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สารคณบดี

ค�ำว่ำ “โลกไร้พรมแดน (Borderless World)” นัน้ มกีำรพดูถงึมำตัง้แต่ยคุทศวรรษ 1970 จำกบำงส่วนของเนือ้เพลง 

 Imagine ของ John Lennon แต่ในเวลำนั้นมุ่งเน้นกำรสร้ำงสันติภำพ กำรก้ำวข้ำมเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ผิวสี เมื่อผำ่นมำ

เกือบครึ่งศตวรรษ กำรพัฒนำของเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ส่งผลให้กำรขยำยขอบเขตของค�ำดังกลำ่วเข้ำไปสู่ควำมต้องกำร

และควำมอยู่รอดในกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของทุกคนในโลก 

รำยงำนประจ�ำปีฉบบันีข้องคณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ มุง่เน้นแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน 

ของคณะในทุกภำคส่วน เพื่อสนองต่อทิศทำงของกำรข้ำมพื้นที่/พรมแดน ที่เคยเป็นกำรปฏิบัติงำนที่ตำยตัวและ 

สะดวกสบำย ที่เรียกว่ำ “Comfort Zone” ไปสู่อำณำบริเวณใหม่ที่ต้องย้อนกลับไปสู่ กำรเรียนซ�้ำ (Relearn)  

กำรทวนซ�ำ้ทกัษะ (Re-Skill) และกำรยกระดบัทกัษะ (Up-Skill) ในรปูแบบวงจรกำรปรบัปรงุและพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง

และไม่สิ้นสุด ตัวอย่ำงเช่น กำรสร้ำงและปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงคณะและองค์กรภำยนอกทั้งในและต่ำงประเทศ  

กำรผสมผสำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงทฤษฎีคู่กับกำรสร้ำงโจทย์วิจัยและนวัตกรรมจำกผู้ใช้งำนจริง กำรเตรียม 

ควำมพร้อมของนิสิตให้มีทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีมร่วมกับบุคลำกรจำกหน่วยงำนภำยนอก ฯลฯ ทั้งหมดนี้ เพื่อรองรับ

ต่อควำมท้ำทำยและกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลันที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลำในยุคนี้นั่นเอง 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล)

คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์

ที่ปร�กษา
อาจารยนนทวัฒน จันทรเจริญ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

รองคณบดีทุกฝาย

บรรณาธิการ
หัวหนาสำนักงานเลขานุการ

นางสาวตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน

กองบรรณาธิการ
 งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

งานบริการวิชาการและวิจัย

งานบริการการศึกษา

งานแผนและประกันคุณภาพ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
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Strategic Goals:  DESIRe
เป�าหมายยุทธศาสตร� พ.ศ. 2562-2571

คณะว�ศวกรรมศาสตร�

ปรัชญา / Philosophy
ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก�าวหน�า พ�่งพาตนเอง

ว�สัยทัศน� / vision
เป�นผู�นำในการสร�างและให�บร�การความรู�ที่ตอบสนองพลวัตของสังคมโลกอย�างยั่งยืน

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�ทยาเขตบางเขน

พันธกิจ / Mission
• ผลิตบุคลากรมืออาชีพทางวิศวกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรมและตอบสนองความตองการของสังคม

• สรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม และใหบริการทางวิชาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืน

• บริหารทรัพยากรของคณะอยางมีประสิทธิภาพ

• สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ / วิสัยทัศนของคณะ 

BORDERLESS
W  RLD

โลกไร�พรมแดน

Digital Faculty

Economic Sustainable Faculty

Social Responsible Faculty

Innovation and Research Faculty
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ศาสตราจารย์ใหม่

 ในรอบปีกำรศึกษำ 2561 คณะวิศวกรรมศำสตร์มีอำจำรย์ที่ได้รับพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเป็นศำสตรำจำรย์  

จ�ำนวน 2 คน นับเป็นศำสตรำจำรย์คนที่ 7 และ 8 ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ ดังนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้อาจารย์คณะวิศวฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท

 สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ สยำมบรมรำชกมุำร ีทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้  
อ.ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ นิสิตเก่ำวิศวฯ มก. เกียรตินิยมอันดับ 1 รุ่น KU 66  
ซึง่ได้รบัพระรำชทำนทนุอำนนัทมหดิล ไปศกึษำต่อระดบัปรญิญำโท สำขำ Financial 
Engineering ณ University of Illinois at Urbana-Champaign และปริญญำเอก 
สำขำ Industrial Engineering and Management ณ Northwestern University 
ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2554 และได้ส�ำเร็จกำรศึกษำกลับเข้ำเป็นอำจำรย์ประจ�ำสอน 
ณ ภำควชิำวศิวกรรมอตุสำหกำรแล้วตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2561 เข้ำเฝ้ำกรำบบงัคมทลู
ถวำยรำยงำนผลกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561

 ล่ำสุด คณะมีอำจำรย์ซ่ึงได้รับพระรำชทำนทุนอำนันทมหิดล ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  
จำก Imperial College London สหรำชอำณำจักร คือ อ.ดร.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง ปัจจุบันปฏิบัติงำนเป็นอำจำรย์ประจ�ำ
สังกัดภำควิชำวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2562 

ผู้แทนพระองค์อัญเชิญบัตรอวยพรพระราชทานแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

 สมเดจ็พระเจ้ำลกูเธอ เจ้ำฟ้ำจฬุำภรณวลยัลกัษณ์ อคัรรำชกมุำร ีโปรดเกล้ำฯ ให้

ผู้แทนจำกสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ อัญเชิญบัตรอวยพร พระรำชทำนแก่ รศ.ดร.พีรยุทธ์ 

ชำญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ และ รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรำงกูร  

ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ ทีไ่ด้ช่วยงำนสถำบนัวจิยัจฬุำภรณ์ เป็นทีป่รกึษำด้ำนวศิวกรรม

ในกำรออกแบบก่อสร้ำงโรงงำนพฒันำผลติภณัฑ์ของสถำบันฯ เมือ่วนัที ่28 มนีำคม 2562 

ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มก.

1. ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ตั้งแต่วันที่

 27 มิถุนำยน 2560 (ศำสตรำจำรย์คนแรกของภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ)

2. ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ 

 ตั้งแต่วันที่ 8 มกรำคม 2561

ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกิจกรรมท่ีโดดเด่นท้ังการกลับมาปฏิบัติงานของอาจารย์ 

ทุนอานันทมหิดล การจัดประชุมวิชาการ การได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับชาติทั้งของอาจารย์ และนิสิตคณะ 

ศาสตราจารย์คนใหม่ ตลอดจนการร่วมมือกับหน่วยงานชั้นน�าในการต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ดังนี้

Top Issues of the Year เรื่องเด่นในรอบปี
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คณะวิศวฯ - ปตท.สผ. ต่อยอดหุ่นยนต์ใต้น�้าสู่เชิงพาณิชย์

 จำกควำมร่วมมือระหว่ำงคณะวิศวกรรมศำสตร์กับบริษัท ปตท.ส�ำรวจและ 

ผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน) หรือ ปตท.สผ. ในกำรวิจัยและพัฒนำหุ่นยนต์ใต้น�้ำ 

อัตโนมัติเพื่อกำรส�ำรวจสภำพท่อส่งปิโตรเลียม เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจจับ 

กำรรั่วไหลของน�้ำมัน กำรตรวจวัดควำมลึกของทะเล กำรตรวจหำช้ันตะกอน และ

กำรตรวจวัดระบบท่อส่งน�้ำมันใต้ทะเล โดยมี ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ ภำควิชำ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในฐำนะหัวหน้ำโครงกำรร่วมด�ำเนินงำนวิจัย โดยได้รับ 

กำรสนับสนุนเงินทุนเพื่อกำรวิจัยและต่อยอดในกำรพัฒนำเป็นเงินจ�ำนวนกว่ำ  

100 ล้ำนบำทจำกบรษิทั ปตท.ส�ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ำกดั (มหำชน) ในระยะเวลำ 

5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2561)

 ล่ำสุด คณะวิศวฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ�ำกัด  

ซึง่เป็นบรษิทัลกูของบรษิทั ปตท.สผ. พฒันำต่อยอดหุน่ยนต์ดงักล่ำวสู่เชงิพำณชิย์ โดยมี 

พธิลีงนำมในบนัทกึข้อตกลงระหว่ำงคณะวศิวฯ กบั ปตท.สผ. เมือ่เดอืนมถินุำยน 2562 

ผลงานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์กับรางวัลระดับชาติ

 จำกกำรผลักดันของคณะที่สนับสนุนให้อำจำรย์ผลิตงำนวิจัยและผลงำน

นวัตกรรมท่ีสร้ำงคุณประโยชน์ต่อสังคม และตอบสนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบำยของ

ประเทศ ในกำรเป็น Thailand 4.0 (ไทยแลนด์ 4.0) ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม 

ไปสูเ่ศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม รวมถงึกำรมุง่เป็นองค์กรนวตักรรมของคณะ  

ส่งผลให้อำจำรย์ได้ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำผลงำน ในหลำยสำขำ นอกจำก 

ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์แล้วยังได้บูรณำกำรควำมรู้กับศำสตร์อื่นๆ และเป็นที่ประจักษ์ 

ต่อสำธำรณชน จำกกำรน�ำผลงำนเขำ้ร่วมประกวดในเวทีระดับชำติหลำยเวที 

 ล่ำสดุ ผลงำนอำจำรย์คณะสำมำรถคว้ำรางวลัผลงานวจิยัดเีด่น ในด้านสาธารณะ 

และด้านพาณชิย์ ประจ�าปี 2561 จดัโดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิวทิยำศำสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มำครองมำกถึง 3 รำงวัล โดยได้เข้ำรับรำงวัลเมื่อเดือน

มิถุนำยน 2562

ผลงานนิสิตคว้าแชมป์โลก

 นอกจำกกำรสนบัสนนุนสิติในด้ำนกำรเรยีนกำรสอนแล้ว คณะยงัได้ให้ควำมส�ำคญั 

กบักำรส่งเสรมินสิติในกำรคดิพฒันำผลงำนวจิยั สิง่ประดษิฐ์ รวมทัง้นวตักรรม เข้ำร่วม

กำรประกวดแข่งขันในเวทีทั้งระดับชำติและระดับนำนำชำติ

 ล่ำสุด นิสิตทีม SKUBA-Jr ได้คว้ำแชมป์โลกการแข่งขันหุ ่นยนต์ใช้งาน 

ภายในบ้านอัตโนมัติ หรือ @Home (At Home) Education พร้อมด้วยรำงวัล 

Overall Highest Score มำครอง จำกกำรแข่งขัน World RoboCup 2019  

ที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือนกรกฎำคม 2562 

 จำกกำรผลักดันและส่งเสริมดังกล่ำว ส่งผลให้นิสิตสำมำรถคว้ำรำงวัล มำครอง

ในระดับนำนำชำติ จ�ำนวน 7 รำงวัล ระดับชำติ จ�ำนวน 28 รำงวัล และรำงวัลอื่นๆ 

ในระดับมหำวิทยำลัย ร่วม 100 รำงวัล 
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การถ่ายทอดความรู้...ข้ามทวีป สู่ดินแดนที่ติดอันดับ 1 ด้านการศึกษา

 กำรได้รับเชิญเป็นอำจำรย์พิเศษดังกล่ำว สะท้อนถึง ควำมร่วมมือด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรท�ำวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ไร้พรมแดน…Borderless World

 จำกผลส�ำรวจของ World Economic Forum พบว่ำประเทศที่มีระบบกำรศึกษำคุณภำพดีที่สุดอันดับ 1 ได้แก่ ฟินแลนด์ 

ซึ่งสำมำรถเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำกำรศึกษำในทุกประเทศ โดยหัวใจส�ำคัญของควำมส�ำเร็จในกำรศึกษำของฟินแลนด์ คือ 

กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำของเด็กตั้งแต่วัยก่อนอนุบำล พร้อมจัดปัจจัยส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำให้เขำ้ขั้นสมบูรณ์แบบ

 ส�ำหรับคณะวิศวกรรมศำสตร์ ซึ่งมีควำมแน่นแฟ้นด้ำนควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ที่มำสอนในโครงกำรบัณฑิต

ศึกษำนำนำชำติ สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำรกับ University of Vaasa, University of Oulu ประเทศฟินแลนด์ ได้น�ำมำสู่ 

กำรเชิญคณำจำรย์จำกภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร เป็นอำจำรย์พิเศษบรรยำย และร่วมปรึกษำหำรือด้ำนงำนวิจัยร่วมกัน  

มำอย่ำงต่อเนื่องติดต่อกันกันเป็นเวลำหลำยปี โดยในปีกำรศึกษำ 2561 มีอำจำรย์ที่ได้เดินทำงไปถ่ำยทอดควำมรู้ ณ มหำวิทยำลัย

ทั้งสองขำ้งต้น ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ : อำจำรย์พิเศษบรรยำย

และหำรืองำนวิจัย ณ University of Oulu รวม 5 ครั้ง  

ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 - เมษำยน 2562

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนสุสรนติสิาร : อำจำรย์พเิศษ 

บรรยำยรำยวิชำ TUTA 3240 Advance Production & 

Operation Management ระหว่ำงวันที่ 10 - 16 กุมภำพันธ์ 

2562 ณ University of Vaasa

อ.ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล : อำจำรย์พิเศษบรรยำยรำยวิชำ 

TUTA 3250 Simulation of Production ระหว่ำงวันที่  

11 - 15 มีนำคม 2562 ณ University of Vaasa

กิจกรรมไร้พรมแดน
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 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้มีควำมร่วมมือกับ RMIT  

University เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย มำเป็น 

ระยะเวลำกวำ่ 20 ปี โดยเปิดสอนในหลักสูตร International 

Double Degree Program (IDDP) ซึ่งใช้เวลำเรียน 3 ปี  

ทีม่หำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ (KU) และนสิติสำมำรถเลอืกเรยีน  

1.5 ปี ที่ RMIT University ซึ่งเมื่อส�ำเร็จกำรศึกษำจะได้รับ 

ปริญญำวิศวกรรมศำสตรบัณฑิตจำกทั้งสองสถำบัน หรือ

เลือกเรียน 2.5 ปีที่ RMIT University ซึ่งจะได้รับปริญญำ

บรหิำรธรุกจิบณัฑติ จำก RMIT University เพิม่อกี 1 ปรญิญำ

 นอกจำกนี้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรวิศวกรในภำค 

อุตสำหกรรมกำรบินและอวกำศ จึงได ้พัฒนำหลักสูตร 

ถึงระดับ Master Degree (Engineering) ใช้ระยะเวลำศึกษำ  

5.5 ปี (ม.เกษตร 3 ปี และ RMIT University 2.5 ปี)

 ส�ำหรับกำรเรียนกำรสอน นิสิตจะได้เรียนในหลักสูตร 

ภำษำอังกฤษทัง้ด้ำนทฤษฎแีละปฏบิตัติำมแนวทำง Learning  

by Doing โดยเรียนร่วมกันกับนิสิตต่ำงชำติทั้งที่  KU  

และ RMIT ในด้ำนกำรออกแบบ วิเครำะห์และพัฒนำ 

ยำนพำหนะในอำกำศและในอวกำศ ออกแบบยำนยนต์ 

รวมทั้งกำรบริหำรธุรกิจ กำรเงิน กำรวำงแผน กำรจัดกำร

ทรพัยำกร และกำรแก้ปัญหำคดิวเิครำะห์ในสถำนกำรณ์ธรุกจิ

ต่ำงๆตลอดจนกำรศึกษำดูงำนด้ำนอำกำศยำนในหน่วยงำน 

ระดับนำนำชำติ โดยท่ีผ่ำนมำมีบัณฑิตและมหำบัณฑิต 

ส�ำเร็จกำรศึกษำ 16 รุ่น กว่ำ 300 คน และนิสิตปัจจุบัน 

จ�ำนวนกว่ำ 100 คน 

หลักสูตร
ไร้พรมแดน

หลักสูตร International Double Degree Program (ไทย-ออสเตรเลีย) 
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ผศ.ดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช ประธำนหลักสูตร
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 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้ร่วมมือกับ Joint & Welding Research Institute (JWRI)  

แห่งมหำวิทยำลัยโอซำกำ ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการฝึกงานนิสิตไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกันเป็นทีม (Coupling Internship 

Program) ให้กับนิสิตที่ใกล้จบกำรศึกษำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมต่อกำรออกไปท�ำงำนในสถำนประกอบกำรที่เป็นโรงงำน

ของบริษัทจำกประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย 

 กำรฝึกงำนในโครงกำรนี้นอกเหนือจำกกำรฝึกท�ำงำน 

ในด้ำนเทคนิคกำรเช่ือมวัสดุ (Welding) แล้ว ยังเน้น 

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรในกำรท�ำงำนของไทย

กับญี่ปุ่นซึ่งมีบำงอย่ำงที่แตกต่ำงกันด้วย โดยนิสิตคณะวิศวฯ 

ได้ท�ำงำนเป็นกลุ่มร่วมกับนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยโอซำกำ 

(ฝ่ำยละ 4 คน) เพื่อเรียนรู้กำรท�ำงำนอยำ่งมีระเบียบแบบแผน

และมีคุณภำพตำมแบบฉบับของญี่ปุ่น รวมถึงกำรฝึกท�ำงำน

ร่วมกันเป็นทีม กำรฝึกทักษะแนวคิดอย่ำงเป็นระบบและ 

แก้ไขปัญหำ ตลอดจนกำรฝึกน�ำเสนอผลงำน รวมท้ัง 

กำรแลกเปล่ียนวัฒนธรรมอื่นๆ ระหว่ำงไทย-ญี่ปุ ่นด้วย  

นับเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนกำรพัฒนำนิสิตไปสู่เป้ำหมำย 

IDKU หรืออัตลักษณ์ของนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

ซึ่งประกอบด้วย I (Integrity) ส�ำนึกดี D (Determination)  

มุ่งมั่น K (Knowledge Creation) สร้ำงสรรค์ และ U (Unity) 

สำมัคคี ได้เป็นอยำ่งดี 

 ในปีกำรศึกษำ 2561 โครงกำรได้มีกำรด�ำเนินกำร

ระหว่ำงวันที่ 11 - 26 สิงหำคม 2561 ที่โรงงำนของบริษัท 

OTC DAIHAN Asia นิคมอุตสำหกรรมนวนคร จ.ปทุมธำนี 

เม่ือเสร็จส้ินกำรฝึกงำน โครงกำรได้น�ำเสนอผลงำนและ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรท�ำงำนด้ำนต่ำงๆ ให้แก่ 

ผู้บริหำรของบริษัทและผู้บริหำรของคณะวิศวฯ ทรำบด้วย  

พร ้อมกับกำรมอบประกำศนียบัตรแก ่นิ สิตไทย-ญี่ปุ ่น  

ที่เข้ำร่วมโครงกำร ซี่งนับเป็นใบเบิกทำงสู่กำรได้งำนท�ำท่ีดี  

เมื่อจบกำรศึกษำต่อไป

การฝึกงานไร้พรมแดน โครงการ Coupling Internship Program

อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ หัวหนำ้โครงกำร
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 จำกควำมส�ำคญัและจ�ำเป็นดงักล่ำว ในช่วงปีพ.ศ 2552-2557 คณะวศิวกรรมศำสตร์  

ได้ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยโตเกียว รวมทั้งมหำวิทยำลัยในประเทศไทยและญี่ปุ่น และ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยำ กรมชลประทำน เป็นต้น ในกำรด�ำเนิน

โครงกำรวิจัย IMPAC-T (Integrated Study Project on Hydro-Meteorological 

Prediction and Adaptation to Climate Change in Thailand) โดยได้รับกำร

สนบัสนนุจำก JICA/JST (The Japan International Cooperation Agency/ Japan 

Science and Technology Agency) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำรด�ำเนินงำนวิจัยประสบ

ควำมส�ำเรจ็อย่ำงดยีิง่ นอกจำกมกีำรตพีมิพ์ผลงำนทำงวชิำกำรไม่น้อยกว่ำ 50 บทควำม 

แล้วยงัสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ

ได้ด้วย เช่น กำรเกิดน�้ำท่วมกำรขำดแคลนน�้ำ และกำรเตือนภัยแผ่นดินถล่ม เป็นต้น 

ส่งผลให้โครงกำร IMPAC-T ได้รับกำรคัดเลือกจำก JICA ให้รับรางวัลดีเด่นระดับโลก 

JICA President Awards 2015

 ควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินโครงกำร IMPAC-T ดังกล่ำว จึงได้เกิด โครงกำร ADAP-T (Advancing co-Design of integrated 

strategies with Adaptation to climate change in Thailand) เพื่อศึกษำวิจัยด้ำนเทคโนโลยีและเทคนิคที่เหมำะสม 

ของกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ในระยะเวลำ 5 ปี (เมษำยน 2559-มีนำคม 2564) โดยมีเป้ำหมำย คือ  

Development of resilient and sustainable solutions for climate change 

แนวทางการด�าเนินงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและญี่ปุ่น แบบไร้พรมแดน

 หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหำที่เผชิญและทิศทำงกำรศึกษำวิจัย นักวิจัยของคณะวิศวฯ มก.  

เป็นหลักในกำรด�ำเนินกำรวิจัยผ่ำนกำรปรึกษำกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษำจำกญี่ปุ่น เมื่อได้ผลกำรวิจัยแล้ว นักวิจัย 

จะน�ำเสนอต่อนักวิชำกำรและท่ีปรึกษำจำกญี่ปุ ่น เพื่อประเมินผลในแง่กำรน�ำไปใช้ประโยชน์หรือใช้งำนได้จริงหรือไม่  

พร้อมค�ำแนะน�ำปรับปรุงผลงำนให้ดียิ่งขึ้น 

ผู้สนใจ สำมำรถติดตำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.adapt.eng.ku.ac.th

 นอกจำกน้ี ที่ปรึกษำจำกญี่ปุ ่นยังเป็นผู ้ฝึกอบรม 

ให ้ควำมรู ้ด ้ ำนเทคโนโลยีสมัยใหม ่แก ่นักวิจัยและ 

นักวิชำกำรไทย โดยในแต่ละเดือนผู้บริหำรโครงกำรและ

นักวิจัยของไทยและญี่ปุ ่นจะร่วมประชุมหำรือผ่ำนทำง

ระบบกำรประชุมทำงไกล(วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) และมี

กำรจัดประชุมเพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำพร้อมประเมิน

ผลโครงกำรทุก 2 ปี โดยโครงกำร ADAP-T มีนักวิจัยร่วม

ประมำณ 100 คน และมี รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ เป็น

หัวหน้ำโครงกำร

โครงการวิจัยไร้พรมแดน จาก IMPAC-T สู่ ADAP-T

อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ หัวหนำ้โครงกำร IMPAC-T/นักวิจัย

 ปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศได้ส่งผลกระทบอย่ำงเห็นได้ชัด เช่น สภำพอำกำศที่ร้อนจัด กำรเกิด 

พำยุถล่มและน�้ำท่วมหนัก ดินถล่มและแผ่นดินทรุด กำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล ภัยแล้ง มลพิษในอำกำศ (PM 2.5)  

และปรมิำณค่ำอลัตรำไวโอเลต (UV) ทีส่งูเกนิมำตรฐำน ดงันัน้ กำรปรบัตวัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศจงึนบัเป็นสิง่ท่ีมี 

ควำมจ�ำเป็นและส�ำคัญอยำ่งยิ่งทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
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ห้องปฏิบัติการไร้พรมแดน KLICS ผลิตงานวิจัยแห่งอนาคต

ผศ.ดร.วรดร วัฒนพำนิช หัวหน้ำทีมวิจัย KLICS

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ ร่วมกับ บริษัท ซิลิกอน ครำฟท์ เทคโนโลยี จ�ำกัด 

จัดตั้งห้องปฏิบัติกำรวิจัยด้ำนกำรออกแบบวงจรรวมและระบบพลังงำนต�่ำ 

แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (Kasetsart Low Power Integrated  

Circuits and Systems Laboratory ชื่อย่อ KLICS) โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อ 

กำรศึกษำ วิจัย และกำรผลิตบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญสูงทำงด้ำนกำรออกแบบ

วงจรรวมและระบบบรูณำกำรพลงังำนต�ำ่ เน้นกำรศกึษำและวจิยัด้ำนกำรออกแบบ

วงจรรวม และระบบบนชิพ (System on Chip) เพื่อพัฒนำควำมรู้พื้นฐำนในกำร

ออกแบบวงจรรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของระบบ ในขณะเดียวกัน 

เพือ่ลดอตัรำกำรกนิพลงังำนโดยรวม เพือ่ให้ระบบสำมำรถน�ำไปใช้ใน applications 

ต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นต้องมีกำรกินพลังงำนที่จ�ำกัดได้ อำทิ ในระบบเชื่อมต่อตัวรับรู้

ส�ำหรับอุปกรณ์ทำงชีวกำรแพทย์และระบบ Internet of Things (IoT) และ 

ระบบสื่อสำรไร้สำยพลังงำนต�่ำพิเศษ

 ห้องวิจัย KLICS ตั้งอยู่ที่ ห้อง 4202 ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม  

ทีมวิจัยของห้องปฏิบัติกำรประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญำโทและเอกรวม 9 คน 

โดยงำนวิจัยหลักของห้องปฏิบัติกำร คือ กำรค้นคว้ำวิจัยเพื่อผลิตชิปต้นแบบ

ส�าหรับระบบวัดคล่ืนไฟฟ้าหัวใจแบบสวมใส่แห่งอนาคต ทั้งนี้ ในกำรวิจัย 

ได้รบัทนุสนบัสนนุจำกหลำยหน่วยงำนในประเทศไทย อำท ิคณะวศิวกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (ทุนรุ่นใหม่ 

ทุนรุ่นกลำงและโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก (คปก.)) ส�ำนักงำนพัฒนำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ มูลนิธิโทเรเพ่ือกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ 

ประเทศไทย และบริษัท ซิลิกอน ครำฟท์ เทคโนโลยี จ�ำกัด 

 ในโครงกำรวิจัยนี้ ทีมได้ออกแบบระบบวงจรรวมส�ำหรับกำรวัดสัญญำณ 

คลื่นไฟฟ้ำหัวใจ (Electrocadiograms) จำกร่ำงกำย โดยระบบมีอัตรำ 

กำรกินพลังงำนที่ต�่ำมำก คือประมำณ 7-13 µW (ระดับกำรกินพลังงำนดังกล่ำว

สำมำรถท�ำให้ระบบท�ำงำนจำกแบตเตอรี่ขนำด 100 mAhr 3.3 V ได้เป็นเวลำ

ประมำณ 3 ปี โดยไม่ต้องมีกำรเปลี่ยนหรือกำรชำร์จแบตเตอรี่ 

 อกีไม่นำน วงกำรแพทย์ จะมนีวตักรรมแห่งอนำคต ซึง่ใช้ส�ำหรบักำรวดัคลืน่

ไฟฟำ้หัวใจแบบสวมใส่ ที่เกิดจำกกำรวิจัยและพัฒนำของทีมนักวิจัย KLICS...
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 จำกเหตกุำรณ์กำรเกดิแผ่นดนิไหวขนำด 7.8 ทีป่ระเทศเนปำล 

โดยมีจุดศูนย์กลำงไปทำงตะวันตกของกรุงกำฐมำณฑุ ประมำณ  

80 กม. เมื่อเดือนเมษำยน 2558 ได้สร้ำงควำมเสียหำยที่รุนแรง 

เป็นอย่ำงมำกกับบ้ำนเรือนประชำชนและอำคำรโบรำณสถำน 

ที่ส�ำคัญหลำยแห่ง ซึ่งภำยหลังจำกเกิด Main shock ไปประมำณ  

2 สัปดำห์ สถำนที่ดังกล่ำวยังได้เกิด After shock ขนำด 7.3  

ตำมมำอีกครั้ง ซึ่งตอกย�้ำควำมเสียหำยมำกขึ้นไปอีก และส่งผลให้

กรุงกำฐมำณฑุกลำยเป็นเมืองร้ำง ไร้ผู้คน

วิศวกรไทยร่วมงานไร้พรมแดน 4 ปีผ่านไปกับแผ่นดินไหวที่เนปาล

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้ำศูนย์วิจัยและพัฒนำวิศวกรรมปฐพีและฐำนรำก ผู้เชี่ยวชำญด้ำนธรณีภัย แผ่นดินไหวและดินถล่ม

ภำพและเนื้อหำบำงส่วนจำก YouTube: Geotechnow (“ไงต่อ” เนปำล หลังแผ่นดินไหวใหญ่ 4 ปี)

