ภาครัฐ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ บริการวิชาการ

2 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในการจัดสรรเงินกู้ 
การเบิกจ่าย และติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการเงินกู้ในประเทศและให้กู้ต่อ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2559

ภาครัฐ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ บริการวิชาการ

3 โครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านอวกาศ
แห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) กิจกรรม
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ 
(Education and Training Center)

ภาครัฐ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ วิจัย

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 1 โครงการ

1 โครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก
ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ

ภาครัฐ อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี บริการวิชาการ

ส่วนกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 โครงการ

1 โครงการ  Kasetsart Engineering 
Fit&Firm 

บุคลากร
หน่วยงานภายใน มก.

รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ บริการวิชาการ
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