  ในเหตุกำรณ์ครั้งน้ัน หน่ึงในผู้มีส่วนในกำรน�ำองค์ควำมรู ้

ด้ำนวิศวกรรมปฐพีร่วมส�ำรวจเส้นทำงพื้นที่ควำมเสียหำยและ 

สรุปข้อมูลทำงวิศวกรรมที่ส�ำคัญร่วมกับนักวิชำกำรอีกหลำย 

หน่วยงำน ตลอดจนสร้ำงขวญั ก�ำลงัใจให้ค�ำแนะน�ำ แก่ผูป้ระสบภยั 

บุคคลนั้น คือ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มก. ได้ลงพืน้ทีแ่ละพบว่ำเกดิควำมเสยีหำย

กับอำคำรบ้ำนเรือน ผู้คนต้องอพยพออกจำกบ้ำนแล้วย้ำยมำอยู่ 

ในท่ีโล่งแจ้งเพื่อควำมปลอดภัย กำรเดินหรือว่ิงในสถำนที่เกิด 

แผ่นดินไหวไม่สำมำรถเดินได้ตำมปกติ จะต้องว่ิงให้เร็วที่สุด 

เนื่องจำกอำคำรบ้ำนเรือนสำมำรถถล่มลงได้ทุกนำที

 ล ่ำสุด เมื่อเดือนพฤษภำคม 2562 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  

ได้กลับไปยังประเทศเนปำลอีกคร้ังและลงพื้นที่สถำนที่เกิด 

แผ่นดนิไหวดังกล่ำว พบว่ำมกีำรซ่อมแซมและสร้ำงอำคำรขึน้มำใหม่

ทดแทนหลังเดิมที่ได้ถล่มไป บนถนนเต็มไปด้วยรถรำและผู้คน

สัญจรไปมำ พื้นที่ดังกลำ่วกลับมำมีชีวิตที่ครึกครื้นอีกครั้ง

 จำกเหตกุำรณ์ดงักล่ำว เมือ่มองย้อนกลบัไปถงึกรณภียัพบิตัิ 

ที่เกิดเเล้วเกิดอีก เเล้วเกิดควำมสูญเสียเเล้วสูญเสียอีก เดิมๆ ซ�้ำๆ  

หำกเกิดภัยพิบัติอีกครั้ง พื้นที่ปลอดภัยในแต่ละเมืองมีกำรเตรียม 

ควำมพร้อมส�ำหรับประชำชนหรือไม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมือง 

ที่มีควำมหนำแน่น ในกรณีของกรุงกำฐมำณฑุ ในขณะที่เกิดเหตุ 

แผ่นดนิไหว พืน้ทีท่ีป่ลอดภยั คอื สถำนจีอดรถโดยสำรทีม่ขีนำดกว้ำง 

และมีบริเวณเป็นพื้นที่โล่ง ผู ้คนจะออกจำกบ้ำนแล้วย้ำยมำ

พักพิงกันที่สถำนีจอดรถโดยสำร ซึ่งพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นเพียง 

พืน้ทีโ่ล่งแต่ควรเป็นพืน้ทีท่ีห่น่วยงำนต่ำงๆ ประสำนควำมช่วยเหลอื 

เข ้ำไปถึงได้ด ้วย มีกำรซักซ้อม นับเป็นพื้นท่ีทำงสังคมท่ีมี 

ควำมส�ำคัญในยุคที่เกิดภัยพิบัติค่อนขำ้งมำก

 ส�ำหรับกำรป้องกันกำรถล่มของอำคำรบ้ำนเรือน เมื่อเกิด

เหตุกำรณ์แผ่นดินไหวนั้น ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจของคน 

ทั้งชุมชน เพื่อป้องกันกำรถล่มทุกอำคำร ไม่ใช่เพียงอำคำรใด

อำคำรเดียว หลังจำกกำรเกิดแผ่นดินไหวที่เนปำล พบว่ำมีอำคำร

ที่สร้ำงใหม่บำงส่วนเป็นอำคำรคอนกรีต เสริมเหล็กแทนอำคำร 

ที่ก่อสรำ้งด้วยอิฐเช่นเดิม กำรสร้ำงอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น 

ท�ำให้ต้ำนทำนแผ่นดนิไหวดกีว่ำอำคำรก่ออฐิหรอืบ้ำนดนิ 2-3 เท่ำ 

 สุดท้ำยจำกเหตกุำรณ์แผ่นดนิไหวทีก่รงุกำฐมำณฑ ุประเทศ

เนปำล ท�ำให้พบว่ำ ธรรมชำติเป็นสิง่ทีม่นษุย์อยูอ่ำศัยและต้องเข้ำใจ 

ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องแผ่นดินไหว หรือกำรบำนของต้นไม้ ดอกไม้  

เรำต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้ำกับธรรมชำติให้ได้... 
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 นบัเป็นระยะเวลำหลำยปีทีค่ณะวศิวกรรมศำสตร์ ได้มคีวำมร่วมมอืด้ำนวชิำกำรกบัประเทศเพือ่นบ้ำน สำธำรณรฐัประชำธปิไตย

ประชำชนลำว ในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ เริ่มจำกมหำวิทยำลัยแห่งชำติลำว ที่ตั้งอยู่ ณ นครเวียงจันทร์ มหำวิทยำลัยจ�ำปำสัก 

เมืองปำกเซ และขยำยควำมร่วมมือไปสู่มหำวิทยำลัยสะหวันนะเขต มหำวิทยำลัยล�ำดับที่ 5 ของ สปป.ลำว ผ่ำนโครงกำร 

เสริมสร้ำงควำมร่วมมือดำ้นกำรเรียนกำรสอน ซึ่งมีมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งผ่ำนในระดับมหำวิทยำลัยและกำรด�ำเนินกำรโดยคณะ 

 ทั้งนี้ ในปีกำรศึกษำ 2561 ได้มีควำมร่วมมือด้ำนกำรเรียน กำรสอน ดังนี้

 ผู ้บริหำรและคณำจำรย์คณะ ได้เดินทำงไปแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู ้  

 ผลงำนทำงวชิำกำร ส่งมอบโปรแกรม Engineering Computer Program 

 พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หนังสือและต�ำรำ ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์  

 มหำวิทยำลัยจ�ำปำสัก ระหว่ำงวันที่ 28 - 31 มกรำคม 2562 โดยนับเป็น 

 ปีที่ 2 ต่อเนื่องจำกปี 2561 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ให้กำรต้อนรับอำจำรย์จำกคณะวิศวกรรมศำสตร์  

 มหำวิทยำลัยจ�ำปำสัก จ�ำนวน 4 คน ซึ่งเดินทำงมำหำรือกำรพัฒนำ 

 หลักสูตรด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติกำรไฟฟ้ำ  

 ณ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ระหว่ำงวันที่ 1 - 5 เมษำยน 2562 

 อำจำรย ์ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ และภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้เดินทำงไป 

 มหำวิทยำลัยจ�ำปำสัก เพื่อจัดอบรมให้กับอำจำรย์และนักศึกษำ  

 ในรำยวิชำระบบไฟฟ้ำและกำรป้องกันพื้นฐำน กำรจัดกำรแก้ไขภัยพิบัติ  

 ควำมปลอดภัยในงำนวศิวกรรมโยธำ ฯลฯ ระหว่ำงวนัที ่25 - 28 มถินุำยน  

 2562 

 อำจำรย์ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ ได้เดนิทำงไปถ่ำยทอดควำมรูแ้ก่อำจำรย์ 

 และนักศึกษำมหำวิทยำลัยสะหวันนะเขต ในรำยวิชำ กำรใช้งำน GIS  

 กำรท�ำวิจัย กำรแก้ปัญหำแบบมืออำชีพ ฯลฯ ระหว่ำงวันที่ 27 - 30  

 พฤษภำคม 2562 

  ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้ำนนี้ เป็นเพียง 

 ส่วนหนึง่ของควำมร่วมมอืทีค่ณะวศิวกรรมศำสตร์ มกีบัประเทศเพือ่นบ้ำน 

 โดยกิจกรรมเหล ่ำนี้ ได ้สะท ้อนให ้ เห็นถึงกำรให ้ควำมส�ำคัญกับ 

 กำรมุ่งเน้นสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนวิชำกำรและทรัพยำกรบุคคลร่วมกัน 

 กับสถำบันกำรศึกษำทั้ง 3 แห่ง

ร่วมกับมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก

ร่วมกับมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต

การศึกษาไร้พรมแดน ...จากคณะวิศวกรรมศาสตร์สู่ประเทศเพื่อนบ้าน
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 อำคำรวิศวกรรมอุตสำหกำรและวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้

ก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ และท�ำพธิเีปิดอำคำรในวนัสถำปนำคณะ ครบรอบ 

81 ปี วันที่ 1 สิงหำคม 2562 เป็นอำคำรสูง 19 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย

รวม 38,606 ตำรำงเมตร มองเห็น โดดเด่นแต่ไกล เพรำะมี 

ควำมสูงมำกทีส่ดุในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วทิยำเขตบำงเขน 

อำคำรหลังน้ีนับเป็นแบบอย่ำงของกำรพ่ึงพำตนเอง คือก่อสร้ำง

ด้วยงบประมำณเงินรำยได้ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ทั้งหมด 

ในวงเงนิ 562,620,000 บำท ทัง้น้ีเพ่ือรองรับกำรขยำยตวัของภำควชิำ 

ทั้งกำรสอนและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษำ ตลอดจนกำรให้บริกำร

วิชำกำรในด้ำนต่ำงๆ 

 ทีมงำนที่บริหำรจัดกำรก่อสร้ำง ควบคุมงบประมำณ และ

ประสำนงำนต่ำงๆ เป็นทีมวิศวกรจำกจีน ที่มำท�ำงำนร่วมกับ

วิศวกรไทย โดยตลอดระยะเวลำ 4 ปี ของกำรก่อสร้ำง ได้มี

กำรประชุมร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องกับคณำจำรย์หลำยสำขำของ 

คณะวศิวฯ ซึง่เป็นกรรมกำรตรวจรบังำน ท�ำให้ได้เรยีนรูถ้งึเทคนคิ

และประสบกำรณ์ต่อระบบกำรท�ำงำนของจีนเป็นอย่ำงดี ถือได้ว่ำ

เป็นตัวอย่ำงหนึ่งของกำรท�ำงำนร่วมกันที่ไร้พรมแดน

 กำรก่อสร้ำงอำคำรหลงันี ้ด�ำเนนิกำรโดย กจิกำรร่วมค้ำ BUCG 

และ TPC ซึง่เป็นกำรร่วมมอืกนัระหว่ำงจนี-ไทย โดยฝ่ำยสำธำรณรฐั

ประชำชนจีน คือบริษัท ปักกิ่ง เออร์บัน คอนสตรัคชั่น ยำไถ่ กรุ๊ป 

จ�ำกัด (BUCG) ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อสร้ำงสนำมกีฬำแห่งชำติปักกิ่ง  

ที่เรำเรียกกันว่ำ สนำมกีฬำรังนก (Bird’s Nest Stadium)  

สนำมกีฬำหลักที่ใช้ในกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิกฤดูร้อน 2008  

ส่วนฝำ่ยไทยคือบริษัท ไทยพำรำกอน คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (TPC)

ความร่วมมือไร้พรมแดน อาคารสูงที่สุดใน มก. ก่อสร้างโดยทีมวิศวกร ไทย - จีน
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 กว่ำจะได้เป็นแชมป์โลกกำรแข่งขันหุ่นยนต์ใช้งำนภำยในบ้ำนอัตโนมัติ หรือ @Home 

(At Home) Education ของนิสิตทีม SKUBA-Jr นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่ด้วยควำมมุมำนะ 

พยำยำม ใฝ่หำควำมรู ้เพือ่แก้ไขและพฒันำให้หุน่ยนต์แม่บ้ำนมคีวำมสำมำรถมำกขึน้ของทมี

จนท�ำให้ชื่อของทีมนิสิตจากประเทศไทยได้ขึ้นเป็นที่ 1 บนเวทีระดับโลกในวันนี้

 นับย้อนหลังไปเมื่อปี 2556 หรือเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ทีม SKUBA-Jr ได้น�ำหุ่นยนต์คุณล�ำไย 

โชว์ควำมสำมำรถสูส่ำยตำคนทัง้โลกเป็นครัง้แรก ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยควำมสำมำรถ 

พิเศษที่หลำกหลำยและมีควำมโดดเด่นในกำรท�ำงำนหน้ำที่แม่บ้ำน เช่น เสิร์ฟอำหำร  

หยบิสิง่ของ และท�ำงำนในบ้ำนอย่ำงง่ำยๆ ผ่ำนค�ำสัง่เสยีงและภำษำมอืจำกผูใ้ช้งำน สำมำรถ

หลบหลีกสิ่งกีดขวำง และสร้ำงแผนที่ทำงเดินในบ้ำนได้ รวมทั้งสำมำรถจดจ�ำอัตลักษณ์ 

ของใบหน้ำบคุคล สือ่สำรโต้ตอบได้ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ และยงัสำมำรถดแูลผูส้งูอำยุ

ได้ด้วยกล้องถ่ำยภำพสำมมิติ ตรวจจับกำรหกล้ม และแจ้งเตือนผ่ำนเครื่องสื่อสำรไปยังญำติ 

ของผู้สูงอำยุได้ทันท่วงที ด้วยควำมพิเศษเหล่ำนี้นี่เองท�ำให้ทีม SKUBA-Jr ได้เข้ำรอบ 

กำรแข่งขันหุ่นยนต์แม่บ้ำน 1 ใน 10 ทีมของโลก นับเป็นทีมจากประเทศไทยเพียงทีมเดียว 

ทีเ่ข้ารอบ และจบการแข่งขนัในล�าดบัที ่8 นอกจำกนี ้หุน่ยนต์คณุล�ำไยยงัสร้ำงปรำกฏกำรณ์

กำรเป็นหุ่นยนต์ขวัญใจสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมน�ำเสนอภำพ และควำมสำมำรถไปอย่ำง 

กว้ำงขวำง

SKUBA-Jr จากคุณล�าไย...หุ่นยนต์แม่บ้านอัจฉริยะ สู่การเป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์ใช้งานในบ้าน

ผศ.ดร.กำญจนพันธุ์ สุขวิชชัย อำจำรย์ที่ปรึกษำทีม SKUBA-Jr 

 จำกประสบกำรณ์กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทีม SKUBA-Jr  

ได้น�ำควำมรูจ้ำกเวทรีะดบัโลก มำพัฒนำต่อยอดให้หุน่ยนต์ใช้งำนในบ้ำนหรอืหุน่ยนต์แม่บ้ำน

ให้มคีวำมสำมำรถมำกขึน้ และเข้ำร่วมกำรแข่งขนับนเวทรีะดบัโลกอกีครัง้ทีป่ระเทศแคนำดำ 

ซึ่งผลกำรแข่งขัน ทีมได้รับรำงวัลรองชนะเลิศมำครองในปี 2561

 ล่ำสุด เม่ือเดือนกรกฎำคม 2562 ทีม SKUBA-Jr สำมำรถคว้าแชมป์โลกมาครอง  

พ่วงด้วยรางวัล Overall Highest Score ในกำรแข่งขัน World RoboCup 2019  

ที่ประเทศออสเตรเลีย หุ่นยนต์ใช้งำนภำยในบ้ำนอัตโนมัติหรือ @Home (At Home)  

Education ในรุ่น Open Category จำกควำมพยำยำมมุ่งมั่น พัฒนำหุ่นยนต์ใช้งำนในบำ้น 

ท�ำให้ทีม SKUBA-Jr ฝ่ำด่ำนท�ำคะแนนชนะทีมคู่แข่ง 16 ทีมจำก 7 ประเทศ คือ มำเลเซีย  

มำเกำ๊ จีน อิตำลี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และไทย ด้วยควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ คือ 

1. Speech and Person Recognition เป็นกำรทดสอบควำมสำมำรถ AI ของหุ่นยนต์ ในกำรค้นหำ บุคคล บอกเพศ และสำมำรถ 

 สื่อสำรกับมนุษย์ผ่ำนทำงกำรใช้กำร เสียงพูดคุย

2. Help me carry เป็นกำรทดสอบควำมสำมำรถของหุ่นยนต์ในกำรเคลื่อนที่ไปช่วยเหลือมนุษย์ในกำรช่วยขนของของมนุษย์ไปยัง 

 สถำนที่ต่ำงๆ แบบอัตโนมัติ และยังสำมำรถไปยังสถำนที่ที่หุ่นยนต์ไม่เคยไป และสำมำรถกลับมำยังสถำนที่ที่รู้จักได้ โดยกำรทดสอบนี้ 

 เหมือนกับน�ำหุ่นยนต์ไปช่วยมนุษย์ในกำรจับจ่ำยซื้อของ เช่น ซุปเปอร์มำร์เก็ต หรือหำ้งสรรพสินค้ำ

3. Restaurant เป็นกำรทดสอบกำรท�ำงำนแทนบริกรในร้ำนอำหำร โดยหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปยังลูกค้ำที่ต้องกำรสั่งอำหำร โดยมองจำก 

 กำรโบกมือหรือกำรตะโกนสั่งของลูกคำ้ และรับค�ำสั่งอำหำร แล้วเคลื่อนที่กลับมำแจ้งพนักงำนในร้ำนอำหำร และส่งอำหำรให้ตรงกับ 

 ค�ำสั่งของลูกค้ำแต่ละคน

4. Final Challenge เป็นกำรแสดงควำมสำมำรถของหุน่ยนต์ตำมแต่ทีล่ะทมีเตรยีมมำ ซึง่ทมี SKUBA-Jr แสดงควำมสำมำรถของหุน่ยนต์ 

 ในกำรเป็นพนักงำนโรงแรมในกำรพูดคุยโต้ตอบ ส่งของไปยังห้องแบบอัตโนมัติ และเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยในสถำนกำรณ์ไฟไหม้โรงแรม  

 ที่สำมำรถตรวจจับกองไฟ ค้นหำลูกค้ำในสภำพมืดมิด มีสิ่งกีดขวำงและมีหมอกควัน เพื่อช่วยเหลือลูกคำ้ออกจำกโรงแรม

บูรณาการความรู้ไร้พรมแดน
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 จำกกำรรวมตัวของนิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์และคณะบริหำรธุรกิจ มก.ในนำมทีม Dongtaan Racing ที่ร่วมกันออกแบบ  

พัฒนำและสร้ำงรถยนต์ฟอร์มูล่ำเขำ้แข่งขันและคว้ำรำงวัลมำครองทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ ในรอบปีกำรศึกษำ 2561 

ทีม Dongtaan Racing น�ำรถยนต์ที่ได้พัฒนำเองเข้ำแข่งขันในสนำมแข่งรถทั้งประเทศและต่ำงประเทศและได้รับรำงวัล ดังนี้

การแข่งขัน Student Formula Japan FSJ 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่ำงวันที่ 4 - 8 กันยำยน 2561 ได้รับรำงวัล ดังนี้ 

  รำงวัลที่ 2 Ergonomics Awards กำรออกแบบตำมหลักสรีระศำสตร์

  ได้เสมือนรถแข่ง

  รำงวัล JAMA Chairman Awards ส�ำหรับทีมที่แข่งครบ ทั้ง Static

  และ Dynamic Events

  รำงวัลคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 20 จำก 92 ทีม

การแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2018-2019 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จ.ปทุมธานี
ระหว่ำงวันที่ 18 - 19 มกรำคม 2562 ได้รับรำงวัล ดังนี้

  รางวลัชนะเลศิได้รบัถ้วยรางวลัพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

  สยามบรมราชกุมารี

  รำงวัลชนะเลิศด้ำน Design และด้ำน Presentation

  รำงวลัชนะเลศิกำรแข่งขนัประเภท Acceleration และประเภท Endurance

  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันประเภท Skid Pad

  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขันประเภท Autocross

สมาชิกทีม Dongtaan Racing ประกอบด้วย 

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ 

นำยสรวศิ นลิยนำท นำยพชัรกร วฒันพนม นำยยสินทร สีบวัสด น.ส.ณฐัมน นกุลูดษิฐ 

นำยกติต ิพวงศริ ินำยชยัชำย ไชยช่วย นำยววิธิวนิท์ ทองค�ำ นำยธรีภทัร ทศันสกุำญจน์ 

นำยจิระวิน กิจกิตติกร นำยภัทรดนัย เลิศกิตติสกุล นำยนวพล เธียรดุสิต นำยเจตณัฐ 

พรชยำนนท์ นำยธนกฤต ศรีสุวรรณ นำยนรำวิชญ์ ตรีสุข นำยสรำวุธ วิเชียร  

นำยอรย์ิธชั บญุช ูนำยณฐันนท์ อนิทร์ไหม นำยธนนัดร ยลถวลิ นำยภทรพล หย่องเจรญิ 

และนำยรวิสุต มณีโชติ 

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ได้แก่ 

น.ส.ณัฏฐ์ณัชชำ อนันต์เตชภณ และนำยวัฒนสิน จูฑำวัฒนำนนท์ 

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ 

น.ส.พรกำญจนำ แตงอ�่ำ 

พร้อมด้วยนิสิตจำกคณะบริหำรธุรกิจ มก.

อาจารย์ทีป่รกึษาทมี ผศ.ดร.ประพจน์ ขนุทอง ผศ.ดร.เจตวย์ี ภคัรชัพนัธุ ์อ.ดร.อรรถพร 

วิเศษสินธุ์ ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล และ อ.ณัฐพล พันธุ์ภักดี คณะบริหำรธุรกิจ

นิสิตทีม Dongtaan Racing พัฒนารถฟอร์มูล่า สู่รางวัลระดับชาติและนานาชาติ

การเรียนรู้สร้างสรรค์ไร้พรมแดน
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 ส�ำหรับคนทีม่องเชิงคณติศำสตร์กจ็ะเหน็กำรเปล่ียนแปลง
และพัฒนำกำรระหว่ำงยุค ว่ำอยู ่ในรูปแบบของสมกำร  
Exponential ผลพวงทีเ่กดิจำกพฒันำกำรทีเ่รยีกว่ำ “พลกิฟ้ำ
คว�่ำแผ่นดิน” หรือ Disruption นี้ จะวำ่อยู่ยำกก็ยำก จะว่ำ 
อยู่ง่ำยก็ง่ำยเปรียบดังสุภำษิต “สองคนยลตามช่อง ...”  
ซึ่งเป็นทั้ง “ภัยคุกคาม” และ “โอกาส”

 มองในแง่กำรพัฒนำองค์กรเชิงยุทธศำสตร์ ถ้ำวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและปฏิบัติกำรสอดคล้องและไปด้วยกัน องค์กรก็จะ 
ด�ำเนินไปอย่ำงยั่งยืนแต่ถ้ำพลำดก็มีโอกำสถูก Wipe Out  
ไปได้ง่ำยๆ ลงมอืช้ำไป 1 ปี ในปัจจบุนัเท่ำกบัช้ำไป 10 ปีในอดตี

 บูรณำกำรเป็นสิ่งส�ำคัญดุจเงำตำมตัวของพัฒนำกำร 
ที่นับวันจะเร็วขึ้น ๆ เพรำะกำรด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันอยู่บน 
“ข้อมลู” ทีส่่งผ่ำน Optical Fiber ทีเ่ป็นโครงสร้ำงพืน้ฐำนโดยม ี
Platform ต่ำง ๆ ที่เชื่อม “สังคม” เข้ำหำกัน ไม่ว่ำจะเป็น  
Facebook, WeChat, Google, Baidu, Youtube, Youku  
หรือ Digital Currency แพล็ตฟอร์มที่มีข้อมูลมหำศำล 
ไหลผ่ำน ประกอบกับ Breakthrough ทำงด้ำน AI ท�ำให้  
กำรด�ำเนินชีวิตควำมเป็นอยู ่และกำรเสพหลำย ๆ อย่ำง 
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกมำย มือถือของทุกคนจะมี Social 
Media เป็นท่ำบงัคบั คนทีม่ไีลฟ์สไตล์เหมอืนหรอืคล้ำยกนัมกั
จะมี App. ในมือถือคลำ้ยกัน เมื่อติดตั้งแอป สิ่งที่ตำมมำ คือ 
แอปจะขอเข้ำไป “ล้วง” ข้อมูลที่เป็นส่วนตัว ไม่ว่ำจะเป็น 
Contact, Photo, Location หรือแม้กระทั่งควบคุมกล้อง
และไมโครโฟนของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งแอป ท�ำให้บำงคนที่ไม่รู้  
เกิดข้อสงสัยว่ำ ท�ำไม Social Media, Search Engine หรือ 
แอปบำงตัวเป็น “ผู้ช่วย” ที่ชำ่งรู้ “จริต” เรำเสียจริงๆ

 “Assistant” ถูกน�ำมำใช้ประโยชน์มำกขึ้น อุปกรณ์
อ�ำนวยควำมสะดวกภำยในบ้ำนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย  
ไม่ว่ำจะเป็น Amazon, Apple, Facebook, Google,  
Huawei, Microsoft, Xiaomi ล้วนเป็นผลพลอยได้จำก 
กำรผนวก AI กับ IoT เขำ้ด้วยกัน กำรสั่งซื้อของทำงออนไลน์ 
โดยใช้เสียงหรือกำรบันทึกนัดหมำย สำมำรถสั่งงำนผ่ำน 
ทำงเสียง บำงคนที่ไม่อยำกพิมพ์เอกสำรก็สำมำรถพูดผ่ำน 
Voice Assistant สำมำรถย่นเวลำกำรพิมพ์ลงไปได้มำก  
โดยที่เหลือก็แก้ไขเฉพำะค�ำที่สะกดผิดเท่ำนั้น 

 Digital Currency ไม่ว่ำจะเป็น Bitcoin Ethereum  
หรือ Libra ที่ออกมำล่ำสุดและมีคุณสมบัติเป็น Stable Coin 
อำจท�ำให้กำรใช้ธนบัตรหรือเหรียญกษำปณ์สูญพันธุ์ไปเลย

 ส�ำหรับกำรศึกษำนั้น รูปแบบกำรเรียนกำรสอนต้อง 
บูรณำกำรให้มำกขึ้น เส้นกำรแบ่งแยกวิทย์-ศิลป์หรือกำรม ี
คณะโน้นคณะนี้ ภำควิชำ ควรจำงลงได้แล้ว กำรเรียนควร 
เปิดกว้ำง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้สนใจ ควรเน้นทักษะกำรคิด 
คดิอย่ำงเป็นระบบ คดิเชงิเหตผุล คดิวเิครำะห์ ปัจจบุนัมคีอร์ส
ขำยตรงจำกมหำวิทยำลัยติดอันดับโลกมำกมำย รวมทั้งคอร์ส
ที่มำจำกผู้ผลิตสินค้ำ เพรำะนับวันกำรเรียนเพียงแค่ทฤษฎ ี
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด ดังนั้น ถ้ำระบบ 
กำรศึกษำยังมองโลกแบบเดิม ๆ ก็เตรียมตัวถูก Wipe Out 
ไปได้เลย 

 ทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นไม่ได้มำจำกปำฏิหำริย์หรือโชคช่วย  
แต่เกิดจำกบูรณำกำรทำงควำมคิดที่มำบรรจบกันในช่วงเวลำ 
ทีเ่หมำะสม ท�ำให้เกดิกำรเปลีย่นแปลง ดงันัน้ ผูท้ีเ่ตรยีมพร้อม
และตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท คือผู้ที่จะผ่ำนพ้นจำกกระแส 
Disruption และสำมำรถอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน

ย้อนอดตีกลบัไปเมือ่สมยัทีผู่เ้ขยีนเรยีนอยูท่ีน่ีแ่ละหน่วยกติ

สนนราคาหน่วยละ 10 บาท จะค้นคว้าหาหนังสืออ่าน  

กต้็องไปห้องสมดุทีบ่รรยากาศ “เงยีบกรบิ” หรอืไม่ก็ไปซือ้ 

Textbook แถว ๆ สยามสแควร์ หรือวังบูรพา 

วาร์ปกลับมาปัจจุบัน ที่แค่มีมือถือก็สามารถค้นคว้า 

สั่งอาหาร จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก เรียกแท็กซี่ และอ่ืนๆ  

มนัช่างเป็นสิง่ที่ไม่น่าเชือ่ (ส�าหรบัคนยคุก่อนๆ) แต่ส�าหรับ 

Digital Native แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดา 

ไร้ขอบเขต

ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภำตะวนิช รองคณบดีฝำ่ยสื่อสำรและพัฒนำดิจิทัล
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Hall of Fame
รางวัลและเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

ผลงานระดับนานาชาติ

อาจารย์กับรางวัลระดับนานาชาติ

 อำจำรย์และนิสิตภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Best Poster Award ในงำน 

กำรประชมุวชิำกำรและนทิรรศกำรนำนำชำตด้ิำนเทคโนโลยวีสัด ุครัง้ที ่10 (The 10th International 

Materials Science and Technology: MSAT-10) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ 

วัสดุแห่งชำติ ร่วมกับส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ระหว่ำงวันที่ 6 - 7  

กันยำยน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ดังนี้

 ผศ.ดร.ปริญญำ ฉกำจนโรดม จำกผลงำนเรื่อง Reducing Water Absorption of Fiber- 

Cement Composites for Exterior Applications by Crystal Modification Method

 นำยพรีพฒัน์ พำหสุวุณัโณ นสิติปรญิญำโท จำกผลงำนเรือ่ง The Influences of Chemical 

Treatment on Recycled Rejected Fiber Cement Used as Fillers in the Fiber Cement 

Products

 อำจำรย์ ดร.รติพร มั่นพรหม ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Best Poster Award 

จำกผลงำน “Effect of Tin Doping on Vertically Aligned ZnO Nanorods Synthesized 

via Hydrothermal Method” ภำยใต้ Symposium “Novel Solution Processing of 

Advanced Functional Nanomaterials for Energy, Environmental and Biomedical 

Applications” ในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ The 10th International Conference 

on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2019) จัดขึ้นระหวำ่งวันที่ 23 - 28 

มิถุนำยน 2562 ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์

 ผศ.ดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร ภำควิชำวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงาน 

แบบปากเปล่ายอดเย่ียม จำกผลงำน Natural Rubber Reinforced by Nano cellulose  

Extracted from Dried Rubber Leaves ในงำนประชมุ The 7th International Conference 

on Nano and Materials Science (ICNMS 2019) จัดขึ้นระหวำ่งวันที่ 4 - 7 มกรำคม 2562 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ

รางวัลและเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2561 ล้วนเป็นผลงาน  

ทีส่ร้างสรรค์และพัฒนาจากความสามารถของบคุลากรทัง้สายวชิาการ สายสนบัสนนุ ตลอดจนนสิติ ทัง้ด้านวชิาการ 

วิจยั และนวตักรรม และเข้าร่วมประกวดในเวททีัง้ระดบัสถาบนั ระดบัชาต ิและนานาชาต ิเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อสาธารณชน 

และน�าชื่อเสียงมาสู่คณะ มหาวิทยาลัย ตลอดจนประเทศไทย ดังนี้ 
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นิสิตกับรางวัลระดับนานาชาติ

 นิสิตทีม SKUBA-Jr ได้รับรางวัลแชมป์โลกและรางวัล Overall Highest Score  

จำกกำรแข่งขัน World RoboCup 2019 ในประเภทหุ่นยนต์ใช้งำนภำยในบ้ำนอัตโนมัติ  

หรือ @Home (At Home) Education ในรุ ่น Open Category จัดโดย RoboCup  

Federation, FESTO, Mathworks Softbank Robotics และ NSW Government ระหว่ำง 

วันที่ 2 - 8 กรกฎำคม 2562 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

 สมำชิกทีม ได้แก่ คือ นำยกันต์ ยำใจ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ นำยกิตตินนท์ สวรรยำวัฒน์  

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ และนำยรัชกร ศรีเหรำ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต 

โครงกำร ป.ตรี นำนำชำติ (IUP) นำยวสุธร ศิริยำกร ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ 

น.ส.พฤฒำภรณ์ เมำลำนนท์ (ป.โท) ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ โดยมี ผศ.ดร.กำญจนพันธุ์  

สุขวิชชัย ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ

 นำยวฤีทธิ ์โพธิพ์นัธุ ์นสิิตภำควชิำวศิวกรรมวสัด ุนกักฬีำอสีปอร์ตทมีชำตไิทย เข้ำรอบ 8 คน

สุดท้ำยในกำรแข่งขันกีฬำเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ระหวำ่งวันที่ 18 สิงหำคม - 2 กันยำยน 2561 

ณ กรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย 

 นำยภัทรพงษ์ ภำคภูมิ นิสิตปริญญำเอก ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ได้รับรางวัล  

Best Presenter ในงำน The 2nd International Conference on Informatics and  

Computational Sciences (ICICoS 2018) จัดโดย Department of Informatics, 

Faculty of Science and Mathematics, Universitas Diponegoro ระหวำ่งวันที่ 30-31 

ตุลำคม 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นำยสิทธันต์ ว่องเจริญ นิสิตระดับปริญญำโท ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรำงวัล Best Oral 

Presentation ในงำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ Pure and Applied Chemistry  

International Conference 2019 (PACCON 2019) จดัโดยมหำวทิยำลัยมหดิลและสมำคมเคมี

แห่งประเทศไทย ระหว่ำงวันที่ 7 - 8 กุมภำพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค

รางวัลระดับชาติ

อาจารย์กับรางวัลระดับชาติ

 ผศ.ดร.สญัชัย เดชำนภุำพฤทธำ ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ ได้รบัรำงวลั IEEE PES (Power &  

Energy Society) Thailand Chapter Young Engineer Award 2018 จำกผลงำน 

ทำงวิชำกำร วิจัย และบริกำรวิชำกำรที่เป็นที่ประจักษ์ในวงสังคม ในงำน IEEE PES Dinner  

Talk 2018 จดัโดย IEEE Power & Energy Society - Thailand ร่วมกบัสมำคมสถำบนัวศิวกรไฟฟ้ำ 

และอิเล็คโทรนิกส์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ 
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 อำจำรย์คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้รับรำงวัลในกำรประชุม นักวิจัยรุ ่นใหม่..พบ.. 

เมธีวิจัยอำวุโส สกว. ครั้งที่ 18 จัดโดยส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย และส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2562 ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอ�ำ  

จ.เพชรบุรี ดังนี้

 รางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards ได้แก่

   รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภำควิชำวิศวกรรมเคมี

 รางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award For New Scholar ได้แก่

   ผศ.ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

 อำจำรย์คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น ประจ�าปี 2561 จัดโดยส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรม

อินเตอร์คอนติเนนตัล ดังนี้

 ด้านสาธารณะ ได้แก่ ศำสตรำจำรย์ ดร.อมร พมิำนมำศ ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ จำก ผลงำนวจิยั 

เรื่อง “กำรบูรณะโบรำณสถำนเพื่อรำกฐำนกำรอนุรักษ์อย่ำงยั่งยืน” เป็นผลงำนร่วมกับ  

ผศ.ดร.ภำสกร ปนำนนท์ คณะวทิยำศำสตร์ มก. รศ.ดร.สทุศัน์ ลลีำทววีฒัน์ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำธนบุรี และ รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 ด้านพาณิชย์ ได้แก่ 

 1. รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภำควิชำวิศวกรรมเคมี จำกผลงำน กำรพัฒนำตัวเร่งปฏิกิริยำ

  ส�ำหรับกำรเปลี่ยนก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสำรเคมีมูลคำ่เพิ่ม 

 2. ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร จำกผลงำนหุ่นยนต์ส�ำหรับกำรขูด 

  หนำ้ยำงรถยนต์อัตโนมัติในกระบวนกำรผลิตยำงหล่อดอก

 อำจำรย์ปัญญำ เหล่ำอนนัต์ธนำ และนำยธนตัถ์ ศรสีขุสนัต์ นกัวจิยั ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ  

ได้รับรำงวัลที่ 1 จำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำกผลงำน 

เตำย่ำงก่ึงอบอัจฉริยะ รุ่น 4x2 ในงำน Techno Mart 2019 จัดโดยกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี 

รางวัลระดับชาติ

นิสิตกับรางวัลระดับชาติ

 นิสิตภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ  
ประจ�ำปี 2561 ในงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ” Thailand Research Expo 2018 จัดโดย
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำต ิระหว่ำงวนัที ่9-12 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรมเซน็ทรลัเวลิด์ 
ดังนี้

 รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ น.ส.เบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์ น.ส.กรกมล มีสมบัติ
   นำยปำนรวีวัชร ตั้งเกษมจิตต์
 รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ น.ส.เบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์ น.ส.ณิชำ ซำโต้
   น.ส.ภัทรศยำ ทองใหญ่
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 นำยณภัทร พันธ์ประสิทธิกิจ นิสิตภำควิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ ได้รับรำงวัล The 1st Prize Winner 
in TechJam 2018 (Southern Region) ประเภท Data Track ในงำน TechJam 2018  
จัดโดย Kasikorn Business Technology Group เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรม Siam 
Oriental จ.สงขลำ

 นิสิตภำควิชำวิศวกรรมโยธำ ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดแนวคิดกำรใช้ประโยชน์จำกภำพถ่ำย 
จำกดำวเทียมและกำรใช้ระบบประมวลผลอัตโนมัติอย่ำงเต็มรูปแบบต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนกำร 
ภำยใต้หัวข้อ For Better Living ในงำน GISTDA Innovation Day 2018 ภำยใต้กิจกรรม PIXEL  
จัดโดยส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) กระทรวง วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรม เซ็นทรัลพลำซำ

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก ่ นำยรัชชำนนท์ นำคสมบูรณ์ น.ส.ชัญญำ วงศ์ลำภสุวรรณ
  นำยอดิศร ทวีโยค
 รางวัลชมเชย ได้แก ่ น.ส.อังคณำ พุ่มพวง น.ส.พนัฎดำ พันธ์ภักดี นำยฉัตรชัย สุขจินดำ

 น.ส.ดลชนก ดรุณวรรณ นิสิตภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ จำกผลงำนเรื่อง 
สีเรืองแสงเพื่อควำมปลอดภัยที่ดีขึ้นและยั่งยืน ในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ ์ชิงทุนกำรศึกษำ  
Go Further Innovation Scholarship 2018 ระดับอุดมศึกษำ ในหัวข้อเพื่อทุกชีวิตปลอดภัย  
บนท้องถนน จัดโดยบริษัท ทีวีบูรพำ จ�ำกัด ร่วมกับ ฟอร์ด ประเทศไทย และสมำคมพัฒนำ
ประชำกรและชุมชน เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2561 ณ ห้องประชุม สนำมปทุมธำนีสปีดเวย์ 
จ.ปทุมธำนี โดยมี ผศ.ดร.ปริญญำ ฉกำจนโรดม ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ และ ดร.วิชิต ประกำยพรรณ 
Executive Advisor บริษัทเฌอรำ่ จ�ำกัด มหำชน เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ

 นิสิตสำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์และควำมรู้ ได้รับรางวัล Top Score on Server  

Programming รางวัล Top Score on Systems Engineering และรางวัลขวัญใจ 

ผู้เข้าแข่งขันและกรรมการ Friendship Award ในกำรแข่งขันทักษะทำงด้ำนระบบสมองกล

ฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 (TESA Top Gun Rally 2019) ในหัวข้อระบบกำรจัดกำร

โบรำณสถำนแห่งชำติ 4.0 จัดโดยสมำคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ระหวำ่งวันที่ 6-12 มกรำคม 

2562 ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร จ.นครปฐม

 สมำชกิทมี ได้แก่ นำยจริำย ุเหลอืงวลิำวณัย์ นำยทศพล เมณฑ์กลู น.ส.กำนต์ชนก กนัณย์ี น.ส.ขวญัแก้ว อตุมะ และนำยฐติวิสัส์ 

ทองบ่อ สำขำวชิำวศิวกรรมซอฟต์แวร์และควำมรู ้โดยม ีอ.ดร.ภำรจุ รตันวรพนัธุ ์ภำควชิำวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ เป็นอำจำรย์ทีป่รกึษำ

 นิสิตภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน The 2nd KU Data Science  
Boot Camp: Digital Lifestyle with Wongnai.com จัดโดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
Wongnai.com และธนำคำรไทยพำณิชย์ ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน - 25 ธันวำคม 2561  
ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ ประเภทกำรวิเครำะห์ข้อมูลและแสดงผล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
  ที่  1 ได ้แก ่ นำยณภัทร พันธ ์ประสิทธิกิจ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  
  พร้อมเพื่อนร่วมทีมจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี และ 
  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 รางวัลชมเชย ประเภทกำรพัฒนำวิธีกำรวิเครำะห์ที่รวดเร็ว ได้แก่ นำยธนกร รัตนศรีเมธำ  
  นำยสุริยำ อัมโร นำยยูไลบีบ กูบกระบี่ และนำยกสิณ วิโรจน์บริสุทธิ์  
  ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ โดยมี รศ.ดร.เอกชัย ไพศำลกิตติสกุล ภำควิชำ 
  วิศวกรรมไฟฟำ้ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
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 นิสิตภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรำงวัลในมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2562 (Research Expo 2019) จัดโดยส�ำนักงำน 

คณะกรรมวจิยัแห่งชำต ิ(วช.) และเครอืข่ำยในระบบวจิยัทัว่ประเทศ ระหว่ำงวนัที ่7-10 เมษำยน 2562 ณ โรงแรม เซน็ทรลัเวลิด์ ดงันี้

นิสิตปริญญาโท 

รางวัลเหรียญเงิน

 นำยพีรพัฒน์ พำหุสุวรรณโณ จำกผลงำน กำรน�ำเศษวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์

 กลับมำใช้เป็นสำรตัวเติมในวัสดุประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์สมรรถนะสูง

 นำยพัสกร สอนประสำร จำกผลงำน กำรใช้เถ้ำหนักจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน

 เป็นวัตถุดิบทดแทนทรำยธรรมชำติในวัสดุประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์สมรรถนะสูง

 อำจำรย์ที่ปรึกษำ: ผศ.ดร.ปริญญำ ฉกำจนโรดม ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ 

 น.ส.ลัดดำ จันแดง น.ส.กรกมล มีสมบัติ และ น.ส.เบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์

 จำกผลงำน อิฐมวลเบำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยป้องกัน PMs

 อำจำรย์ที่ปรึกษำ: รศ.ดร.อรทัย จงประทีป ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ

 นิสิตปริญญาตรี ได้รับรางวัลจาการประกวดข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ�าปี 2562

รางวัลระดับดีมาก

และรางวัลเหรียญเงิน

 น.ส.ดลชนก ดรุณวรรณ จำกผลงำน สีเรืองแสงเพื่อควำมปลอดภัยบนถนนที่ดีขึ้นและยั่งยืน

 อำจำรย์ที่ปรึกษำ: ผศ.ดร.ปริญญำ ฉกำจนโรดม ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ

รางวัลระดับดี และ

รางวัลเหรียญเงิน

 น.ส.วรนิษฐำ แสงวิเชียร และ น.ส.ศรัญยำ วันเพ็ญ

 จำกผลงำน กำรน�ำควำมร้อนปล่อยทิ้งกลับมำใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรผลิตวัสดุ

 เชิงประกอบสมรรถนะสูงซีเมนต์เสริมแรงด้วยเส้นใย 

 อำจำรย์ที่ปรึกษำ: ผศ.ดร.ปริญญำ ฉกำจนโรดม ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ

นิสิตกับรางวัลระดับชาติ

 น.ส.วรนิษฐำ แสงวิเชียร และ น.ส.ศรัณยำ วันเพ็ญ นิสิตภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ ได้รับ 

รำงวัลชนะเลิศประเภทประหยัดพลังงำนในกำรประกวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 

ประเภทไม่ใช่อำหำรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Awards 2019 จัดโดย 

สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร มก. เมื่อวันที่ 26  

มีนำคม 2562 ณ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน
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นิสิตกับรางวัลระดับชาติ

	 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ	 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote	 จากผลงาน	 Smart	 Farm	 

โรงเรือนอัจฉริยะ	 ในการเข้าร่วมแข่งขัน	 IIoT	Competition	2019	จัดโดย	บริษัท	ชไนเดอร์	 

อิเล็คทริค	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2562	

	 สมาชิกทีมประกอบด้วย	นายพศินพัชร	์วิธูชุลีโชติ	นายสิรวิชญ	์วัชรเสมากุล	น.ส.สิริรัตน์	

สวัสดิ์ชัย	และ	น.ส.ปรียาพร	จันทรกานต์รัตน์	โดยมี	ผศ.ดร.ดุสิต	ธนเพทาย	และ	ผศ.ดร.เด่นชัย	

วรเศวต	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	 ได้รับรางวัล Best Paper Award	 ในงานประชุม

วิชาการสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	 ครั้งที่	 5	 The	 5th	 TNI	 Academic	 Conference	 

Engineering	 Technology	 and	 Digital	 Transformation	 in	 Industry	 Business,	

and	 Culture	 (TNIAC	 2019)	 ภายใต้หัวข้อ	 Engineering	 Technology	 and	 Digital	 

Transformation	 in	 Industry,	 Business,	 and	 Culture	 เมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคม	 2562	 

ณ	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

	 นสิติภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	และนสิิตภาควชิารฐัศาสตร์และและรฐัประศาสนศาสตร์	

คณะสังคมศาสตร์	 มก.	 ทีม	Will	 of	 Green	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันน�าเสนอ 

ผลงานนวัตกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อม	 จากผลงาน	Heat	 Charger	 นวัตกรรมการเปล่ียนพลังงาน

ความร้อนเหลือทิ้งเป็นพลังงานไฟฟ้า	 ภายใต้โครงการ	 The	 Comprehensive	 Course	 in	

Japanese	Business	Innovation	ในงาน	Japan	Job	Fair	2019	จัดขึ้นเมื่อวันที	่7	มิถุนายน	

2562	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	

	 สมาชิกทีม	ได้แก่	นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	จ�านวน	5	คน	ได้แก่	นายพรประสิทธิ	์ 

ชูแสง	นายณัฐวัชร	สันต์จิตโต	นายโภควินท	์ชุนรัตนชัย	นายธน	มีนาภินันท	์และนายธนภัทร	 

ดวงดีเด่น	 พร้อมกับนิสิตคณะสังคมศาสตร์	 มก.	 1	 คน	 ได้แก่	 น.ส.ภัทรินทร์	 มีแตง	 โดยมี	 

รศ.ดร.ราชธีร	์ เตชไพศาลเจริญกิจ	ผศ.ดร.อมรรัตน	์ เลิศวรสิริกุล	อ.ดร.รติพร	มั่นพรหม	และ	

อ.ดร.กฤษฎา	สุรวัฒนวิเศษ	ภาควิชาวิศวกรรมวัสด	ุเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร	์ได้รับรางวัลดีเด่น	จากผลงานระบบช่วยตรวจสอบ	 

การหลอกลวงออนไลน์	 ในการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน

คดีพิเศษ	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562:	 Innovation	 for	 Crime	 Combating	 Contest	 2019	 

จัดโดย	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เมื่อวันที่	 10	 มิถุนายน	 2562	ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	

พระจอมเกล้าธนบุรี	

	 สมาชิกทีม	 ได้แก่	 นายกฤษณะ	 ฉายแก้ว	 นายนภณัฏฐ์	 ทองตัน	 นายศรัณย์ภัทร	 ลาวัง	

น.ส.ศวิตา	โฆสิตะมงคล	และนายวราฤทธิ์	หงส์ก�าเนิด	โดยมี	รศ.สุรศักดิ	์สงวนพงษ์	ภาควิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร	์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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บุคลากรสายสนับสนุนกับรางวัลระดับชาติ

 บุคลำกรสำยสนับสนุนคณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้รับรำงวัลในงำนกำรประชุมวิชำกำรวิจัย 

ระดับชำติ ส�ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน ในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 11 จัดโดยที่ประชุมสภำ

ข้ำรำชกำร พนกังำน และลกูจ้ำงมหำวทิยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ณ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 

ระหวำ่งวันที่ 20 - 21 มิถุนำยน 2562 โดยมีผู้ได้รับรำงวัล ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ น.ส.จีรนันท์ เพ็ญจันทร์ นำยณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง 

 ส�ำนักงำนเลขำนุกำร และนำยสุธี แซ่เจีย ศูนย์คอมพิวเตอร์ทำงวิศวกรรม

 จำกผลงำนระบบติดตำมค่ำล่วงเวลำด้วยลำยนิ้วมือ

 (ไม่มีผลงำนใดได้รับรำงวัลชนะเลิศ) 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นำงดำรณี ยงยืน ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

 และนำงสมบูรณ์ ยอดล�้ำ ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล

 จำกผลงำน กำรพัฒนำระบบโปรแกรมกำรเบิกเงินและโอนเงินจัดสรรคำ่อ�ำนวยกำร 

 โครงกำรพัฒนำวิชำกำรแบบอัตโนมัติ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นำยปริญญำ บุญทัน นำยสมพงษ์ พวงดอกไม้

 และนำยยงยุทธ อินนุรักษ์ ภำควิชำวิศวกรรมเคมี

 จำกผลงำน “Easy Board แสดงผลงำนทำงวิชำกำร” 

 รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนำนันท์ ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ ได้รับรางวัล Best Paper Award  

ในกำรประชุมวิชำกำร The 3rd Kasetsart University Sriracha Campus Anuual  

Conference 2018 จัดโดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2561  

ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ จ.ชลบุรี โดยผลงำนดังกลำ่ว เป็นผลงำนร่วมกับ 

รศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

 รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชำญเศรษฐิกุล ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร เข้ำรับโล่ขอบคุณผู้บริหาร 

ท่ีครบวาระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง ในโอกำสท่ีด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ครบวำระ 

4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561) จำก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2561 ณ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.

รางวัลระดับมหาวิทยาลัย คณะ สมาคม

อาจารย์กับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย
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นิสิตกับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย

 อ.ปัญญำ เหล่ำอนันต์ธนำ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ได้รับ 

รางวัลนิสิตเก ่าดีเด ่น ด้ำนนักประดิษฐ ์และนวัตกรรมจำก 

นำยเสรมิสกลุ คล้ำยแก้ว นำยกสมำคมนสิติเก่ำวศิวกรรมศำสตร์ มก. 

ในงำนดงตำลสัมพันธ์’61 เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรม 

เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ

 นิสติและอำจำรย์คณะวศิวกรรมศำสตร์ได้รบัรำงวลัผลงำนวจิยัสำขำสถำปัตยกรรมศำสตร์และวศิวกรรมศำสตร์ ในกำรประชมุ

ทำงวิชำกำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2562 ณ ห้องประชุมอำคำรจุฬำภรณ์พิศำลศิลป์ ภำยใน มก. ดังนี้

รางวัล ผลงาน เจ้าของผลงาน

รางวัลดีเด่น
คุณสมบัติทำงกลของวัสดุประกอบจำกเส้นใยปอส�ำหรับ
ใช้ในงำนซ่อมแซมและเสริมก�ำลังโครงสรำ้งคอนกรีต

น.ส.ปริมประภำ ระมั่งทอง
ผศ.ดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ

รางวัลดี
กำรผลิตอนุภำคโคคริสตอลระหว่ำงยำเมเฟนำมิคแอซิด 
กับยำพำรำเซตำมอลด้วยกระบวนกำร Gas Anti-Solvent 
(GAS)

น.ส.นภำดำ วิเชียรพงษ์ 
รศ.ดร.มำนพ เจริญไชยตระกูล ภำควิชำวิศวกรรมเคมี

รางวัลชมเชย

Performance of High-rate Membrane Bioreactor for 
The Treatment of Polluted Canal Water: Effect of 
Sponge Media

Miss Davin Sang นิสิตปริญญำโท
รศ.ดร.ชำติ เจียมไชยศรี 
และ รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี 
ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภำพของเทคนิคเพื่อปกป้องรอยต่อระหวำ่งคอนกรีต
และวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย

นำยปรมินทร์ เห็นชอบ
ผศ.ดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ

กำรศึกษำก�ำลังตำมแนวแกนของเสำท่อเหล็กประกอบ
3 ท่อ โดยกำรใช้กำรวิเครำะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์

นำยณัฐกิตติ์ ด�ำรงอุตสำหกิจ
ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ

อาจารย์กับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น
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รางวัล ผลงานต�ารา เรื่อง เจ้าของผลงาน

ต�ำรำดีเด่น เงินรำงวัล 50,000 บำท พร้อมประกำศเกียรติคุณ 

An Introduction to Automatic Control Systems
รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ต�ำรำดี เงินรำงวัล 30,000 บำท พร้อมประกำศเกียรติคุณ

Input Shaping for Vibration Suppression in Flexible Systems
รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การวิจัยด�าเนินงาน: อัลกอริทึมและการประยุกต์ใช้
(Operations Research: Algorithm and Applications)

ผศ.ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การส�ารวจเพื่อการท�าแผนที่ (Surveying for Mapping)
ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อุณหพลศาสตร์ II (Thermodynamics II)
ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วัสดุนาโน: การสังเคราะห์และการใช้งานทางวิศวกรรมเคมี 
(Nanomaterials: Synthesis and Applications in Chemical
Engineering)

รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รหัส (นอน) ไบนารีส�าหรับการสื่อสารดิจิทัล ((Non) Binary Codes for 
Digital Communications)

รศ.ดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ระบบควบคุมฝังตัว (Embedded Control Systems)
นายวโรดม ตู้จินดา 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การสังเคราะห์ 
และการประยุกต์แบบขนาน (Computer Architecture, Design, 
Synthesis and Parallel Application)

รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างอากาศยาน 1 (Aircraft Structures I)
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ศิริโพธิ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

สัญญาณและระบบสื่อสาร (Signals and Communication Systems)
ผศ.ดร.วชิระ จงบุรี 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมของเสียอันตราย
ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Engineering Mechanics (Statics)
ผศ.ดร.ธ�ารงค์ พุทธาพิทักษ์ผล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โลหะวิทยา (Metallurgy)
ผศ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Mathematics)
รศ.ดร.วรฐ คูหิรัญ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ต�ำรำชมเชย เงินรำงวัล 15,000 บำท พร้อมประกำศเกียรติคุณ

ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในการแปรรูปวัสดุ: ทฤษฎีและการประยุกต์ 
(Transport Phenomena in Materials Processing: Theory and 
Application)

ผศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

อำจำรย์/บุคลำกรสำยสนับสนุนกับรำงวัลระดับคณะ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีมอบรางวัลแก่อาจารย์ นิสิต บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงมาสู่คณะ ในวันสถาปนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ ดังนี้

 รำงวัลกำรประกวดกำรเรียบเรียงต�ำรำทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ ปีการศึกษา 2560 มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
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รางวัลการประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาวิชาการที่มีวงเงินว่าจ้างมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศ

โครงกำรกำรศึกษำแนวทำงส่งเสริมและพัฒนำจำกระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ในภำคกำรขนส่งและโลจิสติกส์ ระหว่ำงผู้ประกอบกำรขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่ง 

(e-Freight & e-Transport) 

หัวหนำ้โครงกำร: ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต สถำบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ

รางวัลที่ 2 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำส�ำรวจแนวเขตคลองสำธำรณะในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

หัวหน้ำโครงกำร: ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ

โครงการพัฒนาวิชาการที่มีวงเงินว่าจ้างตั้งแต่ 1 ล้าน ถึง 5 ล้านบาท

รางวัลชนะเลิศ
โครงกำรศึกษำกำรพัฒนำประสิทธิภำพจำกหม้อแปลงส�ำหรับระบบจ�ำหน่ำยของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

หัวหนำ้โครงกำร: รศ.วิชัย สุระพัฒน์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

รางวัลที่ 2
โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงด้ำนสถำปัตยกรรมไอทีองค์กร

หัวหนำ้โครงกำร: รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาวิชาการที่มีวงเงินว่าจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท

รางวัลชนะเลิศ
โครงกำรกำรศึกษำผลกระทบกำรเชื่อมต่อจำกระบบจ�ำหน่ำยของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจำกพลังงำนลม

หัวหน้ำโครงกำร: ผศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

รางวัลที่ 2

1. โครงกำรกำรศึกษำกำรเชื่อมต่อเครื่องก�ำเนิดไฟฟำ้พลังงำนควำมร้อนจำกเข้ำกับโครงขำ่ย

 ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

 หัวหนำ้โครงกำร: อ.ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

2. โครงกำรกำรพัฒนำสมกำรแบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ส�ำหรับท�ำนำยคุณสมบัติของพอลิเอทิลีน

 ชนิด HDPE และกำรจัดเก็บข้อมูล

 หัวหนำ้โครงกำร: รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล ภำควิชำวิศวกรรมเคมี

รางวัลที่ 3

โครงกำรงำนจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยำวิวิธพันธ์ประเภท Metal Oxide และ Porous 

silica ส�ำหรับกระบวนกำรผลิตโอเลฟินส์จำกก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

หัวหน้ำโครงกำร: รศ.ดร. ธงไทย วิฑูรย์ ภำควิชำวิศวกรรมเคมี

 โดยรำงวัลชนะเลิศ รำงวัลที่ 2 และรำงวัลที่ 3 ได้รับเงินรำงวัล 20,000 บำท 15,000 บำท และ 10,000 บำท พร้อมโล่ 

ประกำศเกียรติคุณ ตำมล�ำดับ 
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นิสิตกับรางวัลระดับคณะ

รางวัล Star Service Award ประจ�าปี 2561 
นางอรสา โตพิมพ์ พนักงานทั่วไป ส�านักงานเลขานุการ

	 รางวัล	Popular	Vote ได้แก่

 1. น.ส.รุง่รตัน์ กลิน่สงวน เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 

 2. น.ส.วรรณิภา เครือแก้ว นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ ส�านักงานเลขานุการ

 3. น.ส.ศวิพร ชยัสทิธิ ์ เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม

 4.  นายนรินทร์ หรรษชัยนันท ์วิศวกรโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รางวัล Best Suggestion Awards ประจ�าปี 2561
	 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ละมัย อินทวัตร ส�านักงานเลขานุการ 

 จากผลงาน โครงการการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า โรงอาหารคณะวิศว

 (Selection for Eng. Food Canteen) 

	 รางวัลรองชนะเลิศ	มี	2	รางวัล ได้แก่ 

 1. น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์ ส�านักงานเลขานุการ 

  จากผลงาน โครงการ Chatbot ผู้ช่วยล่องหน ประสิทธิภาพเกินร้อย 

 2. นายยงยทุธ อนินรุกัษ์ น.ส.สพุตัรา ศรจีิว๋ นางพชัร ีเสรฐิเจมิ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี  

  จากโครงการกระบอกน�้า ดีต่อใจ ช่วยรักษ์โลก

	 รางวัลชมเชย	มี	2	รางวัล ได้แก่ 

 1. น.ส.สุพัตรา ศรีจิ๋ว นางพัชรี เสริฐเจิม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

  จากผลงาน โครงการ Line กลุ่มใหญ่ ฉับไว ข้อมูล 

 2. นายปริญญา บุญทัน นายยงยุทธ อินนุรักษ์ นายสมพงษ์ พวงดอกไม้

  และนางพัชรี เสริฐเจิม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

  จากโครงการ Green Save Chem.Eng

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษา จ�านวน 

51,600 บาท ให้กับนิสิตใหม่ช้ันปีท่ี 1 ผู ้ที่มีคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อคณะ

วิศวกรรมศาสตร์สูงสุด ประจ�าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

โครงการรบัสมคัรและคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาในระบบรบัตรงร่วมกนั	TCAS รอบที ่3

  นายบูรพา เจริญวัฒน์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  (จบการศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย)

  นายธนายุต ถามถ้วน (จบการศึกษาจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย)

ในระบบการคัดเลือกส่วนกลาง	TCAS	รอบที่	4	Admissions

  นายกนัต์ เลศิธนอารย์ี (จบการศกึษาจากโรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสน)ี)

  นายธนกร อภิติกุลวงษ์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

  (จบการศึกษาจากโรงเรียนสิงห์บุรี)
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ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

 ในรอบปีกำรศึกษำ 2561 คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้น�ำเสนอผลงำนทั้งภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์ และได้รับรำงวัล ดังนี้ 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกำรประกวด 

ผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ KU-KM Best Practice Awards จำกผลงำนเรื่อง PQI: 

พัฒนำคน พัฒนำงำน องค์กรก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน และได้รับเกียรติบัตรประกำศ

เกียรติคุณ กำรน�ำเสนอผลงำนองค์ควำมรู ้ เรื่อง Smart Payment และเรื่อง  

Easy Guide ในโครงกำรวนัแห่งกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่20 กนัยำยน 

2561 ณ ส�ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มก.

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ โดย ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวำงแผน

และควบคุม ได้รับรางวัลภาคโปสเตอร์ จำกผลงำนเรื่อง PQI: พัฒนำคน พัฒนำงำน 

องค์กรก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน ในกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำย กำรจัดกำรควำมรู ้  

เรื่อง “กำรจัดกำรควำมรู้สู่มหำวิทยำลัยนวัตกรรม” (Knowledge Management: 

Innovative University) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล สถำบันกำรพลศึกษำ

และสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 ระหว่ำงวันที่ 25 - 28 กุมภำพันธ์ 2562  

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธำนี

 คณะวศิวกรรมศำสตร์ ได้รบัรางวลัในโครงการรางวลัคณุภาพแห่งมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ (มก.) ประจ�ำปี 2561 ครั้งที่ 12 ในงำนขอบคุณบุคลำกร มก.  

เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2561 ณ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. ดังนี้ 

 รางวลัผลงานดเีด่นประจ�าปีการศกึษา 2560 ระดบัหลกัสตูรปรญิญาตร ีได้แก่ 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมซอฟต์แวร์และควำมรู้ (นำนำชำติ)

 รางวัลการน�าเสนอผลงานในภาคบรรยาย ได้รับ 2 รำงวัล คือ

 รางวัลดีเยี่ยมประเภทกำรพัฒนำงำนและปรับปรุงกระบวนงำน และรางวัล

อนัดบัที ่2 ในกำรน�ำเสนอผลงำนในภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์ ได้แก่ ผลงำนเรือ่ง 

Teaching Fee Payment ผลงำนของทีม SUP Smart 

 สมำชกิทมีประกอบด้วย นำงดรณุวรรณ ศขุสนุทร น.ส.ปรยีำลกัษณ์ เลือ่มส�ำรำญ 

โครงกำรเปิดสอนวิศวกรรมศำสตร์ภำคพิเศษ และ น.ส.จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์  

โดยมี รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกำ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำทีม 

 รางวลัด ีแนวปฏบิตัทิีด่ ีได้แก่ ผลงำนเรือ่ง พฒันำคน พฒันำงำน องค์กรก้ำวหน้ำ

อย่ำงย่ังยืน ผลงำนของคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนโครงกำร PQI โดยมี ผศ.ดร.จเร  

เลิศสุดวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวำงแผนและควบคุม รองประธำนคณะกรรมกำรฯ  

เป็นหัวหน้ำทีม
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รางวัลบุคลากรดีเด่น

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้จัดให้มีกำรมอบรำงวัลบุคลำกรดีเด่นแก่บุคลำกรที่มีกำรครองตน ครองคน และครองงำน 

อย่ำงเหมำะสม ซึง่ในแต่ละปีคณะได้เสนอชือ่ผูท้ีไ่ด้รบัรำงวลับคุลำกรดเีด่นระดบัคณะไปยงัมหำวทิยำลยัเพือ่รบัรำงวลับคุลำกรดเีด่น 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในรอบปีกำรศึกษำ 2561 มีผู ้ได้รับรำงวัลในระดับคณะ เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2561 และ 

ระดับมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2561 ดังนี้

รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ�าปี 2561 ระดับคณะ

ประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ น.ส.เพ็ญสุดำ โหมลำ ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ น.ส.รัชดำวรรณ ขำวส�ำอำงค์ ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

ประเภทพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ น.ส.ละมัย อินทวัตร และ น.ส.สหพร แบบประดับ ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ น.ส.ณัฐกำญจน์ บูรณำหำร ภำควิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ

ประเภทลูกจ้างประจ�า และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

กลุ่มบริการพื้นฐาน นำยวิชิต บัวศรี ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

กลุ่มงานสนับสนุน นำยสุวัตร เกษมพุก ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล

กลุ่มงานช่าง นำยณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

รางวัลบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของ มก. ประจ�าปี 2561

กลุ่มอายุต�่ากว่า 40 ปี

รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภำควิชำวิศวกรรมเคมี ดีเด่นดำ้นกำรวิจัย สำยวิทยำศำสตร์

ผศ.ดร.กำญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ดีเด่นดำ้นกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์และท�ำคุณประโยชน์
ให้แก่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ ดีเด่นดำ้นกำรบริกำรวิชำกำร สำยสังคมศำสตร์

รศ.ดร.เมตตำ เจริญพำนิช ภำควิชำวิศวกรรมเคมี ดีเด่นดำ้นกำรวิจัย สำยวิทยำศำสตร์

ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอำด ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล ดีเด่นดำ้นนวัตกรรม สำยวิทยำศำสตร์

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจ�าปี 2561

นำยณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

นำยสุวัตร เกษมพุก ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล
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รางวัลผู้ท�าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางด้านการกีฬา

อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมการแข่งขันกีฬา
บุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมการแข่งขันกีฬา
เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มก.

รางวัลจากการร่วมแข่งขันว่ายน้�าผู้สูงอายุชิงแชมป์อาเซียน

 คณะวิศวกรรมศำสตร์สนับสนุนให้อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ นอกจำกจะเป็นกำร 

ออกก�ำลงักำยแล้วยงัส่งเสรมิให้บคุลำกรมสีขุภำพทีด่ ีโดยในรอบปีกำรศกึษำ 2561 มบีคุลำกรร่วมกำรแข่งขนัทัง้ระดบัมหำวทิยำลยั

ในกำรแข่งขันกีฬำเพื่อส่งเสริมสุขภำพบุคลำกร มก. กำรแข่งขันระดับชำติในกำรแข่งขันกีฬำบุคลำกรส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอุดมศึกษำ และกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติ ในกำรแข่งขันว่ำยน�้ำชิงแชมป์อำเซียน เป็นต้น โดยมีผู้ได้รับรำงวัลตำ่งๆ ดังนี้

อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ

เชิดชูเกียรติ ผู้ท�ำช่ือเสียงให้กับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (มก.) ทำงด้ำนกำรกีฬำ เม่ือวันท่ี  

3 ธันวำคม 2561 ณ คณะเกษตร มก. ดังนี้

  รศ.ดร.เสรี เศวตรเศรนี ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ ในฐำนะที่ปรึกษำ และผู้จัดกำรทีม

  ชมรมลีลำศ 3 ปีซ้อน (พ.ศ. 2559-2561)

  นำยสนอง สนุทรวภิำต ได้รบัโล่เกยีรตคิณุเงนิ ในฐำนะผูช่้วยผูฝึ้กสอนกฬีำประเภทฟตุบอล  

  (หญิง) 3 ปีซ้อน (พ.ศ. 2559-2561)

 ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง 

และ 1 เหรียญเงิน จำกกำรร่วมแข่งขันว่ำยน�้ำผู้สูงอำยุชิงแชมป์อำเซียน The 1st SEASF  

Master Swimming Championships- SCM Jakarta Series 2019 จัดขึ้นระหว่ำง 

วันที่ 28 มีนำคม - 1 เมษำยน 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

รางวัลจากโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกก�าลังกาย ซีซั่น 2

ผศ.ดร.พูนลำภ ลำมศรีจันทร์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ เขำ้รับโล่ อันดับที่ 2 ประเภทอำยุมำกกว่ำ 

40 ปี (ชำย) ในกำรแข่งขนัสะสมระยะทำงกำรออกก�ำลงักำย ด้วยระยะทำงสะสม 261.41 กโิลเมตร 

ในโครงกำรพธุหรรษำเกษตรศำสตร์มำออกก�ำลงักำย ซซีัน่ 2 จำก ดร.จงรกั วชัรนิทร์รตัน์ รกัษำกำร

แทนอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เมือ่วนัที ่8 ตลุำคม 2561 ณ อำคำรสำรนเิทศ 50 ปี มก.

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนกับรางวัลด้านการกีฬา
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 ภำควิชำวิศวกรรมเคมี ได้ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2532  

เพือ่ผลติวศิวกรรมศำสตรบณัฑติสำขำวศิวกรรมเคมตีอบสนอง 

ควำมต้องกำรของประเทศ โดยเน้นให้บัณฑิตมีคุณธรรม  

มีควำมเข ้มแข็งในพื้นฐำนด ้ำนวิศวกรรมกระบวนกำร  

กำรออกแบบทีค่�ำนงึถงึควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อม รวมถงึ

กำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่กำรสือ่สำร และภำษำองักฤษ 

 ในปี พ.ศ. 2539 ภำควิชำเปิดหลักสูตรปริญญำโท  

เพื่อผลิตวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถ 

ทำงวศิวกรรมเคมทีัง้ด้ำนทฤษฎแีละปฏบิตัโิดยเน้นกระบวนกำร

คิดวิจัยอยำ่งเป็นระบบ

 ในปี พ.ศ. 2543 ภำควิชำได้เริ่มโครงกำรพัฒนำ 

บัณฑิตศึกษำและวิจัยด้ำนวิศวกรรมเคมีซ่ึงได้รับทุนสนับสนุน

จำกทบวงมหำวิทยำลัยและธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำเอเชีย  

เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกร่งของโครงกำรบัณฑิตศึกษำ โดยเน้น 

ควำมเป ็นเลิศของวิชำกำรด ้ำนเทคโนโลยีป ิ โตรเคมี 

และวัสดุขั้นสูง และภำควิชำได้เริ่มหลักสูตรปริญญำเอกตั้งแต่

นั้นมำ

หลักสูตรและแนวทางการศึกษาที่ปรับทัน
ต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

 ภำควิชำได้ด�ำเนินกำรปรับหลักสูตรวิศวกรรมเคม ี

อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อบริบทกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยได้มี 

กำรเตรียมนิสิตเข้ำสู ่อำชีพวิศวกรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในอตุสำหกรรมกระบวนกำร ภำยใต้รปูแบบกำรเรยีนกำรสอน 

ในระดับปริญญำตรีถึงปริญญำเอก ดังนี้

  ระดับปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต

  (วิศวกรรมเคมี) หลักสูตร 4 ปี

  ระดับปรญิญำโทและปรญิญำเอก สำขำวศิวกรรมเคมี 

  (วศ.ม. หลักสูตร 2 ปี และ วศ.ด.หลักสูตร 3 ปี)

  ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก สำขำวิศวกรรม 

  พลังงำนและทรัพยำกรเพื่อควำมยั่งยืน

  (วศ.ม. หลักสูตร 2 ปี และ วศ.ด.หลักสูตร 3 ปี)

30 ปี วิศวกรรมเคมี มก. ย่างก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงำมวงศ์วำน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    โทร. 0 2797 0999 ต่อ 1202-1204    โทรสำร. 0 2561 4621    http://che.eng.ku.ac.th/web2019/

การเรียนการสอนบนฐานการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยระดับชั้นน�าของอาเซียน

 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงเต็มรูปแบบ ภำควิชำได้บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนเข้ำกับ

กำรพัฒนำและวิจัย เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับกำรพัฒนำทักษะเชิงควำมคิดวิเครำะห์

และเชิงปฏิบัติ ภำยใต้ 3 กลุ่มสำขำวิจัยหลักซึ่งด�ำเนินงำนประสำนสอดคล้องกันภำยใต้แนวคิด

กำรประยุกต์เทคโนโลยีสะอำดเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเข้ำกับวิศวกรรมระบบและควบคุม

กระบวนกำร และหลกักำรเศรษฐศำสตร์ เพือ่พฒันำกำรศกึษำ อตุสำหกรรม และสงัคม ดงัต่อไปนี้

 1) สำขำวิศวกรรมชีวเคมี พลังงำนและเคมีชีวภำพ

 2) สำขำวิศวกรรมกำรเร่งปฏิกิริยำ ตัวเร่งปฏิกิริยำ และสำรดูดซับ 

 3) สำขำวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง พอลิเมอร์วัสดุสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีนำโน

บุคลากรคุณภาพสูงและเครือข่ายการวิจัยชั้นน�าของโลก

 นอกเหนือจำกห้องปฏิบัติกำร ห้องวิจัยพร้อมอุปกรณ์วิจัยขั้นสูงด้ำนต่ำงๆ เพื่อรองรับ 

กำรพฒันำนสิติ สนบัสนนุกำรเรยีนกำรสอนและวจิยั ซึง่ประกอบด้วยห้องปฏิบตักิำรเฉพำะหน่วย 

ห้องวิจัยทั่วไป ห้องวิเครำะห์ และทดสอบทำงเคมีและกำยภำพ เน้นสหวิทยำกำรด้ำนวิศวกรรม

ชีวเคมี พลังงำนและเคมีชีวภำพ วิศวกรรมกำรเร่งปฏิกิริยำและวัสดุขั้นสูงที่ผสมผสำนอย่ำงลงตัว 

เข้ำกับกำรประยุกต์เทคโนโลยีสะอำดผ่ำนวิศวกรรมระบบและควบคุมกระบวนกำรแล้ว  

นิสิตจะมีโอกำสได้ฝึกทักษะในระดับแนวหน้ำของโลกผ่ำนเครือข่ำยควำมร่วมมืออย่ำงเข้มแข็ง 

กับพันธมิตรกำรวิจัยของภำควิชำในต่ำงประเทศ อำทิ ศูนย์วิจัยในประเทศญี่ปุ่น ออสเตรีย  

อเมริกำ และแคนำดำ เป็นต้น

นิสิตปัจจุบันและเครือข่ายนิสิตเก่ากับกองทุนคนรักบ้านวิศวกรรมเคมี มก.

 จำกกำรท่ีผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรมเคมีเป็นผู้รอบรู้ในกระบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม จึงสำมำรถท�ำงำนได้ 

อย่ำงกว้ำงขวำง ทัง้งำนด้ำนกำรออกแบบและพฒันำกระบวนกำรผลิต งำนวเิครำะห์และบรหิำรโครงกำร งำนควบคมุกระบวนกำรผลติ 

งำนขำยและบริกำรทำงเทคนิค และงำนวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น ภำควิชำได้สร้ำงเครือข่ำยของนิสิตเก่ำและนิสิตปัจจุบัน  

ซึ่งได้ทวีควำมเข้มแข็งขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง 

กองทุนคนรักบ้านวิศวกรรมเคมี มก. 

 ถือก�ำเนิดขึ้นมำเพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรกำรศึกษำของภำควิชำวิศวกรรมเคมี มก. ให้มีระดับคุณภำพ

มำตรฐำนทำงวิชำกำรสูง โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจให้แก่นิสิตที่มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำรและสร้ำงชื่อเสียงให้แก่

ภำควิชำ กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่นิสิตที่มีผลกำรเรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมให้บุคลำกรของภำควิชำมีก�ำลังใจ 

ในกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตให้มีควำมเป็นเลิศในด้ำนวิชำกำรและมีผลกำรเรียนดีเยี่ยม และช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ภำควิชำ 

มีวัสดุ ครุภัณฑ์กำรศึกษำที่มีคุณภำพดี

 ผูเ้ข้ำศกึษำสำมำรถขอรบัทนุกำรศกึษำและทนุท�ำโครงกำรวจิยัได้จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวทิยำลยั ได้แก่ ทนุทีส่นบัสนนุ

โดยภำควิชำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น ทุนจำกบริษัทเอกชนต่ำงๆ 

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) และหน่วยงำนอื่นๆ

 ในปีกำรศึกษำ 2562 ภำควิชำได้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยมำกกว่ำ 10 ล้ำนบำท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
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หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็นสถำบันที่มุ ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรมืออำชีพที่มีควำมสำมำรถและรอบรู้ทำงเทคนิค  

พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และควำมรับผิดชอบทำงสังคม ในปีกำรศึกษำ 2561 คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตร 

ระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ ภำคปกติ ภำคพิเศษ หลักสูตรนำนำชำติ และภำคภำษำอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 47 หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 16 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 21 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร

1. วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (ภำคปกติ ภำคพิเศษ) 17. วศ.ม.วิศวกรรมเคมี (ภำคปกติ) 38. ปร.ด.วิศวกรรมเคมี (ภำคปกติ)

2. วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ (ภำคปกติ) 18. วศ.ม.วิศวกรรมโยธำ (ภำคปกติ) 39. วศ.ด.วิศวกรรมโยธำ (ภำคปกติ)

3. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภำคปกติ) 19. วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 (ภำคปกติ ภำคพิเศษ)

40. ปร.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 (ภำคปกติ ภำคพิเศษ)

4. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
  (ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคภำษำอังกฤษ)

20. วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้ำ (ภำคปกติ) 41. วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้ำ (ภำคปกติ)

5. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร
  (ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคภำษำอังกฤษ)

21. วศ.ม.วิศวกรรมอุตสำหกำร (ภำคปกติ) 42. วศ.ด.วิศวกรรมอุตสำหกำร (ภำคปกติ)

6. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (ภำคปกติ ภำคพิเศษ) 22. วศ.ม.วิศวกรรมอุตสำหกำร (นำนำชำติ) 43. วศ.ด.วิศวกรรมอุตสำหกำร (นำนำชำติ)

7. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (นำนำชำติ) 23. วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
 (ภำคปกติ, ภำคพิเศษ)

44. วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล (ภำคปกติ)

8. วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ-ทรัพยำกรน�้ำ (ภำคปกติ) 24. วศ.ม.วิศวกรรมทรัพยำกรน�้ำ
 (ภำคปกติ ภำคพิเศษ)

45. ปร.ด.วิศวกรรมทรัพยำกรน�้ำ (ภำคปกติ)

9. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 (ภำคปกติ ภำคภำษำอังกฤษ)

25. วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 (ภำคปกติ ภำคพิเศษ) 

46. วศ.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภำคปกติ)

10. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต
  (ภำคปกติ ภำคพิเศษ)

26. วศ.ม.เทคโนโลยีกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม 
  (ภำคพิเศษ)

47. ปร.ด.วิศวกรรมวัสดุ (ภำคปกติ)

11. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต 
  (นำนำชำติ)

27. วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ (ภำคปกติ) 

12. วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ (ภำคปกติ ภำคพิเศษ) 28. วศ.ม.วิศวกรรมกำรบินและอวกำศ (ภำคปกติ)

13. วศ.บ.วิศวกรรมกำรบินและอวกำศ (ภำคปกติ)
  * วศ.บ.วิศวกรรมกำรบินและอวกำศและ
   บริหำรธุรกิจ
  (หลักสูตรร่วม 2 ปริญญำ นำนำชำติ)
 ใช้หลักสูตรเดียวกับ วศ.บ.วิศวกรรมกำรบิน 
 และอวกำศ *

29. วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้ำงพื้นฐำน
 และกำรบริหำร (ภำคพิเศษ)

14. วศ.บ.วศิวกรรมส�ำรวจและสำรสนเทศภมูศิำสตร์
  (ภำคพิเศษ)

30. วศ.ม.กำรจัดกำรวิศวกรรม (ภำคพิเศษ)

15. วท.บ.กำรจัดกำรเทคโนโลยีกำรบิน (ภำคพิเศษ) 31. วศ.ม.กำรจัดกำรวิศวกรรม (นำนำชำติ)

16.  วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์และควำมรู้ 
  (นำนำชำติ)

32. วศ.ม.วิศวกรรมควำมปลอดภัย (ภำคพิเศษ)

33. วศ.ม.วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภำคพิเศษ)

34. วท.ม.เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ภำคพิเศษ)

35. วศ.ม.เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 ส�ำหรับระบบฝังตัว (นำนำชำติ)

36. วศ.ม.เทคโนโลยีโครงสร้ำงเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 สรรค์สร้ำง (ภำคพิเศษ)

37. วศ.ม.วิศวกรรมพลังงำนและทรัพยำกร
 เพื่อควำมยั่งยืน (นำนำชำติ)
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แลกเปลี่ยนพัฒนาหลักสูตร
กับนานาชาติ

 กำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรรูปแบบกำรเรียนกำรสอน

ให้มีควำมทันสมัย สอดรับกับกำรผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถก้ำวทนัสงัคมโลก เป็นสิง่ทีค่ณะวศิวกรรมศำสตร์

ให้ควำมส�ำคญัมำโดยตลอด โดยภำควชิำต่ำงๆ ได้มกีำรพฒันำ 

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จำก 

ภำควชิำวศิวกรรมอตุสำหกำรที ่ผศ.ดร.พรเทพ อนสุสรนติสิำร 

หวัหน้ำภำควชิำวศิวกรรมอตุสำหกำรและอำจำรย์ ดร.รมดิำยุ 

อยูส่ขุ อำจำรย์ประจ�ำภำควชิำวศิวกรรมอตุสำหกำรได้เข้ำร่วม

ประชุมในหัวข้อ Joint Collaboration on Curriculum 

Design and Review in the Next Decade ร่วมกับ  

Department of Industrial Engineering, University of  

Oulu เมือง Oulu ประเทศฟินแลนด์ ระหว่ำงวันที่ 9 - 13  

มีนำคม 2562 และ อำจำรย์ ดร.รมิดำยุ อยู่สุข ได้เข้ำร่วม

โครงการ Erasmus+ staff mobility for training  

ณ International School for Social and Business  

Studies ณ ประเทศสโลวีเนีย ระหวำ่งวันที่ 6 - 12 เมษำยน 

2562 เพื่อเจรจำควำมร่วมมือในกำรออกแบบหลักสูตร

วศิวกรรมอตุสำหกำร พร้อมหำรอืแนวทำงกำรพัฒนำรปูแบบ

วิธีกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

 ผลของกำรประชมุควำมร่วมมอืดงักล่ำว นอกจำกจะน�ำสู่

กำรพฒันำปรบัปรงุหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนสำขำวศิวกรรม

อุตสำหกำรแล้ว ทั้ง 2 สถำบันได้ตอบรับให้นิสิตช้ันปีที่ 3  

ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

เข้ำฝึกงำนในโครงกำรแลกเปลีย่นนสิติ นกัศกึษำ เป็นระยะเวลำ 

1 ภำคกำรศึกษำในปีกำรศึกษำหนำ้ด้วย
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 ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน นอกจำกจะมีอำจำรย์จำก Tokyo Tech  

มำสอนนิสิตในทุกรำยวิชำบรรยำยแล้ว ในกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ ์

ของนสิิต รวมถงึกำรประชุมร่วมกนัระหว่ำงผู้บรหิำรหลักสูตรของ 3 หน่วยงำน  

ได้ด�ำเนินกำรประชุมผำ่น Teleconference เป็นประจ�ำทุกเดือน

 ลำ่สุด สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส�ำหรับระบบฝังตัว 

ได้ร่วมกับ TAIST - Tokyo Tech) จัดกำรประชุมวิชาการนานาชาติ  

International Conference on Information and Communication 

Technology for Embeded Systems ครั้งที่ 10 ขึ้น ระหว่ำงวันที่  

25-27 มนีำคม 2562 ณ ห้องประชุมอำคำรนำนำชำต ิคณะวศิวกรรมศำสตร์  

และอำคำรเคยูโฮม โดยได้รับเกียรติจำกพลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง 

รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมเป็นประธำน 

เปิดกำรประชุม 

 ภำยในงำนได้จัดเวทีน�ำเสนอผลงำนวิชำกำร จัดแสดงนิทรรศกำร 

สิ่งประดิษฐ์ของนิสิตปริญญำโทและอำจำรย์ดำ้นระบบสมองกลฝังตัว อำทิ  

VR ฝึกประกอบหุน่ยนต์ ระบบวดัขนำดวตัถโุดยอตัโนมตั ิเครือ่งวดัสัญญำณ

หัวใจ รถประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ ฯลฯ พร้อมอบรมควำมรู้แก่นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นในกำรเขียนโปรแกรมส�ำหรับบอร์ด KidBright  

ซึง่เป็นบอร์ดสมองกลฝังตวัทีส่ำมำรถท�ำงำนสอดคล้องกบัชดุค�ำสัง่ทีผู้่เรยีน

ออกแบบขึ้น เพื่อสร้ำงทักษะควำมรู้พื้นฐำนดำ้น AI และ IoT แก่เยำวชน

หลักสูตรวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว IC-ICTES ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต 

สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ส�ำหรับระบบฝังตวั เป็นหนึง่ในหลกัสตูรนำนำชำติ

ของคณะที่ เกิดจำกควำมร ่วมมือจตุรภำค ี

ภำยใต้ชื่อโครงกำร TAIST- Tokyo Tech 

ระหว่ำงคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติ 

สิรินธรมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์  (SI IT) 

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชำต ิ(สวทช : NSTDA ) และ Tokyo Institute 

of Technology (Tokyo Tech ) ในกำรผลิตมหำบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (Embeded  

System) เข้ำสู่ภำคอุตสำหกรรมตอบสนองยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยปัจจุบันมีนิสิตก�ำลังศึกษำอยู่ 

13 คน และส�ำเร็จกำรศึกษำเป็นมหำบัณฑิตแล้ว 11 รุ่น รวม 76 คน 
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 ส�ำหรับหลักสูตรของภำควิชำฯ มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ Nara  

Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ ่น  

มำนำนกว่ำ 10 ปี ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง จึงใช้จุดแข็งนี้ในกำรขอร่วมมือกับ

ทำง University of Yangon (UY) Myanmar และNational University 

of Laos (NUOL) เพื่อสร้ำงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ กำรวิจัยร่วม 

และสร้ำงบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมวัสดุให้กับประเทศเพื่อนบ้ำน ทั้งยังใช้ 

ในกำรบริหำรโครงกำรแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลำกร ตลอดจนด�ำเนิน

งำนวิจัยในโครงกำรท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงภำควิชำฯ-NAIST-UY  

และ NUOL 

 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 คณะผู้บริหำรของ AUN/SEED- 

Net น�ำโดย Mr. Murakami Yusuke, Deputy Chief Advisor  

ได้เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดประชุม Kick-Off Meeting เพื่อช้ีแจงแนวทำง

กำรด�ำเนินงำน ควำมร่วมมือกำรแลกเปล่ียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ  

กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ รวมถึงกำรร่วมมือวิจัย ให้กับผู้บริหำรของ  

ภำควชิำวศิวกรรมวสัด-ุNAIST -UY และ NUOL ทรำบ ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่ำง

กำรด�ำเนินกำรรับสมัครนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร

 จำกจุดเริ่มต้นของภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้เข้ำร่วมโครงกำรเครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network  

(AUN/SEED-Net) ซึ่งเป็นโครงกำรภำยใต้กรอบควำมร่วมมือของเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (ASEAN University Network: 

AUN) และองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ในปีกำรศึกษำ 2559

 ต่อมำในปีกำรศกึษำ 2560 ภำควชิำฯ ได้รบั 

คัดเลือกจำก AUN/SEED-Net ให ้ เป ็น  

member institute โดยเริ่มรับนิสิตอำเซียน 

ชำวลำวคนแรก และล่ำสดุในปีกำรศกึษำ 2561 

ภำควชิำฯ ได้รบัทนุ Collaborative Education 

Program (CEP) จำก AUN/SEED-Net ภำยใต้ 

วงเงิน $449,800 (ประมำณ 14 ล้ำนบำท) 

โดยทุน CEP เป็นทุนต่อเนื่อง ระยะเวลำด�ำเนิน

กำรตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2562 ถงึ ธนัวำคม 2565 

ซึ่งเป็นทุนที่มีเป้ำหมำยเพื่อกำรสร้ำงโปรแกรมควำมร่วมมือระดับนำนำชำติ ทั้งด้ำนกำรศึกษำ วิจัย ระหว่ำงไทย ญี่ปุ ่น  

และประเทศอำเซียน ให้กับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำของภำควิชำ ซึ่งมีนิสิตระดับปริญญำโทส�ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 10 รุ่น  

และนิสิตระดับปริญญำเอกส�ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 3 รุ่น

ประสานสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์
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ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

แนะน�าศึกษาต่อ

 นอกเหนือจำกออกบูธแนะน�ำข้อมูลหลักสูตรกำรเรียน

กำรสอนของคณะวศิวกรรมศำสตร์แล้ว เมือ่วนัที ่24 เมษำยน 

2562 คณะวิศวกรรมศำสตร์ยังให้กำรต้อนรับ บรรยำย 

แนะน�ำข้อมลูกำรศกึษำต่อให้แก่คณะนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษำ 

ตอนปลำย ชัน้ปีที ่5-6 และคณำจำรย์จำกโรงเรยีนใน จ.ภเูกต็ 

จ�ำนวน 60 คน ที่ให้ควำมสนใจเข้ำเยี่ยมชม รับทรำบข้อมูล

สำขำวิชำต่ำงๆ ที่คณะจัดกำรเรียนกำรสอน

งาน Dek-D’s TCAS Fair 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้ร่วมออกบูธงำน “Dek-D’s 

TCAS Fair” เมือ่วนัที ่20 เมษำยน 2562 ณ ศนูย์นทิรรศกำร 

และกำรประชุมไบเทค เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรและกำรเข้ำ 

ศึกษำต่อ กำรเตรียมพร้อมในกำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัย 

ให้แก ่นักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยที่ก�ำลังเข ้ำสู ่ช ่วง

กำรเตรียมตัวสอบเข้ำมหำวิทยำลัย ตลอดจนผู ้ปกครอง 

ครู อำจำรย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจข้อมูลกำรศึกษำต่อ 

ในคณะวิศวกรรมศำสตร์ซ่ึงได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำชมงำน

เป็นจ�ำนวนมำก

งานเลือกแนวทาง...วางอนาคต Open House

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้จัดงำน “เลือกแนวทาง... 

วางอนาคต” และร่วมออกบูธในงำนตลำดนัดหลักสูตร

อุดมศึกษำ ระหว่ำงวันที่  15-16 พฤศจิกำยน 2561 

ณ อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษำ และข้อมูลทำงกำรศึกษำอื่นๆ ของคณะ  

ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงำน 

และผู้สนใจทั่วไปทรำบ เพื่อประโยชน์ในกำรเลือกแนวทำง 

กำรศึกษำต่อ พร้อมจัดกิจกรรมเปิดภำควิชำ/สำขำวิชำ  

ให้นักเรียนเข้ำเยี่ยมชมห้องนิทรรศกำร และร่วมกิจกรรม 

ทีท่กุสำขำวชิำจดัเตรยีมไว้ตลอดช่วงบ่ำย มผู้ีเข้ำร่วมประมำณ 

1,000 คน
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ระบบสารสนเทศด้านหลักสูตร

ระบบสารสนเทศหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 ในปีกำรศกึษำ 2561 คณะวศิวกรรมศำสตร์ได้น�ำระบบสำรสนเทศกำรรบัทรำบหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษำ (CHE Curriculum 

Online: CHECO) ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.) มำใช้ เพือ่เป็นช่องทำงในกำรจดัส่งข้อมลูหลกัสตูรทีต้่องกำร

ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ พิจำรณำรับทรำบหลักสูตรผ่ำนระบบแทนกำรจัดส่งหลักสูตรในรูปแบบของเอกสำร  

โดยคณะได้น�ำเข้ำข้อมูลหลักสูตรของคณะที่ต้องกำรให้ สกอ. พิจำรณำรับทรำบหลักสูตรเข้ำไปในระบบดังกล่ำวแล้ว จ�ำนวน  

46 หลักสูตร 

ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA:CUR)

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้น�ำระบบสำรสนเทศบริหำร 

กำรศึกษำ (KU-ISEA:CUR) ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

มำใช ้ในกำรจัดท�ำข ้อมูลกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualifications Framework 

for Higher Education, TQF: HEd) หรือ มคอ. 

ของหลักสูตร  ซึ่ งอำจำรย ์ที่ ดู แลหลัก สูตรของคณะ

ได้เข้ำไปกรอกข้อมูล มคอ.2 รำยละเอียดของหลักสูตร 

(Programme Specification) มคอ.3 รำยละเอียดของ

รำยวิชำ (Course Specification) มคอ.4 รำยละเอียด 

ของประสบกำรณ ์ภำคสนำม (F ield Exper ience  

Specification) มคอ.5 รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร 

ของรำยวิชำ (Course Report) มคอ.6 รำยงำนผล 

กำรด�ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (Field  

Experience Report) ในระบบดังกล่ำวแล้วในภำคปลำย  

ปีกำรศึกษำ 2561

1-116.indd   43 7/23/19   3:31 AM



44 KU Engineering Annual Report 2018

Creativity Classroom

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้เล็งเห็นว่ำในปัจจุบันรูปแบบ 

กำรเรียนรู้ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไป จึงได้จัดท�ำห้องสนับสนุน 

กำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ (New Facility Flipped Classroom) ขึน้ 

ได้แก่ ห้อง Creativity Classroom ณ ชัน้ 4 อำคำรชูชำต ิก�ำภู 

เพื่อใช้เป็นห้องท�ำกิจกรรมร่วมกันแบบกลุ่มทั้งในส่วนของ 

กำรเรียนกำรสอน กำรสัมมนำกลุ่ม โดยสำมำรถประยุกต์ 

ใช้ห้องตำมรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได ้

อุปกรณ์ภำยในห้องประกอบด้วยเครื่องโปรเจคเตอร ์  

และจอรับภำพโปรเจคเตอร์แบบรอบทิศทำง ท�ำให้สำมำรถ

ท�ำกิจกรรมได้ทุกส่วนของห้อง 

ห้องสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ (New Facility Flipped Classroom)
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 จำกกำรที่กำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันได้จัดกำรเรียน

กำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญและให้นิสิตต้องค้นคว้ำ

หำควำมรูด้้วยตนเอง จำกเหตผุลข้ำงต้น คณะวศิวกรรมศำสตร์

จงึได้จดัสร้ำงห้องเรยีนและบนัทกึวดีทิศัน์ (Video Recording 

Classroom) ขึน้ ซึง่เป็นห้องสนบัสนนุกำรเรยีนรูร้ปูแบบใหม่ 

(New Facility Flipped Classroom) โดยห้องเรียนดังกล่ำว

สำมำรถบันทึกวีดีโอกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้นิสิตได้ทบทวน

บทเรียนที่เคยได้ท�ำกำรเรียน ซ่ึงในห้องมีอุปกรณ์ประกอบ

กำรบรรยำยที่ทันสมัย และมีสถำนที่ตั้งอยู่ที่ห้อง 0313 ชั้น 3 

อำคำรชูชำติ ก�ำภู

Video
Recording
Classroom

ห้องเรียนและบันทึกวีดิทัศน์
(Video Recording Classroom)
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การพัฒนานิสิต

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำนิสิตให้สำมำรถจบกำรศึกษำออกไปสู่สังคมอย่ำงมีคุณภำพ  

และพร้อมกบัเป็นผูท้ีม่คีวำมรูค้วบคูก่บัคณุธรรมจรยิธรรม รวมถงึกำรมทีกัษะและประสบกำรณ์ในภำคปฏบิตั ินอกเหนอืจำกควำมรู้ 

ทีไ่ด้ศกึษำในชัน้เรยีน คณะวศิวกรรมศำสตร์จงึจดัสรรงบประมำณสนบัสนนุให้ภำควชิำ และชมรมนสิติ เพือ่จดักจิกรรมเสรมิหลักสตูร 

ในหลำกหลำยรูปแบบแก่นิสิตทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้ำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้ำนช่วยเหลือสังคม

และบ�ำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมการพัฒนานิสิตตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

การพัฒนานิสิตตามหลักศาสตร์แห่งแผ่นดิน

 เป ็นกำรพัฒนำคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ 

ของมหำวิทยำลัยทั้งด้ำนมุมมอง วิธีคิด เพื่อให้นิสิตได้ศึกษำ 

ด ้วยตนเอง เรียนรู ้จำกกำรปฏิบัติจริง เข ้ำใจแก่นแท ้

ของควำมเป็นไทย สำมำรถต่อยอดสร้ำงนวัตกรรมเองได้  

ด ้วยกำรน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมำสู่กำรเรียนกำรสอนจริง 

ในวิชำ “ศำสตร์แห่งแผ่นดิน” ซึ่งผนวกศำสตร์แห่งควำม 

เป็นไทย - ศำสตร์พระรำชำ ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน ได้ศึกษำ

เลำ่เรียนในภำคกำรศึกษำแรก 

 ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนวิชำศำสตร์

แห่งแผ่นดิน คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้เปิดสอนชุดวิชำ 

ในหลักสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำศำสตร์แห่งแผ่นดนิ 

เพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื ด้วยกำรบรูณำกำรศำสตร์ด้ำนวิศวกรรม 

เข้ำกบัศำสตร์อืน่ๆ เช่น กำรเกษตร วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559 เพื่อพัฒนำกำรศึกษำให้ตรงกับ 

ควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมในยุคดิจิทัล รวมถึง 

กำรจดัโครงกำร กจิกรรมสนบัสนนุ อำท ิโครงกำรค่ำยควำมรู้ 

สู ่ชุมชนตำมรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงผ่ำนกำรศึกษำดูงำน 

และร่วมท�ำกิจกรรม ณ ฟำร์มโคนมไทย-เดนมำร์ก จ.สระบุรี 

ระหว่ำงวันที่ 2-4 พฤศจิกำยน 2561 
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การพัฒนาศักยภาพนิสิตตามทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

 กำรพัฒนำศักยภำพนิสิตและกำรเสริมสร้ำงทักษะ 

กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำนิสิตของคณะ จึงได ้

เปิดสอนรำยวิชำการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative  

Thinking) ขึ้น ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2556 ก�ำหนดให้นิสิต 

ชั้นปีที่ 1 ในทุกหลักสูตรเข้ำเรียน โดยได้มีกำรประเมิน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำดังกล่ำวมำเป็นล�ำดับ  

พร้อมปรบัรปูแบบเพิม่เนือ้หำรำยวชิำให้สอดคล้องกบัแนวคดิ

กำรสร้ำงนวัตกรรมยุคใหม่ที่มีกิจกรรมในชั้นเรียนควบคู่กับ

กำรเรียนรู้จำกสื่อมวลชน โดยเฉพำะกำรปรับเพิ่มหัวข้อเรื่อง  

5 Steps of Design Thinking Process ที่เป็นแนวคิด 

กำรพัฒนำนวัตกรรมจำกมหำวิทยำลัย Massachusetts  

Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ทั้งน้ีตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 คณะวิศวกรรมศำสตร์

ได้จัดกำรเรียนกำรสอนให้นิสิตจำกคณะอื่นๆ ท่ีสนใจ อำทิ 

คณะเศรษฐศำสตร์ คณะวทิยำศำสตร์ ได้ลงทะเบยีนเรยีนด้วย 

เพื่อตอบสนองกำรสร้ำงนิสิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์

ตรงตำมทักษะกำรเรียนรู้สู้ศตวรรษที่ 21 ตำมนโยบำยของ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

โครงการและกิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา

การพัฒนาศักยภาพนิสิตผ่านโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 

 ทักษะท่ีส�ำคัญในกำรใช้ชีวิตและท�ำงำนในศตวรรษที่ 

21 ได้แก่ ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสำรสนเทศ  

สื่อเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอำชีพ และเพื่อสนับสนุนให้

นิสิตได้พัฒนำทักษะที่ส�ำคัญดังกล่ำว คณะวิศวกรรมศำสตร์

ได้ร่วมกับสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พัฒนำ

หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่วิถีกำรท�ำงำนส�ำหรับนิสิต

ชั้นปีที่ 3 และ 4

 ส�ำหรบัในปีกำรศกึษำ 2561 ได้จดักำรเรยีนกำรสอนขึน้

ระหว่ำงวนัที ่24 มกรำคม - 25 เมษำยน 2562 ใน 3 หมวด คอื

 1. Soft Skill ประกอบด้วยหัวข้อ 

	 	 	 Team Collaboration Workshop

	 	 	 Cross Cultural and Japanese

   Company Management

	 	 	 Japanese Working Culture

 2. Hard Skill ประกอบด้วยหัวข้อ

	 	 	 Foundation Factory Management

	 	 	 Design Thinking

	 	 	 Innovation

 3. Presentation Workshop 
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 จำกกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตในโครงกำรดังกล่ำวส่งผลให้นิสิตจำกภำควิชำวิศวกรรมวัสดุและวิศวกรรมเครื่องกล 

และจำกตำ่งคณะ รวม 13 คน ได้น�ำเสนอผลงำนเป็นทมีภำยใต้หวัข้อ นวตักรรมเพือ่สิง่แวดล้อม (Innovation for Environment) 

เพื่อคัดเลือกทีมที่มีผลงำนดีเด่น 2 ทีม เขำ้แข่งขันกับทีมจำกมหำวิทยำลัยอื่นๆ ในรอบชิงชนะเลิศงำน Japan Job Fair 2019 

 ผลกำรแข่งขันเป็นที่น่ำยินดียิ่งที่ทีม Will of Green ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงาน Heat Charger ได้รับรำงวัล 

จำกหอกำรคำ้ญี่ปุ่น-กรุงเทพ (JCC) เป็นทุนกำรศึกษำและได้ไปศึกษำดูงำน ณ ประเทศญี่ปุ่น

v	โครงการประกวดโครงงานวศิวกรรม Senior Project 

  โครงกำรจดัประกวดโครงงำนวศิวกรรมนสิิตช้ันปีที ่4 

เป็นกจิกรรมหนึง่ทีค่ณะวศิวกรรมศำสตร์ใช้ในกำรปลูกฝัง

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบตำม

กระบวนกำรคุณภำพ (PDCA) ให้แก่นิสิต โดยสนับสนุน

ให้ภำควชิำได้จดักจิกรรมเพือ่เป็นเวทใีห้นสิติได้แสดงออก

ในกำรน�ำเสนอผลงำนในรูปแบบของงำนนิทรรศกำรทำง

วชิำกำร ได้พฒันำทกัษะด้ำนกำรน�ำเสนอ กำรสือ่สำร และ

แลกเปลีย่นควำมเหน็และประสบกำรณ์ร่วมกบัคณำจำรย์

และผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก และคัดเลือกผลงำนดีเด่นส่ง

เข้ำประกวดแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 

v	โครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่  

  คณะวศิวกรรมศำสตร์ได้สนบัสนนุงบประมำณให้แก่ 

ทุกภำควิชำ เพื่อจัดโครงกำรก้ำวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ขึ้น 

ในช่วงเดือนกรกฎำคมถึงสิงหำคมของทุกปีกำรศึกษำ 

กิจกรรมในโครงกำรมีทั้งด้ำนวิชำกำรและสันทนำกำร 

เช่น กำรแนะน�ำภำควิชำ หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  

กำรพบปะกับรุน่พีแ่ละนสิติเก่ำ กำรศกึษำดงูำนนอกสถำนที่ 

อำทิ 

  ภำควิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศน�ำนิสิต 

  ไปศึกษำดูงำน ณ ศูนย์ซ ่อมใหญ่อำกำศยำน  

  บรษิทักำรบนิไทย จ�ำกดั (มหำชน) สนำมบนิอูต่ะเภำ  

  เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2562

  ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ น�ำนิสิตเขำ้เยี่ยมชมบริษัท  

  อมตะ บ ีกรมิ เพำเวอร์ จ�ำกดั จงัหวดัชลบรุ ีเมือ่วนัที่ 

  9-10 กรกฎำคม 2562 

  ภำควชิำวศิวกรรมทรพัยำกรน�ำ้ ได้น�ำนสิติดงูำน ณ เขือ่นแก่งกระจำน และฟังบรรยำยระบบส่งน�ำ้ชลประทำน ณ โครงกำรส่งน�ำ้ 

  และบ�ำรุงรักษำน�้ำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2562 

 ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมให้แก่ภำควิชำ ตำมจ�ำนวนนิสิตที่เขำ้ร่วมโครงกำร 

คนละ 1,000 บำท และงบประมำณเพิ่มเติมจำกภำควิชำ รวมเป็นเงิน 2,098,000 บำท (สองลำ้นเก้ำหมื่นแปดพันบำทถ้วน)
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โครงการพัฒนา Soft Skills แก่นิสิต

 ปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบักนัว่ำ กำรทีน่สิติจะประสบควำมส�ำเรจ็ในชวีติกำรท�ำงำนและชวีติส่วนตวันัน้ นสิติจ�ำเป็นต้องมมีำกกว่ำ

ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเรียนในชั้นเรียน กำรพัฒนำทักษะที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน และกำรใช้ชีวิตในสังคมที่เรียกว่ำ Soft Skills  

จึงมีควำมส�ำคัญเช่นกัน คณะวิศวกรรมศำสตร์จึงก�ำหนดให้มีกำรพัฒนำทักษะ Soft Skills แก่นิสิตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยก�ำหนด

ทักษะกำรท�ำงำนและกำรใช้ชีวิตในสังคมที่เป็นพื้นฐำนที่นิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ควรจะมี ได้แก่

	 ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร

  คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมภำษำ

อังกฤษ เพือ่พัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรภำษำ

อังกฤษในรูปแบบตำ่งๆ ทั้งกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน หรือ

กำรน�ำเสนอ ให้แก่นสิติชัน้ปีที ่4 โดยเน้นกำรพดูในทีส่ำธำรณะ 

กำรน�ำเสนอผลงำนในที่ประชุม กำรสัมภำษณ์งำน ตลอดจน 

กำรสื่อสำรในสำขำวิชำชีพวิศวกรรม เพื่อจะได้น�ำควำมรู้ 

ภำษำอังกฤษที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนำคต

	  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

 คณะวศิวกรรมศำสตร์จดัโครงกำรฝึกอบรมทกัษะควำมรู ้

ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นิสิตมีควำมพร้อมในดำ้นทักษะ

กำรใช้คอมพิวเตอร์ในด้ำนต่ำงๆ โดยมีหัวข้อกำรฝึกอบรม 

ที่หลำกหลำยส�ำหรับนิสิตทุกภำควิชำ แบ่งเป็น 6 หัวข้อ 

กำรอบรมในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561 และ 5 หัวข้อ 

กำรอบรมในภำคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562 อำทิ CATIA : SHAPE 

DESIGN ส�ำหรับนิสิตภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล กำรอบรม

กำรเขยีนแบบด้วยโปรแกรม Auto-CAD เบือ้งต้น ส�ำหรบันสิติ

ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ กำรผลิตแผนที่ดิจิทัลโดย AutoCAD 

Civil 3D ส�ำหรับนิสิตภำควิชำวิศวกรรมโยธำ เป็นต้น

	 ทักษะการท�าวิทยานิพนธ์

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ร่วมกับบัณฑิตวิทยำลัยจัดอบรม 

การใช้ระบบ iThesis ส�ำหรับกำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์ แก่นิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษำ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กำรท�ำวิทยำนิพนธ์

ผ่ำนระบบ iThesis ของมหำวิทยำลัย ขึ้นเมื่อวันที่ 20 

กุมภำพันธ์ 2562 มีนิสิตเข้ำร่วมประมำณ 70 คน
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	 ทักษะด้านความเป็นผู้น�า

 คณะวิศวกรรมศำสตร์จัดโครงกำรค่ำยพัฒนำศักยภำพ

ผู ้น�ำกิจกรรมนิสิตแก ่คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะ

วศิวกรรมศำสตร์และประธำนชมุนมุภำควชิำต่ำงๆ เพือ่พฒันำ 

ควำมเป็นผู ้น�ำแก่นิสิต รวมถึงได้จัดบรรยำยเพ่ือให้นิสิต 

ได ้เรียนรู ้และเข ้ำใจกระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงมีระบบ  

ได้ฝึกกำรคิดและกำรท�ำงำนควบคู่กับกำรเรียน ซึ่งสำมำรถ

น�ำไปใช้ได้ในอนำคตให้แก่สโมสรนิสิตและชุมนุมนิสิตต่ำงๆ 

พร้อมกับกำรสนับสนุนงบประมำณกว่ำ 2,000,000 บำท  

(สองล้ำนบำทถ้วน) ในกำรจดักิจกรรมในหลำกหลำยรปูแบบ ทัง้กลุม่กจิกรรมพฒันำวชิำกำร กลุม่กจิกรรมด้ำนกฬีำและส่งเสรมิสขุภำพ 

กลุ่มกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงกำรจัดกิจกรรมในรูปแบบ “ค่ำยกิจกรรม” ซึ่งนิสิตมีบทบำทหลักในกำรเป็นผู้จัดกิจกรรม 

ถำ่ยทอดให้ควำมรู้เกี่ยวกับสำขำวิศวกรรมศำสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ผ่ำนกิจกรรมค่ำยต่ำงๆ ดังนี้

การพัฒนานิสิตผ่านทุนการศึกษา

 ทุนกำรศึกษำนับเป็นสิ่งส�ำคัญที่สนับสนุนและส่งเสริมศักยภำพแก่เยำวชนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรศึกษำ มีควำมตั้งใจ  

และมีควำมประพฤติดีได้มีโอกำสประสบควำมส�ำเร็จทำงกำรศึกษำ รวมถึงปลูกฝังค่ำนิยมให้เยำวชนรักและเห็นคุณคำ่ตระหนักถึง

ควำมส�ำคัญของกำรศึกษำ 

 ในปีกำรศึกษำ 2561 คณะได้จัดสรรทุนกำรศึกษำนิสิต

ระดับปริญญำตรี 244 ทุน เป็นเงิน 3.84 ล้ำนบำท และระดับ

บัณฑิตศึกษำ 101 ทุน เป็นเงิน 3.78 ล้ำนบำท รวมทั้งสิ้น  

7.62 ล้ำนบำท และยังได้รับควำมอนุเครำะห์จำกหน่วยงำน/ 

บริษัทต่ำงๆ และนิสิตเก่ำมอบทุนให้นิสิตทั้งในลักษณะ 

ต่อเนือ่งและไม่ต่อเนือ่งอกีจ�ำนวน 24 ทนุ เป็นเงนิ 1.88 ล้ำนบำท

ค�ายที่จัดโดยสโมสรนิสิต
และชุมนุมว�ชาการ

โครงการค�ายดงตาลแคมป�

โครงการค�ายพัฒนาการเร�ยนรู�และแนะแนวการศึกษา

โครงการว�ศวบร�การ/โครงการว�ศวสัญจร

ค�ายที่จัดโดยภาคว�ชา
ค�ายสานฝ�นคนการบิน ภาคว�ชาว�ศวกรรมการบินและอวกาศ

ค�ายขจ�แคมป� ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคมี

ค�ายคนชอบกล ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกล 

ค�ายทะลุฟ�า ภาคว�ชาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร�

ค�ายเยาวชนสมองแก�ว ภาคว�ชาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร�

ค�ายนักอิเล็กทรอนิกส�รุ�นเยาว� ภาคว�ชาว�ศวกรรมไฟฟ�า

ค�ายโยธารุ�นเยาว� ภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา

ค�ายเยาวชนวัสดุ ภาคว�ชาว�ศวกรรมวัสดุ

 จำกกำรเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของทุนกำรศึกษำที่มีต่อ 

เยำวชนดงักล่ำว คณะวศิวกรรมศำสตร์จงึสนบัสนนุช่วยเหลอื 

ด้ำนค่ำใช้จ่ำยเป็นทุนกำรศึกษำแก่นิสิตเป็นประจ�ำทุกปี  

โดยจัดสรรเงินรำยได้และเงินกองทุนคณะให้แก่นิสิตที่เรียนดี 

มีควำมประพฤติเรียบร้อยแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 

1-116.indd   50 7/23/19   3:32 AM



51

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2561

ประเภททุน จ�านวนทุน จ�านวนเงิน (บาท)

1. ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

 ทุนประเภทท�ำงำน 64 580,080

 ทุนขัดสนจำกเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศำสตร์ 14 660,250

2.  ประเภทเรียนดี

 ทุนเรียนดีเยี่ยมระดับปริญญำตรีส�ำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-4 33 297,000

 ทุนเรียนดีส�ำหรับนิสิตที่มีคะแนนสอบเขำ้คณะวิศวกรรมศำสตร์สูงสุด 14 361,200

 ทุนโควตำช้ำงเผือกส�ำหรับนิสิตโครงกำรภำคพิเศษแรกเข้ำ 13 477,100

 ทุนโครงกำรช้ำงเผือกส�ำหรับนิสิตโครงกำรภำคพิเศษที่มีผลกำรเรียนดี

 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกวำ่ 3.25

106 1,469,700

รวม 244 3,845,330

	 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2561

 คณะวศิวกรรมศำสตร์ให้ควำมส�ำคญัและผลักดนักำรให้ทนุกำรศึกษำประเภทต่ำงๆ โดยหนึง่ในทนุกำรศึกษำทีค่ณะจดัสรรให้ 

ตัง้แต่ปีกำรศกึษำ 2558 เป็นต้นมำ คอื ทนุโครงกำรเรยีนล่วงหน้ำหลักสูตร 4+1 (จบปรญิญำตร+ีโท ภำยใน 5 ปี) แก่นสิิตระดบัปรญิญำตร ี

ชัน้ปีที ่4 ทีล่งทะเบยีนเรยีนรำยวชิำตำมหลกัสตูรมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 หรอื 6 ภำคกำรศกึษำ และมคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPA) 

ไม่น้อยกว่ำ 3.00 ทีป่ระสงค์ศกึษำต่อระดบับณัฑติศกึษำ ณ คณะวศิวกรรมกำรศำสตร์ โดยนสิติจะศกึษำรำยวชิำในระดบัปรญิญำตรี 

ควบคู่กับรำยวิชำ ในระดับปริญญำโท ซึ่งจะท�ำให้ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทภำยในระยะเวลำ 1 ปี โดยปัจจุบันมีนิสิต 

ที่ก�ำลังศึกษำในหลักสูตร 4+1 จ�ำนวน 15 คน ส�ำเร็จกำรศึกษำแล้ว จ�ำนวน 20 คน 
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การพัฒนานิสิตผ่านการสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ

 คณะวิศวกรรมศำสตร์เปิดโอกำสให้นิสิตแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ จึงสนับสนุนให้นิสิตไปฝึกงำน 

และปฏิบัติงำนโครงกำรสหกิจศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ  

ทั้งทวีปเอเชียและยุโรป อำทิ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เยอรมนี

ฟินแลนด์ และสหรัฐอเมริกำ โดยมีวงเงินสนับสนุนในแต่ละ 

ปีกำรศึกษำกว่ำล้ำนบำท โดยในปีกำรศึกษำที่ผ ่ำนมำ 

มีนิสิตขอรับทุนฝึกงำนต่ำงประเทศระหว่ำงเดือนมิถุนำยน-

กรกฎำคม จ�ำนวน 43 ทนุ และปฏบิตังิำนโครงกำรสหกจิศึกษำ 

ณ ต่ำงประเทศ ทั้งภำคต้นและภำคปลำย ระยะเวลำ 4 เดือน 

จ�ำนวน 4 ทุน รวม 47 ทุน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1.94 ลำ้นบำท 

นอกจำกนี้  โครงกำรปริญญำตรีหลักสูตรนำนำชำติ  

(International Undergraduate Program: IUP)  

ยังสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้นิสิตไปฝึกงำนและปฏิบัติงำน

โครงกำรสหกิจศึกษำ ณ ต่ำงประเทศอีก จ�ำนวน 33 ทุน  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.5 ล้ำนบำท

ล�าดับที่ สาขาวิชา
จ�านวนนิสิตฝึกงาน/
สหกิจศึกษา (คน)

1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7

2 วิศวกรรมเคมี 7

3 วิศวกรรมเครื่องกล 15

4 วิศวกรรมไฟฟำ้เครื่องกลกำรผลิต 3

5 วิศวกรรมทรัพยำกรน�้ำ 1

6 วิศวกรรมไฟฟ้ำ 7

7 วิศวกรรมวัสดุ 1

8 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5

9 วิศวกรรมอุตสำหกำร 1

รวม 47

ประเภททุน จ�านวนทุน จ�านวนเงิน (บาท)

ประเภทเรียนดี

 • ทุนเรียนดีระดับปริญญำโท 16 144,000

 • ทุนโครงกำรเรียนล่วงหน้ำ หลักสูตร 4+1 27 415,900

 • ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 53 2,499,500

 • ทุนกำรศึกษำบัณฑิตศึกษำนำนำชำติระดับปริญำโท 5 729,000

รวม 101 3,788,400

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน มูลนิธิ และบริษัทต่างๆ ในปีการศึกษา 2561

ประเภททุน จ�านวนทุน จ�านวนเงิน (บาท)

1. ประเภทขำดแคลนทุนทรัพย์ 16 1,083,700

2. ประเภทเรียนดี 8 800,000

รวม 24 1,883,700
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ประสบการณ์ฝึกงานต่างประเทศ

	 ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงานต่างประเทศ

 น.ส. ชญำนิศ บุญวศิน นิสิตชั้นปีที่ 3 ภำควิชำวิศวกรรม 

เครื่องกล ไปฝึกงำนที่ National Institute of Technology, 

Kitakyushu College (NITKIT) และนำยภควตั องค์ธนทรพัย์ 

ไปฝึกงำนที่มหำวิทยำลัย Osaka Sangyo ประเทศญี่ปุ่น  

ตำมโครงกำรฝึกงำนระหว่ำงมหำวิทยำลัย 

 ในช่วง 2 เดือนของกำรฝึกงำน นิสิตทั้ง 2 คน ได้เรียนรู้ 

กำรใช้เครื่องจักรต่ำงๆ ที่ใช้เพื่อกำรผลิตชิ้นงำน เริ่มต้นจำก

กำรออกแบบแม่พิมพ์โดยกำรใช้โปรแกรม solidworks 

กระบวนกำรสร้ำงแม่พมิพ์โดยใช้เครือ่ง CNC กำรผลติชิน้งำน 

ส่วนนำยภควัตได้เรียนรู ้กำรใช้โปรแกรม solidworks  

เพื่อทดลองควำมแข็งแรงของวัตถุในกำรรับแรงสั่นสะเทือน

จำกแผ่นดินไหว 

 “กำรฝึกงำนในครั้งนี้เป็นประสบกำรณ์ที่ล�้ำค่ำมำก  

นอกจำกจะได ้รับควำมรู ้ เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ ใช ้งำน 

ในอุตสำหกรรม ยังได ้รับประสบกำรณ์ในกำรใช ้ชีวิต 

ในประเทศญีปุ่น่ ได้เรยีนรูว้ฒันธรรมต่ำงๆ และได้รบัมติรภำพ

จำกเพือ่นต่ำงชำตอิย่ำงมำก สำมำรถน�ำควำมรูจ้ำกกำรทดลอง 

มำปรับใช้กับกำรเรียนในชั้นปีที่ 4 รวมไปถึงปรับใช้กับ 

โครงงำนในชั้นปีที่ 4 ได้อีกด้วย”
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 ส�ำหรับนิสติอีก 2 คนของภำควิชำวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม

ที่ได้ไปฝึกงำนต่ำงประเทศ ณ มหำวิทยำลัย Tamkang  

University ประเทศสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) คือ น.ส.ธิติมำ 

วงษ์ภูมิ และ น.ส.สินีรัชต์ ปุณยรัตน์ภักดี ได้มีโอกำส

ท�ำงำนวิจัยเกี่ยวกับ Replacement and Precipitation  

เพื่อก�ำจัดนิกเกิล-ลิแกนด์ออกจำกระบบด้วยวิธีกำรทำงเคม ี

และท�ำกำรจ�ำลองระบบ Electro-Replacement และ  

Electrochemical Fenton ร่วมกับโปรแกรม Menique+ 

ซึ่งเป็นโปรแกรมจ�ำลองลักษณะของสำรขณะเข้ำสู่สภำวะ

สมดุล เพื่อหำประสิทธิภำพในกำรก�ำจัดนิกเกิลที่ปนเปื้อน 

อยู่ในน�้ำเสีย โดยระบบดังกล่ำวสำมำรถช่วยลดควำมเข้มข้น

ของนิกเกิลให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนน�้ำท้ิงท่ีกฎหมำยก�ำหนด 

ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชำติ 

 “กำรฝึกงำนดังกล่ำวนั้นมิได้ให้เพียงควำมรู้ แต่ยังให้

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนวิจัย กำรฝึกฝนกำรใช้ภำษำ และ

ควำมช�ำนำญในกำรท�ำกำรทดลองในห้องปฏิบัติกำรอีกด้วย 

ซึ่งควำมรู้และกำรศึกษำนอกห้องเรียน ณ ต่ำงประเทศครั้งนี้ 

จะเป็นประโยชน์ ในกำรน�ำไปใช้ได้ในอนำคต ทัง้ในกำรท�ำงำน

และกำรใช้ชีวิต”

	 ผ่านโครงการสหกิจศึกษา

 อีกหนึ่งกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรไปฝึกปฏิบัติงำน 

ณ South Dakota School of Mines and Technology 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในโครงกำรสหกิจศึกษำของ  

น.ส.สินีรัชต์ ปุณยรัตน์ภักดี และ น.ส.ศิริขวัญ อุ่นพันธุ์วำท 

นิสิตภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ไปฝึกปฏิบัติงำน 

ในห้องปฏิบัติกำรเก่ียวกับกำรศึกษำกำรพัฒนำตัวดูดซับ 

โลหะหนักจำกน�้ำฝนสังเครำะห์ทั้งในถังปฏิกรณ์และคอลัมน์ 

เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้โลหะหนักปนเปื ้อนในน�้ำใต้ดิน  

รวมถึงได้ศึกษำกำรใช้โปรแกรม BioWIN ซึ่งเป็นโปรแกรม

จ�ำลองกำรท�ำงำนของระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีส�ำเรจ็รปู เพือ่จ�ำลอง

กำรวำงหน่วยปฏิบัติกำร กำรวำงท่อ และกำรค�ำนวณค่ำ

พำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยได้เข้ำชั้นเรียน

และเป็นผูช่้วยนกัวจิยัของนกัศกึษำปรญิญำโท SDSM&T ด้วย

 “จำกกำรฝึกปฎิบัติงำนโครงกำรสหกิจศึกษำครั้งนี้ 

นอกจำกจะได้ควำมรู้ใหม่ๆ เเต่ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อน

เเละประสบกำรณ์ดีๆ อีกมำกมำย”

บูรณาการ
องค�ความรู�

สู�…การพัฒนา
ประเทศ

Faculty of Engineering, Kasetsart University
ANNUAL REPORT 2018

ว�จั
ย   l  นวัตกรรม  l   บร�การว�ชาการ
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การพัฒนางานวิจัย

การสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย

 ในปีงบประมำณ 2561 คณำจำรย์และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้รับทุน 

ทั้งจำกแหล่งทุนภำยในและภำยนอก โดยในส่วนของคณะมีกำรปรับรูปแบบกำรให้ทุนวิจัย จำกเดิมคือกำรให้ทุนท�ำวิจัยเดี่ยว 

น�ำองค์ควำมรูม้ำพฒันำกำรเรยีนกำรสอน เป็นกำรให้ทนุในรปูแบบบรูณำกำรกบัหน่วยงำนภำยนอก เพือ่รองรบักำรท�ำวจิยัรปูแบบ 

ผสมผสำนและต่อยอดองค์ควำมรู้ในหลำกหลำยสำขำ ทั้งนี้ หน่วยงำนภำยนอกจะมีเงื่อนไขกำรให้ทุนวิจัยที่แตกต่ำงกันไป 

ตำมแต่ละหน่วยงำน โดยสรุปจ�ำนวนทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยในและภำยนอก ดังนี้

จ�านวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2560 - 2561

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

จ�านวนโครงการ จ�านวนเงิน(บาท) จ�านวนโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

1. แหล่งทุนภายใน

 1.1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 60 32,300,811 42 20,286,500

 1.2 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 18 2,587,500 11 2,176,000

รวม (1) 78 34,888,311 53 22,462,500

2. แหล่งทุนภายนอก

 2.1 หน่วยงำนภำครัฐ 88 425,847,634.80 70* 304,512,698

 2.2 เอกชนและตำ่งประเทศ 53 70,804,210.00 62* 93,157,263

รวม (2) 141 496,851,844.80 132 397,669,961

รวมทั้งสิ้น (1+2) 219 531,740,155.80 185 420,132,461

หมายเหตุ *นับรวมโครงกำรบริกำรวิชำกำรประเภทวิจัย จ�ำนวน 48 โครงกำร เป็นเงิน 263,807,373 บำท
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การสนับสนุนทุนเพื่อการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

  นอกจำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ให้กำรสนับสนุนอำจำรย์และนักวิจัยในกำรท�ำงำนวิจัยแล้ว ยังสนับสนุนเงินทุนรำงวัลตีพิมพ์

ผลงำนระดับชำติและนำนำชำติ เพื่อผลักดันให้อำจำรย์ได้ผลิตผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพ อันเป็นกำรสร้ำงชื่อเสียงให้แก่คณะ 

โดยคณะวิศวกรรมศำสตร์ได้ให้กำรสนับสนุนทุนรำงวัลตีพิมพ์ ดังนี้

จ�านวนและประเภทบทความวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะ ปีงบประมาณ 2560-2561

จ�านวนเรื่อง จ�านวนเงิน (บาท)

ประเภท ระดับ ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

วารสาร
ชำติ 38 32 152,000 129,000

นำนำชำติ 153 131 3,318,000 2,670,000

Proceedings
ชำติ 109 77 219,000 154,000

นำนำชำติ 95 85 397,000 376,000

รวม 395 324 4,086,000 3,329,000

การสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและระดับหลังปริญญาเอก

 เพื่อส่งเสริมนโยบำยกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิชำกำรและวิจัยของคณะวิศวกรรมศำสตร์ รวมทั้งสนับสนุนกำรเผยแพร ่

ผลงำนวิจัยในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลสำกล ซึ่งเป็นตัวชี้วัดศักยภำพที่ส�ำคัญของคณะ ตลอดจนมหำวิทยำลัย คณะจึงสนับสนุน

ทุนวิจัยระดับปริญญำโท ปริญญำเอก และหลังปริญญำเอกแก่นิสิตในฐำนะนักวิจัย โดยมีเงื่อนไขของกำรรับทุนคืออำจำรย ์

เจ้ำของทนุและนกัวจิยัจะต้องส่งบทควำมซึง่ได้รบักำรตอบรบัให้ตพีมิพ์ในวำรสำรทีอ่ยูใ่นฐำนข้อมลู ISI/SCI expanded/SCOPUS  

โดยในปีงบประมำณ 2561 คณะสนับสนุนทุนวิจัย ดังนี้

 ในส่วนของทุนวิจัยหลังปริญญำเอก คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้ให้กำรสนับสนุนทุนดังกล่ำวมำตั้งแต่ปีงบประมำณ 2558  

โดยมีอำจำรย์ที่รับทุน ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2558 ถึง ปีงบประมำณ 2560 จ�ำนวนปีละ 2 ทุน ผลสัมฤทธิ์จำกกำรท�ำวิจัยแล้วเสร็จ

คือบทควำมในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลสำกล จ�ำนวน 10 บทควำม

จ�านวนทุนวิจัยและงบประมาณที่ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะ ปีงบประมาณ 2561 

ประเภททุน จ�านวนทุน จ�านวนเงิน (บาท)

ทุนวิจัยปริญญำโท 18 7,632,000

ทุนวิจัยปริญญำเอก 2 1,572,000

ทุนวิจัยหลังปริญญำเอก 1 420,000

รวม 21 9,624,000
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 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

 คณะวิศวกรรมศำสตร์มีอำจำรย์ที่ได้รับทุนโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก 

(คปก.) ซึ่งเป็นโครงกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญำเอก 

ทีม่คีณุภำพ บรหิำรจดักำรโดยส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั (สกว.) ปัจจบุนั คอื 

สกสว. โดยให้ทนุแก่อำจำรย์ในฐำนะทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์ และนสิิตในฐำนะผู้ช่วยวจิยั 

ในส่วนของคณะมอีำจำรย์ทีไ่ด้รบัทนุ คปก. มำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 ถงึปัจจบุนั รวม 9 ทนุ 

ส่วนหนึ่งของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ในโครงกำร คปก. ได้แก่

 - รุ่นที่ 11 รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล ภำควิชำวิศวกรรมเคมี อำจำรย์ที่ปรึกษำในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ปฏิกรณ์แบบก๊ำซ 

   และของเหลว: คุณลักษณะกำรผสมโดยพลศำสตร์ของไหลเชิงค�ำนวณและสมรรถนะของปฏิกรณ์ 

   โดยแบบจ�ำลองเซลล์ผสม

 - รุ่นที่ 13 รศ.ดร.อรรถศักดิ์ จำรีย์ ภำควิชำวิศวกรรมเคมี อำจำรย์ที่ปรึกษำในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ คุณสมบัติเชื้อเพลิง 

   โซฮอล์ดัดแปลงโดยสำรเติมแต่งจำกธรรมชำติ

 - รุ่นที่ 19 รศ.ดร.ไพศำล คงคำฉุยฉำย ภำควิชำวิศวกรรมเคมี นิสิตผู้ช่วยวิจัยอยู่ในระหวำ่งกำรท�ำวิจัย ณ มหำวิทยำลัย  

   Tohoku ประเทศญี่ปุ่น

 ทั้งนี้ ทุน คปก. รุ่นปัจจุบัน คือ รุ่นที่ 21 มีอำจำรย์ที่ได้รับทุน ดังนี้

 - รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล ภำควิชำวิศวกรรมเคมี อำจำรย์ที่ปรึกษำในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ กำรประยุกต์ใช้เทคนิค 

  ทำงปัญญำประดิษฐ์ทำงวิศวกรรมปฏิกิริยำพอลิโอลิฟินส์ 

 - ผศ.ดร.วรดร วัฒนพำนิช ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ อำจำรย์ที่ปรึกษำในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ กำรออกแบบวงจรรวม 

  ส�ำหรับวัดสัญญำณคลื่นไฟฟ้ำหัวใจแบบไร้สำยพลังงำนต�่ำส�ำหรับเครื่องวัดสัญญำณคลื่นไฟฟ้ำหัวใจแบบสวมใส่ 

  แห่งอนำคต

 นอกจำกนี้ยังมีอำจำรย์ที่อยู่ในระหว่ำงกำรรอรับทุนและพิจำรณำคัดเลือกนิสิต ได้แก่ ผศ.ดร.ปวีนำ ประไพนัยนำ ภำควิชำ

วิศวกรรมเคมี และ ผศ.ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
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1. เครื่องคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร

 ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.ชัยยำกร จันทร์สุวรรณ์ 

  ได้รับสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 63250

  เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2561

 เครื่องคัดเกรดด้วยเกณฑ์น�้ำหนัก ประกอบด้วยถ้วยรองรับผลไม้ยึดเป็นระยะบนโซ่ล�ำเลียง 

ต่อเนื่องขับด้วยมอเตอร์ต้นก�ำลังผ่ำนโซ่ขับ กำรท�ำงำนของเครื่องควบคุมด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ แบ่งกำรท�ำงำนออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนรบัผลไม้ลงในถ้วยรองรบั ส่วนช่ังน�ำ้หนกัผลไม้ 

และส่วนปล่อยผลไม้ออกจำกถ้วยลงสู่ภำชนะบรรจุแยกตำมเกรด เพื่อล�ำเลียงสิ่งของบนโซ่

ล�ำเลียง ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรท�ำงำนร่วมกันหน้ำจอแสดงผลกำรท�ำงำนตำมที่ต้องกำร 

ด้วยเกณฑ์น�้ำหนัก

2. ชิ้นส่วนเครื่องคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร

 ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.ชัยยำกร จันทร์สุวรรณ์ 

   ได้รับสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 64787

  เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2561 

 เป็นเครื่องจักรขนำดเล็กใช้ส�ำหรับงำนเกษตรอุตสำหกรรมในขั้นตอนหลังกำรเก็บเกี่ยว  

เพื่อคัดแยกผักและผลไม้ โดยใช้เกณฑ์น�้ำหนักในกำรแบ่งเป็นเกรดตำ่งๆ เพื่อบรรจุขำย สำมำรถ

คัดแยกผักและผลไม้ในช่วงน�้ำหนัก 10-300 กรัม โดยสำมำรถแยกเกรดผัก ผลไม้ ได้มำกที่สุด 

ถึง 7 เกรด ชั่งน�้ำหนักได้อย่ำงแม่นย�ำ ท�ำงำนได้รวดเร็ว ไม่ต�่ำกว่ำ 7,200 ผลต่อชั่วโมง  

เหมำะกับผู้ประกอบกำรขนำดเล็กถึงขนำดกลำง สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย แรงงำนและระยะเวลำ 

ในกระบวนกำร ตลอดจนรักษำควำมสดใหม่ของผัก ผลไม้ก่อนถึงมือผู้บริโภคได้เป็นอยำ่งดี

 ในปีกำรศึกษำ 2561 คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้สร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่ำงๆ ที่สำมำรถน�ำไป 

ประยุกต์ใช้ในทำงอุตสำหกรรมได้ ส่วนหนึ่งของผลงำนดังกล่ำวได้รับกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ ประเภทสิทธิบัตร 

และอนุสิทธิบัตร เป็นกำรชี้ให้เห็นถึงศักยภำพของคณำจำรย์และนักวิจัยของคณะอย่ำงแท้จริง ผลงำนที่ได้รับกำรจดทะเบียน

ทรัพย์สินทำงปัญญำมีทั้งสิ้น 11 ผลงำน โดยแยกตำมภำควิชำ ดังนี้

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

3. อุปกรณ์ยึดส�าหรับเครื่องคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร

  ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.ชัยยำกร จันทร์สุวรรณ์ 

   ได้รับสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 64789

  เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2561

 เป็นเครือ่งจกัรขนำดเลก็ทีม่ผีลติภณัฑ์อุปกรณ์ยดึส�ำหรบัเครือ่งคัดแยกผลผลิตทำงกำรเกษตร 

คอื ชิน้ส่วนกลไกกำรหมนุส่วนฐำนของชดุอปุกรณ์ล�ำเลียงส�ำหรบัเครือ่งคัดเกรดด้วยเกณฑ์น�ำ้หนกั 

กำรออกแบบผลติภณัฑ์ลกัษณะคล้ำยอำนม้ำ โดยมขีำยืน่ลงด้ำนล่ำง 2 ขำ ส�ำหรบัยดึกบัโซ่ล�ำเลยีง

ผัก ผลไม้ และสิ่งของ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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5. เครื่องอบลมร้อนด้วยรังสีจากหลอดอินฟราเรด

 ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอำด นำยกิตตินำถ วรรณิสสร 

  และ รศ.ดร.วรัทยำ ธรรมกิตติภพ (อำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์ )

  ได้รับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 13573

  เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561

 เครื่องอบลมร้อนด้วยรังสีจำกหลอดอินฟรำเรดโดยทั่วไป ประกอบด้วยส่วนตู้อบ 

ทีท่�ำจำกวสัดทุนควำมร้อน มลีกัษณะโปร่งใสเพือ่มองเหน็กำรเปลีย่นแปลงของวตัถดุบิ 

ท่ีน�ำมำท�ำให้สุกหรือน�ำมำอบแห้งซึ่งวำงเรียงตัวอยู ่บนตะแกรงหรือถำดส�ำหรับ 

วำงวัตถุดิบนั้น มีชุดท�ำควำมร้อนจำกหลอดรังสีอินฟรำเรดติดตั้งอยู่ภำยในส่วนตู้อบ 

โดยมีพัดลมเป็นตัวกระจำยควำมร้อน ส�ำหรับควบคุมควำมร้อนให้อยู่ในช่วง 50-250 

องศำเซลเซียส ท�ำให้กระแสควำมร้อนสัมผัสบนวัตถุดิบได้อยำ่งทั่วถึง 

1. สูตรอาหารส�าหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแอนดิสโตรเดสมัส

 (Ankistrodesmus sp.) และกรรมวิธีการผลิต

 ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ น.ส.วนิดำ ปำนอุทัย

  และ น.ส.วิลำสินี อินรุ่ง 

  ได้รับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 14703 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561

 จำกกำรทีส่ำหร่ำยมปีระสทิธภิำพในกำรผลติน�ำ้มนัสงูกว่ำพชืชนดิอืน่ จงึก่อให้เกดิ

ควำมสนใจในกำรเพิ่มก�ำลังกำรผลิตน�้ำมันจำกสำหร่ำยขนำดเล็ก เพื่อลดผลกระทบ 

ท่ีเกิดจำกรำคำน�้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ปริมำณที่ได้รับจำกกำรผลิตน�้ำมันจำกสำหร่ำย 

ขนำดเล็กค่อนข้ำงน้อยท�ำให้ใช้ต้นทุนในกำรผลิตสูง กำรค้นหำองค์ประกอบของ 

สำรอำหำรที่เหมำะสมในกำรเพำะเลี้ยงสำหร่ำยขนำดเล็กเพื่อเพิ่มปริมำณกำรผลิต 

ชีวมวลเซลล์และน�้ำมันให้มีประสิทธิภำพสูงสุด จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรผลิต 

ในธุรกิจขนำดใหญ่ด้ำนอุตสำหกรรม 

4. อุปกรณ์ยึดส�าหรับเครื่องคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร

 ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.ชัยยำกร จันทร์สุวรรณ์   

  ได้รับสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 64788

  เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2561 

 ชดุอปุกรณ์ล�ำเลียงทีใ่ช้ในเครือ่งคัดเกรดด้วยเกณฑ์น�ำ้หนกั ส�ำหรบัส่ิงของสินค้ำทัว่ไป 

ผักและผลไม้ ประกอบด้วย ฐำนชุดอุปกรณ์ล�ำเลียง กลไกกำรหมุน และชุดถ้วยใส่ของ 

จดุเด่นของกำรท�ำงำนคอืสำมำรถชัง่น�ำ้หนกัได้อย่ำงแม่นย�ำ มเีสถยีรภำพในกำรรองรบั

และล�ำเลียงส่ิงของ และสำมำรถปล่อยส่ิงของจำกถ้วยได้ทั้งด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ 

ของโซ่ล�ำเลียงในต�ำแหน่งที่ก�ำหนดไว้ด้วยน�้ำหนักของสิ่งของนั้น และสำมำรถกลับคืน

สู่ต�ำแหน่งตั้งตรงได้โดยง่ำยในรอบกำรท�ำงำนต่อไป

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
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1. กรรมวิธีการก�าจัดเชื้อราในเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็น

 ที่บรรยากาศปกติ

 ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ อ.ดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช

  และนำยด�ำรงวุฒิ อ่อนวิมล

  ได้รับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 14096 

   เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2561

 จุดเด่นของกรรมวิธีกำรก�ำจัดเช้ือรำในเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีพลำสมำเย็น 

ที่บรรยำกำศปกติ คือ สำมำรถเพิ่มคุณภำพของเมล็ดพันธุ์ และก�ำจัดหรือยับยั้ง 

กำรเติบโตของเชื้อรำที่ปนเปื้อนมำบนผิวของของเมล็ดพันธุ์ โดยไม่ท�ำลำยเมล็ดพันธุ์ 

ซึ่งท�ำให้คุณสมบัติกำรดูดน�้ำของเมล็ดพันธุ ์เพิ่มขึ้นและมีผลต่อเปอร์เซ็นต์อัตรำ 

กำรงอกและคุณภำพของต้นกล้ำ ท�ำให้กำรผลิตพืชผลทำงกำรเกษตรเป็นไปอย่ำง 

มีประสิทธิภำพ 

1. บล็อกเชื่อมต่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

 ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ นำยจักรวรินทร์ วัชรเลิศวำณิช

  นำยนรวรรธน์ ถวิลนพนันท์ และนำยวิษณุพร พรรษำ 

  ได้รับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 14827

  เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2562

 ในปัจจบุนักำรป้องกันกำรพงัทลำยของหน้ำดนิในแนวสโลบเอยีงซึง่เป็นทีน่ยิม คอื 

กำรสร้ำงก�ำแพงดินที่มีลักษณะกำรใช้แท่งตอกยึดเข้ำกับพื้นตำมแนวลำดเอียง  

กำรพัฒนำก�ำแพงกันดิน TOR-BLOCK มีแนวคิดกำรออกแบบระบบก�ำแพงกันดิน 

ให้มีรำคำไม่แพงจนเกินไป เพื่อท่ีชุมชนจะสำมำรถท�ำได้ โดยยึดหลักควำมปลอดภัย

ทำงวิศวกรรมเป็นส�ำคัญ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

1. เครื่องสร้างพลาสมาโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ

 ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.ปริญญำ ฉกำจนโรดม 

  ได้รับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 13447

  เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2561

 เคร่ืองสร้ำงพลำสมำโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ จุดเด่นคือสำมำรถสร้ำงพลำสมำที่มี 

อุณหภูมิสูง เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรแปรรูปวัสดุหรือใช้ในงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กบัวศิวกรรมวสัด ุโดยสำมำรถใช้ควำมดนัในสภำวะบรรยำกำศปกตใินกำรเปลีย่นก๊ำซ 

ให้เข้ำสู่สถำนะพลำสมำ และสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรใช้งำนได้หลำกหลำยในงำน 

วัสดุศำสตร์ กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้งำนเครื่องสร้ำงพลำสมำโดยใช้คล่ืนไมโครเวฟ ได้แก่  

ผู้ผลิตเครื่องจักรกำรผลิตช้ินส่วนโดยใช้เทคโนโลยีพลำสมำและไมโครเวฟ ผู้ผลิต

เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับกำรแปรรูป เป็นต้น

2. เครื่องท�าความเย็น

 ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.มณฑล ฐำนุตตมวงศ์ นำยฐิติพงศ์ กุฎีพันธ์

   และนำยปรัชญำ จันทร์ศักดิ์ 

   ได้รับสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 63860 

   เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2561

 เคร่ืองท�ำควำมเย็นที่กลั่นมำจำกน�้ำทะเลสำมำรถเปล่ียนน�้ำที่มีควำมเค็มให้เป็น

น�ำ้จดืได้ โดยอำศยัหลกักำรท�ำงำนของแผ่นเทอร์โมอเิลก็ทรกิร่วมกบักระบวนกำรกล่ัน 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1. เครื่องผลิตน�้าค้าง

 ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.มณฑล ฐำนุตตมวงศ์ นำยฐิติพงศ์ กุฎีพันธ์

  และนำยปรัชญำ จันทร์ศักดิ์ 

  ได้รับสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 63860

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2561

 เคร่ืองสร้ำงน�้ำค้ำงอำศัยหลักกำรควบแน่นไอน�้ำในอำกำศ โดยกำรลดอุณหภูมิบนแผงท�ำควำมเย็นให้มีอุณหภูมิต�่ำกว่ำ 

อุณหภูมิจุดน�้ำค้ำง เครื่องสร้ำงน�้ำค้ำงน้ีเหมำะสมกับกำรใช้งำนในพื้นที่ลมสงบหรือควรติดตั้งกับอุปกรณ์ตั้งอยู่กับที่ จุดเด่นคือ 

เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในพื้นที่ห่ำงไกลจำกแหล่งน�้ำหรือในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน สำมำรถประยุกต์ติดกับเรือส�ำรวจทำงทะเล  

แคมป์ส�ำรวจป่ำ ซึ่งใช้แหล่งพลังงำนไฟฟ้ำจำกแบตเตอรีหรือชุดอุปกรณ์โซลำเซลล์ได้ สำมำรถใช้งำนและซ่อมบ�ำรุงรักษำได้ง่ำย 

ท�ำให้ได้แหล่งพลังงำนที่ต�่ำ แต่ยังคงประสิทธิภำพที่ดี ผลิตภัณฑ์น้ีใช้เป็นเครื่องท�ำควำมเย็น โดยมีกำรออกแบบตัวโครง 

เป็นช่องถ่ำยเทอำกำศและมีส่วนกักอำกำศส�ำหรับติดตั้งพัดลมดูดอำกำศกับแผงท�ำควำมเย็น ขนำดพื้นที่ 190-200 ตำรำงเมตร  

และมีแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกติดตั้งอยู่ระหว่ำงแผงท�ำควำมเย็นกับแผงระบำยควำมร้อน มีแบตเตอรี่ขนำด 8.3 โวลต์ ส�ำหรับ 

จำ่ยกระแสไฟฟำ้เข้ำไปยังวงจรไฟฟ้ำเพื่อให้เครื่องท�ำควำมเย็นท�ำงำนได้ 
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 ในกำรปีกำรศกึษำ 2561 คณะวศิวกรรมศำสตร์ ได้สร้ำงสรรค์ผลงำนวจิยัและนวตักรรมเพือ่เสรมิสร้ำงศักยภำพของเกษตรกร

และ SMEs ควบคูก่บักำรใช้นวตักรรมทีส่นบัสนนุกจิกรรมกำรเกษตรและอตุสำหกรรมของไทยตลอดโซ่อปุทำน เพือ่ตอบสนองนโยบำย 

Thailand 4.0 ท้ังน้ี คณะได้น�ำผลงำนวิจัย นวัตกรรม ทั้งของคณำจำรย์และนิสิตจำกภำควิชำต่ำงๆ ออกเผยแพร่สู่สำธำรณชน  

ในรูปแบบกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนร่วมกับหน่วยงำน ทั้งภำยในและภำยนอก โดยมีผลงำนที่ร่วมจัดแสดง ดังนี้

ผลงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทอดพระเนตร 

ผลงำน “การออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ ่

หนักกระสุนวิถีราบแบบ 34 GHN45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร”  

ของ  ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ จัดแสดงในนิทรรศกำรวิชำกำร โรงเรียน  

นำยร้อย จปร. ปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 12-13 พฤศจิกำยน 2561

 คณะน�ำ “เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์” 

ผลงำนของ ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอำด ร่วมแสดงในงำนต่ำงๆ ดังนี้

  นิทรรศกำรงำนเพื่อนพึ่ง (ภำฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 

   21-30 มิถุนำยน 2561 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

  นิทรรศกำรสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมรำชินีนำถ ครั้งที่ 12  

  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  

  ในรชักำลที ่9 ภำยใต้แนวคดิ “นวตักรรมก้ำวไกล เกษตรไทย 4.0”  

  ระหว่ำงวนัที ่7-14 สงิหำคม 2561 ณ สวนสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ์ 

  นิทรรศกำร “THAILAND INDUSTRIAL FAIR & FOOD PAACK  

  ASIA”แสดงเทคโนโลยีและนวตักรรมส�ำหรบัอตุสำหกรรม ระหว่ำง 

  วันที่ 13-16 กุมภำพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุม 

  ไบเทค บำงนำ

 คณะน�ำ “เครื่องวัดปริมาณน�้ามันในผลปาล์มน�้ามัน” ผลงำน 

ของ ผศ.ดร.ชัชพล ชังชู รวมทั้ง “ห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์” และ 

“เครื่องท�าก้อนเชื้อเห็ด” ผลงำนของ ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนำพิพัฒน์  

จัดแสดงในนิทรรศกำรงำนเกษตรแฟร์ ’62 

 คณะน�ำ “ชดุเครือ่งปรงุล่องหน” ผลงำนของ ผศ.วชริะ เครอืรฐัตกิำล 

จัดแสดงในนิทรรศกำร “Innovations for Street Food” วันนักประดิษฐ์ 

ประจ�ำปี 2562 ระหว่ำงวนัที ่2-6 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศนูย์นทิรรศกำร

และกำรประชุมไบเทค บำงนำ 

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม
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 คณะน�ำผลงำน “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ 

ขนาดเลก็เพือ่การส�ารวจระยะไกลและการเกษตรอจัฉรยิะ” 

“การพัฒนาระบบการจัดการน�้าในชั้นบรรยากาศด้วย 

ระบบอากาศยานไร้คนขบั” และ “ฝงูอากาศยานไร้คนขบั 

เพื่อภารกิจฝนหลวงและการบินเกษตร” ผลงำนของ  

อ.ดร.ไชยวฒัน์ กล�ำ่พล ไปจัดแสดงในนิทรรศกำรวันพระบิดำ

แห่งฝนหลวงประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 

ณ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 คณะน�ำผลงำน “แสงอาทติย์และพชืพลงังาน” ของ ผศ.ดร.เพญ็จติร ศรนีพคณุ และผลงำน “ยานใต้น�า้” ของ ผศ.ดร.อคัรพงศ์ 

พัชรรุ่งเรือง ร่วมจัดแสดงในนิทรรศกำรงำนแสดงสินค้ำและสัมมนำงำน Asean Energy Week 2018, Oil & Gas Thailand 

(OGET) 2018, Electric Asia 2018 และ Renewable Energy Expo Asia 2018 ระหว่ำงวันที่ 6-8 กันยำยน 2561  

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเยี่ยมชมผลงำน “หุ่นยนต ์

แม่บ้านอัจฉริยะ คุณล�าไย” ของ ผศ.ดร.กำญจนพันธุ์ สุขวิชชัย และนิสิตทีม  

SKUBA ในงำนแถลงข่ำว กำรทีป่ระเทศไทยได้รบัเกยีรตเิป็นเจ้ำภำพจดักำรแข่งขนั

หุน่ยนต์ระดบัโลก World RoboCup 2021 เมือ่วนัที ่3 ตลุำคม 2561 ณ กระทรวง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 นอกจำกนี้ผลงำนดังกล่ำวยังได้จัดแสดงในนิทรรศกำร Talk อุตสำหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ณ อำคำร สสส. และนิทรรศกำรในงำน Executive Dinner Talk 

เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ

 คณะน�ำผลงำน “รถหย่อนกล้าและหุ่นยนต์ 3 มิติ” ผลงำนของ อ.ปัญญำ 

เหล่ำอนันต์ธนำ ร่วมแสดงในนิทรรศกำรงำนคืนสู่เหย้ำดงตำลสัมพันธ์ จัดโดย

สมำคมนสิติเก่ำวศิวกรรมศำสตร์ วนัที ่1 สงิหำคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรำแกรนด์ 

ศนูย์รำชกำรแจ้งวฒันะ รวมถงึน�ำผลงำน “เครือ่งหย่อนกล้าและเครือ่งเพาะเมลด็” 

ร่วมแสดงในนิทรรศกำรงำนวันข้ำวและชำวนำแห่งชำติ ระหว่ำงวันที่ 4-9  

มิถุนำยน 2561 ณ กรมกำรข้ำว 

 คณะน�ำผลงำน “แพลทฟอร์มการเกษตรอัจฉริยะ” ของ รศ.ดร.มงคล รักษำพัชรวงศ์ จัดแสดงในนิทรรศกำรสีสันพรรณไม้ 

เทดิไท้บรมรำชนินีำถ ครัง้ที ่12 เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ ในรชักำลที ่9 ระหว่ำงวนัท่ี 7-14 

สิงหำคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 

 คณะน�ำ “หุ่นยนต์ FENTO” ผลงำนของ รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว จัดแสดงในนิทรรศกำรงำน Executive Dinner Talk  

วนัที ่16 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำลำดพร้ำว และนทิรรศกำรร่วมสร้ำงสรรค์ไปด้วยกนักบัมหกรรมอวดของครัง้ใหม่ 

ในงำน Maker Faire Bangkok ระหวำ่งวันที่ 19-20 มกรำคม 2562 ณ เดอะ สตรีท รัชดำ

ผลงานภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ผลงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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 คณะน�ำผลงำน “ระบบปัญญาประดษิฐ์ของกล้องวงจรปิด” อ.ปัญญำ เหล่ำอนนัต์ธนำ 
จัดแสดงในนิทรรศกำรในงำน Executive Dinner Talk วันที่ 16 มกรำคม 2562  
ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำและผลงำน “เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ รุ ่น 4x2” จัดแสดง 
ในนิทรรศกำรงำนเกษตรแฟร์’ 62 

 คณะน�ำ “หุ่นยนต์เตะฟุตบอล” ผลงำนของ ผศ.ดร.กำญจนพันธุ์ สุขวิชชัย จัดแสดง 
ในนิทรรศกำรมหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติประจ�ำปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 
16-26 สิงหำคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี

 คณะน�ำผลงำน “การประยกุต์น�า AI มาใช้ในห้างสรรพสนิค้า” ของ ผศ.ดร.กำญจนพนัธุ ์
สุขวิชชัย จัดแสดงในนิทรรศกำรงำนประชุมอธิกำรบดี-กำรเฉลิมฉลองในวำระครบรอบ  
76 ปี มก. เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 นอกจำกนีค้ณะยงัได้น�ำผลงำน “รถประหยดัพลงังานไฟฟ้า” ของ ผศ.ดร.กำญจนพนัธุ ์
สุขวิชชัย และผลงำน “การพัฒนาเคร่ืองก�าเนิดพลาสมาเย็นที่สามารถท�างานได้ 
ที่บรรยากาศปกติ” ของ ผศ.ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ จัดแสดงนิทรรศกำรในงำนประชุม
วิชำกำรและนิทรรศกำรระดับนำนำชำติ IEEE PES GENERATION TRANSMISSION 
AND DISTRIBUTION (GTD) GRAND INTERNATIONAL CONFERENCE AND 
EXPOSITION ASIA 2019 ระหว่ำงวันที่ 19-23 มีนำคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศกำร 
และกำรประชุมไบเทค บำงนำ

 คณะน�ำผลงำน “เครื่องกรองน�า้ไฟฟ้าแบบพกพา” “กระติกสกัดน�า้ทะเลจืด” และ 
“เครื่องสร้างน�้าค้าง” ของ ผศ.ดร.มณฑล ฐำนุตตมวงศ์ จัดแสดงในงำนต่ำงๆ ดังนี้

  นิทรรศกำรงำนคืนสู่เหย้ำดงตำลสัมพันธ์’61 
  นิทรรศกำรสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมรำชินีนำถ ครั้งที่ 12 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
  สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 

 นอกจำกนี้ ยังน�ำเสนอผลงำน “เครื่องกรองน�า้แบบคว�่าถังและเครื่องกรองน�้าไฟฟ้า 
แบบพกพา” จัดแสดงในนิทรรศกำรในงำน Executive Dinner Talk วันที่ 16 มกรำคม 
2562 ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว และนิทรรศกำรงำนเกษตรแฟร์ ’62 

ผลงานสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

 คณะน�ำผลงำนนวัตกรรมของ รศ.ดร.มงคล รักษำพัชรวงศ์ จัดแสดงในนิทรรศกำรงำน
มหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปรำคำ 
ครบรอบ 150 ปี เมื่อวันที่ 18-24 สิงหำคม 2561 ณ อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกลำ้ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผลงำนดังนี้

  ระบบแสดงผลและเพิ่มมูลค่ำสินค้ำกำรเกษตร 
  แพลทฟอร์มกำรเกษตรอัจฉริยะ 
  กำรประยุกต์ใช้งำนเทคโนโลยีอำกำศยำนไร้คนขับ 

ผลงานภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

 คณะน�ำผลงำน “การน�าความร้อนปล่อยทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบสมรรถนะสูง 
ซีเมนต์เสริมแรงด้วยเส้นใย” ของ ผศ.ดร.ปริญญำ ฉกำจนโรดม จัดแสดงในนิทรรศกำรงำนเกษตรแฟร์’62 

ผลงานภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 เป็นองค์กรท่ีให้บริการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยทางศาสตร์ด้านวิศวกรรม	 โดยมีคณาจารย ์

และนักวิจัยที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์หลายแขนง	 รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากองค์กร	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการว่าจ้างให้ด�าเนินการศึกษา	 วิจัย	 เป็นที่ปรึกษา	 ตลอดจนการจัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของการจัดท�าโครงการ

พัฒนาวิชาการ	น�ามาซึ่งองค์ความรู้และประสบการณ์ที่อาจารย์ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่นิสิต	ของคณะวิศวกรรมศาสตร	์นอกจากนี้

ยังเป็นการสร้างเครือข่าย	ชื่อเสียง	และสร้างรายได้ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง	

	 ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาวิชาการที่ได้ด�าเนินการในรอบปีการศึกษา	2561	มีดังนี้

การบริการวิชาการ: ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้และจัดท�าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี Block chain

ในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Trade finance) ของไทย

ผู้รับผิดชอบโครงการ:	ผศ.ดร.สมนึก	คีรีโต	ผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ด้านบริการวิชาการ

	 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้รับมอบหมาย 

จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�าประเทศไทยและส�านักงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 ให้ศึกษาวิจัย 

ความเป็นไปได้และจัดท�าข้อเสนอเพ่ือพัฒนาต้นแบบเทคโนโลย	ี 

Block	 chain	 ในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ	

(Trade	 finance)	 ของไทย	 Block	 chain	 เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีมี
ศักยภาพในการปฏิรูปกระบวนการท�างานของภาครัฐ	ภาคการขนส่ง	ภาคการเงิน	และการค้าระหว่างประเทศ	ให้มีประสิทธิภาพ 

และมีความโปร่งใสอย่างท่ีไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน	 ด้วยคุณสมบัติส�าคัญคือการจัดเก็บข้อมูลหลักฐานแบบกระจายอ�านาจ	 

(Distributed	 Ledger	 Technology)	 และระบบนี้จะช่วยก�ากับเงื่อนไขตามข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงไว้แล้วอย่างอัตโนมัต	ิ 

และพิสูจน์	ได้ว่าไม่มีการบิดพริ้ว	(Smart	Contracts)	โดยสถาบันฯ	ได้น�าเสนอแผนงานการพัฒนาระยะเวลา	5	ปี	ประกอบด้วย

โครงการย่อยทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ส�านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

โครงการกิจกรรมธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและการสร้างเครือข่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบโครงการ	รศ.เกียรติไกร	อายุวัฒน์	หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม	บางเขน

	 ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 บางเขน	 

เป็นที่ปรึกษาให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 ในโครงการ

ธุรกิจเพื่อสังคมและการสร้างเครือข่าย	 (Social	 Enterprise	

and	 Network)	 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ

มาตรฐานภายใต้แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมเป็นการสร้างคุณค่า

ในสงัคม	 ด้วยการส่งเสรมิให้เกดิกระบวนการสร้างผูป้ระกอบ

การที่มีรูปแบบการด�าเนินธุรกิจอย่างชัดเจน	 และมีแนวคิด 

ในการท�าธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของงานด้านการช่างและการผังเมือง

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การบริการวิชาการ: ด้านอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แผงเหล็กขึ้นรูปเย็นเซลลูล่าร์ส�าหรับแบบหล่อพื้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ ได้รบัการว่าจ้างจากเทศบาลนครปากเกรด็ จ.นนทบรุ ีให้ พฒันาระบบ 

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของงานด้านการช่างและการผังเมืองส�าหรับบริการประชาชนที่ต้องการ 

ขอรบับรกิารด้านการช่างและการผงัเมอืง รวมถงึผูบ้รหิารเทศบาลนครปากเกรด็ได้ใช้เป็นเครือ่งมอืช่วย 

ในการพิจารณาวางแผนจัดงบประมาณในการบริการประชาชน โดยพิจารณาจากสถิติการขอรับบริการ 

และเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของเทศบาลฯ อกีทัง้เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ประเภท Smart Phone และ Tablet PC ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยตรง

จากโปรแกรม Application ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการท�างาน

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จ�ากัด ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ Prop Panel Slab Formwork ซึ่งเป็นแผงเหล็กขึ้นรูปเย็นเซลลูล่าร์ส�าหรับ 

แบบหล่อพื้นให้สามารถรับน�้าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยออกแบบหน้าตัด 

Cellular Cold-Formed Beam ท่ีใช้การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูงด้านการโก่งเดาะ 

ไร้เชิงเส้น (Nonlinear Buckling Finite Element Analysis) และหลักการหน้าตัดเซลลูล่าร์ 

(Cellular Section) มาบรูณาการระหว่างทฤษฎเีชงิลึกและการใช้งานได้จรงิ ในภาคอตุสาหกรรม 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้อยู่ระหว่างการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

โครงการประเมินวัฏจักรชีวิตในการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ของประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบโครงการ: อ.ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเพเนอร์จี จ�ากัด ศึกษาวัฏจักรชีวิต 

การบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซ่ึงเป็นขยะที่มีอันตรายมากเม่ือหมดอายุ 

การใช้งาน น�าผลการศึกษามาเปรียบเทียบผลกระทบ ทางส่ิงแวดล้อมของการบริหารจัดการ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ และจัดท�าคู่มือแนวทางป้องกันผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 

และวิธีก�าจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับประเทศไทย

 จากการศึกษาพบว่า การน�ากากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์กลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิล 

เกิดผลกระทบน้อยว่าการน�าไปฝังกลบ และพื้นที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงก�าจัดหรือรีไซเคิล 

ควรมรีะยะการขนส่งซากแผงเซลล์แสงอาทติย์ไม่เกนิ 300 กโิลเมตร โดยผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

มาจากการบริหารจัดการการขนส่ง ปริมาณขยะประเภทรถในการขนส่ง การบริหารเส้นทาง 

การขนส่ง หรอืการใช้วธิกีารขนส่งร่วมกบัโรงผลิตไฟฟ้าแสงอาทติย์ในบรเิวณใกล้เคียง เพือ่ให้มี

การขนส่งน้อยรอบทีส่ดุและลดระยะทางรวมในการขนส่ง จงึจะช่วยลดการใช้พลงังานค่าใช้จ่าย 

ในด้านขนส่ง รวมถึงลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 
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โครงการการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ การซ่อมบ�ารุงระบบราง ด้วยการปรับรูปร่างของราง (Rail Reprofile)

ด้วยเทคโนโลยีรถไฟกึ่งรถบรรทุกเจียรราง แบบ Milling (Rail Road Truck Milling) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร : ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร

 ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกบริษัท  

บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ให้ศึกษำกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรซ่อมบ�ำรุงระบบรำงด้วยกำรปรับรูปร่ำงของรำง (Rail Reprofile) 

โดยใช้เทคโนโลยรีถไฟกึง่รถบรรทกุเจยีรรำงแบบ Milling (Rail Road 

Truck Milling) ในกำรซ่อมบ�ำรุงรำงโดยกำรขึ้นรูปร่ำงรำงใหม่

(Re-profile) เพื่อวำงแผนกำรซ่อมบ�ำรุงรำง รวมไปถึงกำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรใช้รถไฟก่ึงรถบรรทุกเจียรรำงแบบ Milling ให้มี

ประสิทธิภำพแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบันยังไม่มี 

กำรซ่อมบ�ำรุงรำงโดยกระบวนกำรข้ึนรูปร่ำงรำงใหม่ (Re-profile)  

ในประเทศไทย 

 นอกจำกนี้ระหว่ำงกำรศึกษำวิจัยได้ซ่อมรำงของบริษัทรถไฟฟ้ำ 

ร.ฟ.ท. จ�ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัภำยใต้ก�ำกบัของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

เนื่องจำกมีควำมเสียหำยอย่ำงเร่งด่วน โดยกำรปรับรูปร่ำงของรำง 

โครงการวจิยัผลของเตมิซโีอไลต์สงัเคราะห์ (Advera WMA 

Zeolite) ต่อการลดอุณหภูมิและความสามารถในการบด 

เม็ดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และศึกษาการเติมซีโอไลต์

สังเคราะห์ต่อสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีต

ผู้รับผิดชอบโครงกำร: รศ.ดร.ดวงฤดี ฉำยสุวรรณ

  ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ

 ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ ได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกบริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้ศึกษำวิจัยเพื่อหำสัดส่วน 

ของ Advera WMA Zeolite หรือซีโอไลต์สังเครำะห์ที่เหมำะสมในกระบวนกำรบดเม็ดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซึ่งเมื่อเติม 

ซีโอไลต์สังเครำะห์เข้ำไปช่วย ให้กำรบดเม็ดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์งำ่ยขึ้น เม็ดปูนฯ มีอนุภำคเล็กลง และใช้เวลำในกำรบดน้อยลง 

ช่วยประหยัดพลังงำนและท�ำให้ขนำดอนุภำคของเม็ดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และคุณสมบัติตำ่งๆ ได้ตำมมำตรฐำน

 จำกผลส�ำเร็จของโครงกำรวิจัยข้ำงต้น คณะวิจัยจึงได้ต่อยอดกำรวิจัยโดยได้ศึกษำกำรเติมซีโอไลต์สังเครำะห์ ต่อสมบัติ 

ทำงกำยภำพและทำงกลของคอนกรีต เพื่อช่วยปรับปรุงสมบัติทำงกลในด้ำนของควำมแข็งแรงของคอนกรีตในช่วงอำยุเริ่มต้น  

และเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนของคอนกรีต ลดปัญหำกำรแตกร้ำวในคอนกรีต ปัจจุบันได้น�ำไปประยุกต์ใช้จริงในอุตสำหกรรม

กำรผลิตแผ่นคอนกรีตของบริษัทในเครือวงษ์พิทักษ์แล้ว

ด้วยรถไฟกึ่งรถบรรทุกเจียรรำงแบบ Milling และกำรใช้ระบบวิศวกรรมย้อนรอย Artec 3d Scanner ซึ่งเป็นเคร่ืองมือ 

ที่ใช้ในกำรวัดรูปทรง 3 มิติ ในรูปของกลุ่มของจุด (Point cloud) ที่ให้ค่ำควำมถูกต้องของกำรคัดลอกพื้นผิวอยู่ที่ 0.05 mm  

ในโหมด Automatic Scan นับเป็นกำรบูรณำกำรในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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การบริการวิชาการ: ด้านอุตสาหกรรม

โครงการจ ้างท่ีปรึกษาในการสร ้างความเข ้าใจและเตรียม 

ความพร้อมให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้ 

เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมาย 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร: รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนำวรรณ

  หัวหนำ้ศูนย์เทคโนโลยีควำมปลอดภัย

  ส�ำหรับอำคำรและโรงงำนอุตสำหกรรม

 ศูนย์เทคโนโลยีควำมปลอดภัยส�ำหรับอำคำรและโรงงำน

อุตสำหกรรม เป็นท่ีปรึกษำให้กับกรมพัฒนำพลังงำนทดแทน 

และอนุรักษ์พลังงำน (พพ.) ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและเตรียม 

ควำมพร้อมให้กับเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

ในพื้นที่ ที่มีกำรก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่พื้นที่มำกกว่ำ 2,000  

ตำรำงเมตรขึ้นไป เพื่อรองรับกำรบังคับใช้เกณฑ์มำตรฐำนอำคำร 

ด้ำนพลังงำนตำมกฎหมำยโดยจัดกำรสัมมนำ ให้ควำมรู ้ เรื่อง  

โครงการการให้บริการวิชาการและให้ค�าปรึกษาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบโครงกำร : รศ.ดร.สัญญำ สิริวิทยำปกรณ์ รองหัวหน้ำศูนย์วิศวกรรมพลังงำนและสิ่งแวดล้อม บำงเขน

 ศูนย์วิศวกรรมพลังงำนและสิ่งแวดล้อม บำงเขน เป็นที่ปรึกษำ 

และด�ำเนนิงำน ตำมกฎหมำยแบบครบวงจรเพือ่ควบคมุกำรปนเป้ือนดนิ

และน�ำ้ใต้ดนิภำยในบรเิวณสถำนประกอบกจิกำรโรงงำนอตุสำหกรรม

ทั่วประเทศ อำทิ โรงงำนส่ิงทอ ด้ำย หรือเส้นใย โรงงำนผลิตเยื่อ  

หรือกระดำษ เคมีภัณฑ์ สำรเคมี หรือวัสดุเคมี เป็นต้น โดยด�ำเนินกำร 

ส�ำรวจและตรวจประเมินโรงงำนร่วมกับพนักงำนที่รับผิดชอบ 

ของสถำนประกอบกำร เจำะติดตั้งบ่อสังเกตกำรณ์เพื่อกำรตรวจสอบ 

คุณภำพดินและน�้ำใต้ดิน เก็บตัวอยำ่งดิน และน�้ำใต้ดิน และวิเครำะห์

ตัวอย่ำงในห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ และจัดท�ำรำยงำนกำรตรวจสอบ 

คุณภำพดนิและน�ำ้ใต้ดนิให้กบัสถำนประกอบกจิกำรโรงงำนอตุสำหกรรม

“แนวทำงกำรตรวจสอบกำรออกแบบและก่อสร้ำงอำคำร เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนส�ำหรับเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรควบคุมอำคำร” โดยในปีงบประมำณ 2561 นี้ ได้จัดสัมมนำทั้งหมด 7 รุ่น รวมประมำณ 700 คน 
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โครงการบริการตรวจสอบคุณภาพดินและน�้าใต้ดิน

ผู้รับผิดชอบโครงการ:	ผศ.ดร.สุชาติ	เหลืองประเสริฐ	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	

การบริการวิชาการแก่สังคมผ่านกิจกรรม CSR 

 นอกจากการให้บริการวิชาการแก่สังคม	 ผ่านโครงการ

พัฒนาวิชาการแล้ว	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร	์ ได้ให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม	

ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม	 CSR	 :	 Corporate	 Social	

Responsibility	มาโดยตลอด	

	 ส่วนหนึ่งของกิจกรรมท่ีจัดในปีการศึกษา	 2562	 ได้แก่	

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน	์ณ	คุ้งบางกะเจ้า	จ.	สมุทรปราการ	

โดยร่วมกับนิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเนื่องใน

โอกาสครบรอบ	25	ปี	ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม	เมือ่วนัที่	

10	พฤศจิกายน	2561	ประกอบด้วยกิจกรรม	แรลลี่เก็บขยะ	

เส้นทางโดยรอบโรงเรยีนและวดับางน�า้ผึง้นอก	กจิกรรมรณรงค์	

ลดการใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง	 ณ	 ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง		

จัด	 workshop	 ผลิตถุงกระดาษและถุงผ้าจากวัสดุเหลือใช	้

การทดสอบเก็บตัวอย่างคุณภาพน�้าบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยา

และพื้นที่บางกระเจ้า	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท	

บางจาก	คอร์เปอเรชั่น	จ�ากัด	ในการจัดให้ความรู้เกี่ยวระบบ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นท่ี	 ซ่ึงได้รับความสนใจ	

จากชาวบางกระเจ้าเป็นอย่างดี

	 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล ้อม	 รับเป ็นที่ปรึกษา	

ให้บริการตรวจสอบคุณภาพดินและน�้าใต้ดินแก่บริษัท	

และโรงงานต่างๆ	 เพื่อให้ดินและน�้าใต้ดินบริเวณโรงงาน	

เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนดินและน�้าใต้ดิน	

โดยให้ค�าปรึกษาในการเจาะและติดตั้งบ่อสังเกตการณ์		

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน	 และน�้าใต้ดิน	 และเสนอแนะ

มาตรการในการควบคมุ	และลดการปนเป้ือนในดนิและน�า้ใต้ดนิ

ภายในบรเิวณโรงงาน	รวมทัง้ให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการควบคมุ	

การรั่วไหลของสารอันตรายต่างๆ	 ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ

ดินและน�า้ใต้ดิน
บร�หารจัดการ

สร�าง
พลังองค�กร
ขับเคลื่อน…สู�

ความสำเร็จ
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 จำกเป้ำหมำยของคณะในกำรก้ำวสูก่ำรเป็นผูน้�ำในกำรสร้ำงและให้บรกิำรควำมรูท้ีต่อบสนองพลวตัของสงัคมโลกอย่ำงยัง่ยนื 

ด้วยพันธกิจ 4 ประกำร ได้แก่ ผลิตบุคลำกรมืออำชีพทำงวิศวกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

สร้ำงสรรค์งำนวิจัย นวัตกรรม และให้บริกำรทำงวิชำกำร สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน บริหำรทรัพยำกรของคณะอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และสืบสำน ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด�ำรงอัตลักษณ์/วิสัยทัศน์ของคณะ น�ำมำสู่กำรก�ำหนดเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ 

(Strategic Goals) : DESIRe ประกอบด้วย

 วันที่ 13 มีนำคม 2562 จัดสัมมนำแนวทำงกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์องค์กรส�ำหรับ

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณะกรรมกำรฝ่ำยวำงแผนและควบคุม ณ ห้องเรียน 

และบันทึกวีดิทัศน์ อำคำรชูชำติ ก�ำภู มีผู้เข้ำร่วม 27 คน

Digital Faculty : คณะดิจิทัล 

พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบต่อความต้องการที่เป็นพลวัตของผู้เรียน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มคุณค่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Economic Sustainable Faculty : คณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

พัฒนาและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

Social Responsible Faculty : คณะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสู่การพัฒนาสังคมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

Innovation and Research Faculty : คณะที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมและวิจัย 

พัฒนาวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมไทย

 วันที่ 27 มีนำคม 2562 จัดระดมสมองและประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท�ำ 

แผนยุทธศำสตร์คณะวิศวกรรมศำสตร์ 10 ปี (พ.ศ. 2562-2571) และแผนปฏิบัติกำร

ประจ�ำปี 2562-2565 ส�ำหรับผู้บริหำร และคณะกรรมกำรฝ่ำยวำงแผนฯ โดยแบ่งเป็น 

4 กลุ่มตำมยุทธศำสตร์ ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ทบทวนตัววัดผลควำมส�ำเร็จหลัก ควำมสัมพันธ์ 

ระหว่ำงปัจจัย วัตถุประสงค์กลยุทธ์ระดับรอง กำรวัดผล กำรวิเครำะห์ และกรอบ 

ระยะเวลำกำรด�ำเนินกำร น�ำมำซึ่งแผนยุทธศำสตร์คณะ ระยะ 10 ปี เพื่อให้แผน 

เกิดควำมสอดคล้องเชื่อมโยง และบูรณำกำรร่วมกันในยุทธศำสตร์ระดับหลัก 

และระดับรองให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น ณ ห้อง Creativity classroom อำคำรชูชำติ 

ก�ำภู มีผู้เข้ำร่วม 30 คน

 จำกเป้ำหมำยยทุธศำสตร์ดงักล่ำวข้ำงต้น คณะได้ด�ำเนนิกำรส�ำรวจควำมเหน็ร่ำงวสิยัทศัน์และยทุธศำสตร์ฯ ผ่ำนกระบวนกำร

ประชำพิจำรณ์จำกกำรประชุมบุคลำกรสำยอำจำรย์และสำยสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2-3 สิงหำคม 2561 เพื่อคัดกรอง

แนวทำงกำรด�ำเนินงำน และกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ให้เกิดผลอยำ่งเป็นรูปธรรม และได้จัดกิจกรรมกำรจัดท�ำแผนฯ ได้แก่

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

   ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557-2560 ใช้เกณฑ์ สกอ. (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และ มก.  

   ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะรับกำรประเมินฯ ระหว่ำงวันที่ 13-14 กันยำยน 2561 โดยเปรียบเทียบผลกำรประเมินฯ  

   ตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ซึ่งได้คะแนน 4.59 อยู่ในระดับดีมาก ดังนี้

หมายเหตุ องค์ประกอบที่ 

1 กำรผลิตบัณฑิต

2 กำรวิจัย

3 กำรบริกำรวิชำกำร

4 กำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ 

 และวัฒนธรรม

5 กำรบริหำรจัดกำร

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

   ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2560 ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะรับกำรตรวจประเมินระดับหลักสูตร  

   ระหว่ำงวันที่ 15-31 กรกฎำคม 2561 จ�ำนวน 47 หลักสูตร แบ่งออกเป็นระดับปริญญำตรี 16 หลักสูตร  

   ปริญญำโท 21 หลักสูตร และปริญญำเอก 10 หลักสูตร โดยเปรียบเทียบผลกำรประเมินฯ ดังนี้

4.61
5.00 4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00 5.00

5.00

5.00

4.50
4.59

4.73

4.73

4.52

4.50

3.50

4.50

5.005.00

4.59

4.21

4.47

  2557       2558        2559        2560

  2557       2558        2559        2560

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 รวม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

3.37 3.31 3.37 3.34

3.26 3.20 3.20 3.23

3.03 2.69 2.87 2.84

3.11 3.05 2.90 3.03
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นโยบายการขับเคลื่อน มก.ด้วยเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence)

รับข้อมูลป้อนกลับ ( Feedback) ผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

 ประชุมทำงไกลในกำรจัดท�ำ SAR ผ่ำน Skype กับผู้เชี่ยวชำญร่วมกับ ม.มหิดล และ ม.เทคโนโลย ี

 รำชมงคลพระนคร และรับกำรตรวจเยี่ยมเพื่อกำรประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx โครงกำรต่อยอดคุณภำพ 

 กำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ กลุ่ม Cohort2 จำกผู้ประเมิน สกอ.

 คณะจะด�ำเนินกำรในรูปแบบที่  3  

 คือ รับกำรประเมินตำมเกณฑ์ EdPEx  

 อย่ำงเต็มรูปแบบ 7 หมวด พร้อมส่ง 

 รำยงำนผลกำรด�ำเนินตำมเกณฑ์  

 EdPEx ของ  สกอ. รอบปีกำรศึกษำ 2561 

  ไปยงั มก. ภำยในเดอืนกนัยำยน 2562

 Site Visit คณะวิศวกรรมศำสตร์ จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมเกณฑ์ EdPEx  

 จำกผลกำรด�ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2557 ประเมินรวม 7 หมวด

 สมัครโครงกำรแนวทำงในกำรน�ำเกณฑ์คณุภำพกำรศกึษำเพือ่กำรด�ำเนนิกำรทีเ่ป็นเลศิมำใช้ในกำรประกนั 

 คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ครั้งที่ 2 (โครงร่ำงองค์กร (OP) และผลลัพธ์หมวด 7.1 – 7.5 )

 คณะได้เข้ำโครงกำรน�ำร่องของ มก. โดยจดัท�ำโครงร่ำงองค์กำร (Organizational Profile) ฉบบัภำษำองักฤษ 

  และกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกกำรด�ำเนินงำนและผลลัพธ์ตำมเกณฑ์ EdPEx 2012 หมวด 1, 2, 4 และ 7  

 และสมัครเข้ำร่วมโครงกำรแนวทำงในกำรน�ำเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด�ำเนินกำรที่เป็นเลิศ  

 (EdPEx) มำใช้ในกำรประกันคุณภำพภำยใน

25
61

25
59

25
57

25
56

25
55

 รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชำญเศรษฐิกุล คณบดีน�ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง 

ในแต่ละหมวดตำมแบบ Simplified Self -Assessment Tool และช่องวำ่ง 

(Gap) ที่เป็นประเด็นส�ำคัญของคณะจำกผลกำรประเมินตนเอง เพื่อเป็น

ข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์แผนปรับปรุง (Improvement Plan) ของคณะ  

ต่อทมีทีป่รกึษำ กำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำเพือ่กำรด�ำเนนิกำรทีเ่ป็นเลศิ มก. 

เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 0219 อำคำรชูชำติ ก�ำภู
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 คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ และมีรำยจ่ำยจริงด้ำนงบประมำณ โดยจ�ำแนกดังนี้

การบริหารงบประมาณ

 กราฟแสดงจ�านวนการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558-2561

กราฟแสดงจ�านวนงบประมาณโดยรวม จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558-2561

งบบุคลากร งบด�าเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รวม
2558 168.10 21.88 1.21 15.00 206.20

2559 190.74 21.88 16.24 15.00 243.86

2560 186.62 21.64 2.84 2.00 214.11

2561 203.37 24.03 1.65 0.00 229.06

250

200

150

100

50

51.06

595.55

68.83
50.79

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

รวม

งบลงทุน

ค่ำเสื่อมรำคำฯ

งบรำยจ่ำยอื่น

งบอุดหนุน

งบด�ำเนินกำร

งบบุคลำกร

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

212.23

478.69

700.81

1.07

261.81

331.66

595.55

60.22
49.75

15.59

298.24 299.73

662.48

596.47

94.28

1.65

454.08

615.45

65.97
49.44

3.8

1,512.42

1,314.94

1,486.98

1,705.66
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หมายเหตุ : 1. รับการเรียนการสอน ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 2. รับบริการและอื่นๆ ประกอบด้วย ขายสินค้าและบริการ รับบริหารเงิน ขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน ด�าเนินงานอื่น

 3. อุดหนุน ประกอบด้วย รับอุดหนุนวิจัย ช่วยเหลืออุดหนุน และบริจาค

หมายเหตุ : 1. งบด�าเนินงาน ประกอบด้วย ด้านการฝึกอบรม เดินทาง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค

 2. งบอุดหนุน  ประกอบด้วย เงินอุดหนุน และค่าด�าเนินงานอื่นๆ

 3. งบรายจ่ายอื่น ประกอบด้วย โอนสินทรัพย์ และรายจ่ายอื่น

กราฟแสดงจำานวนงบประมาณเงินรายได้ (รายรับจริง) ปีงบประมาณ 2558-2561

กราฟแสดงจำานวนงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายจริง) ปีงบประมาณ 2558-2561

รับการเรียนการสอน รับบริหารและอื่นๆ รับพัฒนาวิชาการ งบอุดหนุน รวม
2558 581.97 727.82 58.50 50.70 1,419.00

2559 368.51 566.21 45.21 35.79 1,015.72

2560 434.74 602.38 46.47 71.04 1,154.63

2561 833.44 680.03 55.65 32.79 1,601.62

งบบุคลากร งบดำาเนินการ งบอุดหนุน ค่าเสื่อมราคาฯ งบรายจ่ายอื่น รวม
2558 45.29 457.72 685.81 50.79 68.83 1,308.44

2559 49.33 309.84 580.55 49.75 60.22 1,049.70

2560 50.73 432.43 613.55 49.44 65.97 1,212.12

2561 54.24 640.03 596.47 51.06 94.28 1,436.08
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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 ปี 2560 ปี 2561

รายได้

รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 434,735,935.53 833,436,949.19

รำยได้จำกเงินอุดหนุนวิจัย 2,929,312.68 3,501,113.58

รำยได้จำกกำรพัฒนำวิชำกำร 46,473,014.22 55,653,285.91

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 528,015,222.39 555,076,000.60

รำยได้จำกกำรช่วยเหลืออุดหนุน และบริจำค 68,113,902.78 29,291,017.82

รำยได้จำกกำรบริหำรเงิน 136,618.13 132,634.06

รำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์ของหน่วยงำน 2,680.00 0

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนอื่น 73,470,409.95 124,809,230.33

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 1,153,877,095.68 1,601,900,231.49

รวมรายได้ 1,153,877,095.68 1,601,900,231.49

รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,154,629,647.89 1,601,917,000.55

ค่าใช้จ่าย

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 50,729,404.52 54,244,020.19

คำ่ใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม 6,314,010.18 4,879,578.08

คำ่ใช้จ่ำยเดินทำง 6,405,539.29 6,143,422.21

คำ่ตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสำธำรณูปโภค 419,711,913.91 629,009,975.91

คำ่เสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหนำ่ย 49,441,659.65 51,062,082.27

คำ่ใช้จ่ำยเงินอุดหนุน 611,460,213.80 596,275,203.12

คำ่ใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนอื่น 2,093,696.84 190,432.40

รวมค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 1,146,156,438.19 1,341,804,714.18

รายได้สูง(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 7,720,657.49 260,095,517.31

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

คำ่จ�ำหน่ำยจำกกำรขำยสินทรัพย์ 752,552.21 16,769.06

คำ่ใช้จ่ำยจำกกำรโอนสินทรัพย์ 0 15,844.50

คำ่ใช้จ่ำยอื่น 65,967,257.27 94,259,790.19

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน 66,719,809.48 94,292,403.75

รายได้สูง(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -58,999,151.99 165,803,113.56

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,212,123,695.46 1,436,080,348.87

รายงานแสดงผลการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560-2561
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ปี 2560 ปี 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  2,197,370,440.25 1,972,879,206.08 

ลูกหนี้ระยะสั้น  9,822,342.77  13,384,861.98 

รำยได้ค้ำงรับ  17,694,878.24  95,618,597.18 

สินคำ้และวัสดุคงเหลือ  100,403.69  57,047.53 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  3,260,126.19  3,267,019.91 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,228,248,191.14  2,085,206,732.68 

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยำว  220,500.00  220,500.00 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ)  234,058,309.30  219,150,669.41 

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง  104,169,614.41  362,283,614.41 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  338,448,423.71  581,654,783.82 

รวมสินทรัพย์  2,566,696,614.85  2,666,861,516.50 

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหนี้ระยะสั้น  49,619,841.94  52,081,312.91 

ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย  94,081,657.59  52,577,575.28 

รำยได้รับล่วงหน้ำ  24,343,555.00  14,140,594.75 

เงินรับฝำกระยะสั้น  959,566,077.37  870,488,797.50 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  662.82  662.82 

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,127,611,794.72  989,288,943.26 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินยืมระยะยำว  300,000.00  300,000.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  300,000.00  300,000.00 

รวมหนี้สิน  1,127,911,794.72  989,588,943.26 

สินทรัพย์สุทธิ  1,438,784,820.13  1,677,272,573.24 

ทุน  494,951,305.69  496,148,248.37 

รำยได้สูง (ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม  943,833,514.44  1,181,124,324.87 

รวมส่วนทุนและการเปลี่ยนแปลงของทุน  1,438,784,820.13  1,677,272,573.24 

รายงานแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2561
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 ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  

กำรปรับเปลี่ยนจำกโลก Analogue สู่โลก Digital กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อรองรับในยุคโลกที่ไร้พรมแดนของบุคลำกร

ภำยในองค์กรถือเป็นกุญแจส�ำคัญที่องค์กรต้องสร้ำงควำมสำมำรถหรือทักษะในกำรท�ำงำน กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 

ให้พร้อมรับมือ และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรทุกสำยงำน โดยจัดให้มีโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

ได้แก่ กำรจัดอบรมภำยใน (In-house Training) กำรจัดสัมมนำ ประชุม เสวนำ กำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมภำยนอก  

เน้นพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของคณะ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ มุ่งเน้นศักยภำพให้สำมำรถแข่งขันได้ 

ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล เป็นพื้นฐำนส�ำคัญที่จะท�ำให้กำรด�ำเนินงำนของคณะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

อกีทัง้ยงัจดัสรรทนุพฒันำบคุลำกรคณะวศิวกรรมศำสตร์อย่ำงต่อเนือ่ง ยงัผลให้บคุลำกรคณะวศิวกรรมศำสตร์ได้เข้ำรับกำรเพิม่พนู

ควำมรู้และประสบกำรณ์ในรูปแบบตำ่งๆ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกไร้พรมแดน

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

 อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง ทกัษะการให้ข้อมูลย้อนกลบัส�าหรบัอาจารย์ 

  (Feedback Skills for Teachers) เพือ่ให้อำจำรย์ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร 

 ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะกำรให้ Feedback ที่เหมำะสมและได้ผล  

 น�ำมำปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนและชีวิตประจ�ำวัน โดยจัดอบรม 

 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2561 ณ ห้อง Creativity classroom  

 อำคำรชูชำติ ก�ำภู มีอำจำรย์เข้ำร่วม จ�ำนวน 20 คน

 อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การศกึษาเพือ่การเปลีย่นแปลง (Education 

 for Transformation Workshop Series) เพื่อให้อำจำรย์ 

 ได้ทรำบกระบวนกำรเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดกำรขบคิด ตกผลึกควำมคิด  

 และเป็นผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพของตนเอง ตระหนักถึงบทบำทของตน 

 ในรูปแบบผู ้ด�ำเนินกำรเรียนรู ้และโค้ช ทักษะกำรโค้ชเพื่อกำร 

 เปลีย่นแปลง ฝึกฝนกำรเป็นผูด้�ำเนนิกำรเรยีนรูแ้ละโค้ชอย่ำงมส่ีวนร่วม 

 และสร้ำงสรรค์ ในหัวข้อ

  - Leadership and Communication Skills for Teachers 

  ระหว่ำงวันที่ 10 - 11 มิถุนำยน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

  มีอำจำรย์เข้ำร่วม จ�ำนวน 23 คน

  - Facilitating Skills for Experiential and Active 

  Learning วันที่ 25 - 28 มิถุนำยน 2562 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท

  จ. สมุทรสงครำม มีอำจำรย์เขำ้ร่วม จ�ำนวน 20 คน
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•	 อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การออกแบบเกมเพือ่การเรยีนรู ้(Game-based Learning) การน�าเกมมาใช้ในการเรยีนการสอน	

		 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม	 โดยใช้การเล่นเกมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์	 การสื่อสาร		

	 การคิดเชิงวิพากษ์	 และการท�างานร่วมกับผู้อื่น	 สามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	

	 การเรยีนการสอนของอาจารย์มากยิง่ขึน้	และเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาผูเ้รยีน	โดยจดัอบรมระหว่างวนัที	่2-3	กรกฎาคม	2562		

	 ณ	ห้อง	Creativity	classroom	มีอาจารย์อบรม	จ�านวน	32	คน

	 เสวนาเครือข่ายงานคลังและพัสดุ เรื่อง “การจ่ายเงินแก่เจ้าหน้ี 

 ภายนอก บริษัท/ห้าง/ร้านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์”	 เพื่อชี้แจง	

	 แนวปฏิบัติและขั้นตอนการด�าเนินงาน	 ก�าหนดส่งใบส�าคัญเบิกจ่าย	

	 ขัน้ตอนการคนืเงนิทดรองจ่าย	การเปิดบญัชีธนาคาร	เงนิทดรองจ่าย	ฯลฯ	

	 เมื่อวันที่	 29	 สิงหาคม	 2561	 ณ	 อาคารชูชาติ	 ก�าภู	 มีผู ้เข้าร่วม		

	 จ�านวน	30	คน

	 อบรมหลักสูตร “5 ส เริ่มได้ง่ายนิดเดียว”	 แก่บุคลากรของคณะ	

	 ได้เข้าใจถึงความส�าคัญและหลักการที่ส�าคัญของการท�ากิจกรรม	 5	 ส		

	 เรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ	 เกี่ยวกับการท�ากิจกรรม	 และรองรับ	

	 การด�าเนินกิจกรรม	 5	 ส	 ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้	 ประจ�าปี	 2561		

	 โดยจัดฝึกอบรมเมื่อวันที	่ 5	 กันยายน	 2561	ณ	ห้องประชุมประเสริฐ		

	 ผลด	ีภาควิชาวิศวกรรมโยธา	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	133	คน

	 อบรมเชงิปฏิบัติการหลกัสตูร “ทกัษะการสอนงานเพือ่พฒันาผลงาน  

 และการจดัท�าแผนพฒันารายบคุคล (Coaching & IDP)”	แก่หวัหน้า	

	 ภาควิชา/หน่วยงาน	 หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยส�านักงานเลขานุการ		

	 และหวัหน้าธรุการภาควชิา	เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจดัท�า	

	 แผนพัฒนารายบุคคลตามกรอบแนวทางในการพัฒนาแบบ	 70:20:10		

	 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก�าหนด	 และสามารถสอนงาน	

	 เพ่ือพัฒนาผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 เมื่อวันที่	 15	 กันยายน	 2561		

	 ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	45	คน

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
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การพัฒนาบุคลากรผ่านทุนพัฒนาอาจารย์

 อบรมหลักสูตร “บริการอย่างไร..ประทับใจทุกคน” ให้แก่บุคลำกร 

 ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำร และธุรกำรภำควิชำ/หน่วยงำน 

 ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องหลักกำร 

 ให้บริกำรที่เป็นเลิศ มีทัศนคติเชิงบวกต่อกำรให้บริกำร และสำมำรถ 

 น�ำสิ่งที่ ได ้ เรียนรู ้ ไปปรับปรุง พัฒนำกำรในให้บริกำรท่ีถูกต ้อง  

 เหมำะสมตำมมำตรฐำนอย่ำงมืออำชีพ เม่ือวันที่ 12 มีนำคม 2562  

 ณ อำคำรชูชำติ ก�ำภู มีผู้เข้ำร่วมจ�ำนวน 30 คน

 อบรมหัวข้อเรื่อง “สล.ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive  

 Technologies)” เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล  

 เลอ คองคอร์ด เพื่อพัฒนำบุคลำกรของส�ำนักงำนเลขำนุกำรให้ม ี

 ศักยภำพรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี มุ ่งเน้น 

 ให้บคุลำกรได้ตระหนกัรูถ้งึบทบำทและงำนในภำรกจิทีต้่องปรบัเปลีย่น 

 ให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน มีผู ้เข้ำร่วม  

 จ�ำนวน 68 คน

 อบรมหวัข้อเรือ่ง “Google Sheet เพือ่น�ามาต่อยอด การใช้งานจริง” 

  เม่ือวันที่ 14 มีนำคม 2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ทำงวิศวกรรม  

 กำรจัดอบรมดังกล่ำวยังผลให้บุคลำกรของส�ำนักงำนเลขำนุกำร  

 สำมำรถน�ำ Google Sheet มำประยกุต์ใช้งำนจรงิในกำรท�ำงำนร่วมกนั  

 เช่น กำรท�ำงำนโครงกำร/กิจกรรมส่วนกลำงคณะ กำรบันทึกข้อมูล  

 ค�ำนวณสูตร สำมำรถแชร์ไฟล์ให้ผู้อืน่ร่วมใช้งำนได้ท�ำให้กำรท�ำงำนร่วมกนั 

 สะดวกรวดเร็วขึ้น มีผู้เข้ำร่วม จ�ำนวน 35 คน

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้สนับสนุนทุนพัฒนำอำจำรย์ส�ำหรับคณำจำรย์ไปน�ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมทำงวิชำกำรระดับ

นำนำชำต ิณ ต่ำงประเทศ เพือ่เป็นเพิม่พนูควำมรู ้ควำมสำมำรถ และพฒันำทกัษะกำรท�ำงำนให้มปีระสิทธภิำพมำกยิง่ขึน้สอดคล้อง

กับนโยบำยบริหำรจัดกำรของคณะ โดยมีอำจำรย์ไปน�ำเสนอผลงำน จ�ำนวน 50 คน ในปีงบประมำณ 2561 เป็นจ�ำนวนทุนทั้งสิ้น 

4,211,128.96 บำท ดังรำยละเอียดตำมตำรำงจ�ำนวนทุน และส่วนหนึ่งของอำจำรย์ที่ไปน�ำเสนอผลงำน ดังนี้

ภาควิชา จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน (บาท)

วิศวกรรมกำรบินและอวกำศ 5 345,539.27

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 162,800

วิศวกรรมเคมี 8 997,155

วิศวกรรมเครื่องกล 6 345,539.27

วิศวกรรมทรัพยำกรน้�ำ 1 76,700

วิศวกรรมไฟฟ้ำ 10 861,927

วิศวกรรมโยธำ 6 437,653

วิศวกรรมวัสดุ 5 460,000

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 200,000

วิศวกรรมอุตสำหกำร 5 323,815.42

รวมทั้งสิ้น 50 4,211,128.96
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ผศ.ดร.บณัฑติ มนสัเกษมศกัดิ ์ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

น�ำเสนอผลงำนวิจัยเรื่อง Opinion Spam Detection  

through User Behavioral Graph Partitioning Approach 

ในงำนประชุม The 3rd International Conference on  

Intelligent Systems, Metaheuristics & Swarm  

Intelligence (ISMSI 2019) ระหว่ำงวนัที ่22-24 มนีำคม 2562 

ณ สำธำรณรัฐมัลดีฟส์

ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำร General Chair ในงำนประชุม

ทำงวิชำกำร The 5th IEEJ International Workshop on 

Sensing Actuation Motion Control and Optimization 

(SAMCON’2019) และน�ำเสนอผลงำนวิจัยเรื่อง Industrial 

Dual-Arm Robots Based on Integrated Information  

of Force and Vision Sensing for Autonomous  

ระหวำ่งวันที่ 3-6 มีนำคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ผศ.ดร.นันทชยั กานตานันทะ ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  

น�ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร เรื่อง Chemical Inventory  

Management Improvement ในกำรประชุมวิชำกำร  

The 9th International Congress on Engineering and  

Information (ICEAI 2019) ระหว่ำงวนัที ่7-9 พฤษภำคม 2562 

ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 จำกนโยบำยของคณะวิศวกรรมศำสตร์ที่ให้ควำมส�ำคัญด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน  

เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรพัฒนำกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบำย 

บรหิำรจดักำรของคณะ โดยจดัสรรเงนิงบพฒันำบคุลำกรเป็นประจ�ำทกุปี ให้แก่บคุลำกรสำยวชิำกำรในอตัรำคนละ 8,000 บำท/ปี 

และสำยสนบัสนนุในอตัรำคนละ 6,000 บำท/ปี ส�ำหรบักำรฝึกอบรมในประเทศ โดยสรปุข้อมลูงบพฒันำบคุลำกร (ภำยในประเทศ) 

ในปีงบประมำณ 2561 ดังนี้

การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร

ส่วนหนึ่งของอาจารย์คณะที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์
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 คณะวิศวกรรมศำสตร์ยังตระหนักถึงกำรส่งเสริมให้บุคลำกรเกิดควำมรัก ควำมผูกพันต่อองค์กร สร้ำงจิตส�ำนึกในกำรท�ำงำน 

เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนเสรมิสร้ำงควำมสำมคัคเีป็นหมูค่ณะ และกำรมส่ีวนร่วมเพือ่กำรพฒันำคณะ จงึได้จดัสมัมนำบคุลำกร

สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน เป็นประจ�ำทุกปี 

 ในปี 2562 คณะได้จัดสัมมนำบุคลำกรสำยวิชำกำรในหัวข้อเรื่อง “งานวิจัยของคณะที่มีผลกระทบต่อสังคมและประเทศ” 

ประกอบด้วย กำรบรรยำยพิเศษ ศึกษำดูงำน ระดมสมอง และแบ่งกลุ่มย่อย กำรก�ำหนดทิศทำงกำรวิจัยของคณะ ระหว่ำงวันที่ 

13-15 มิถุนำยน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ และ จ.นครรำชสีมำ เพื่อเปิดโอกำสให้อำจำรย์ระดมข้อคิดเห็น มุมมอง  

เพื่อน�ำมำสู่กำรเสริมสร้ำงแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยของทั้งอำจำรย์อำวุโสและอำจำรย์รุ่นเยำว์ รวมถึง  

กำรเสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมตำมยุทธศำสตร์คณะที่ตั้งไว้

งบพัฒนาบุคลากร (ภายในประเทศ)

ภาควิชา
จ�านวนเงิน

ที่ได้รับการจัดสรร
(บุคลากรสายวิชาการ)

งบพัฒนาบุคลากร
(เบิกจ่ายจริง)

คิดเป็น
ร้อยละ

จ�านวนเงิน
ที่ได้รับการจัดสรร 

(บุคลากรสายสนับสนุน)

งบพัฒนาบุคลากร
(เบิกจ่ายจริง)

คิดเป็น
ร้อยละ

วิศวกรรมกำรบิน
และอวกำศ

128,000 54,888 42.88 60,000 37,610 62.68

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 256,000 246,612.43 96.33 48,000 5,800 12.08

วิศวกรรมเคมี 200,000 26,684.89 13.34 78,000 20,709.50 26.55

วิศวกรรมเครื่องกล 312,000 247,139 79.21 204,000 97,900 47.99

วิศวกรรมทรัพยำกรน�้ำ 112,000 58,520 52.25 48,000 20,165 42.01

วิศวกรรมไฟฟ้ำ 368,000 219,946 59.77 72,000 7,500 10.42

วิศวกรรมโยธำ 272,000 138,453 50.90 90,000 29,500 32.78

วิศวกรรมวัสดุ 168,000 168,000 100 54,000 40,850 75.65

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 120,000 31,250 26.04 36,000 10,950 30.42

วิศวกรรมอุตสำหกำร 240,000 240,000 100 54,000 3,250 6.02

ส�ำนักงำนเลขำนุกำร  -  -  - 426,000 199,260 46.77

ศูนย์คอมพิวเตอร์
ทำงวิศวกรรม

 -  -  - 30,000 11,950 39.83

รวมทั้งสิ้น 2,176,000 1,431,493.32 65.79 1,200,000 540,714.50 45.06

สัมมนาบุคลากรสายวิชาการประจ�าปี พ.ศ. 2562
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การบรรยายพิเศษ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

 	 แนวทางงานวิจัยของ	มก.	โดย	ผศ. ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ	มก.

 	 นโยบายการให้ทุนของแหล่งทุนต่าง	ๆ	และยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ	โดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล

	 	 รองผู้อ�านวยการภารกิจการจัดสรรงบประมาณ	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร	์วิจัย	และนวัตกรรม	

 	 การสร้างทีมวิจัย	และ	ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลกระทบสูง	โดย	ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

	 	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร	์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 	 จะหาทุนท�าวิจัยอย่างไรดี	โดย	ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบ�ารุงรัตน์	อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมเคม	ี

	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 	 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	ความคาดหวังความร่วมมือระหว่างนักวิจัย	และตอบข้อซักถาม	

	 	 ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน	:	 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ นักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว	์

     รศ.ดร.ธงไทย วฑิรูย์	ผูไ้ด้รบัรางวลั	2019	TRF-OHEC-Scopus	Research	Awards	for	Mid-Career	 

	 	 	 	 Scholar	ในงานประชุม	“นักวิจัยรุ่นใหม่…	พบ…เมธีวิจัยอาวุโส	สกว.”	ครั้งที่	18

		 	 	 	 และ ผศ.ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์	ผู้ได้รับรางวัล	2019	TRF-OHEC-Scopus	Young

	 	 	 	 Researcher	Awards	ในงานประชุม	“นักวิจัยรุ่นใหม่…	พบ…เมธีวิจัยอาวุโส	สกว.”	ครั้งที่	18

	 	 	 	 โดย	ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว	อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร	์มก.	เป็นผู้ด�าเนินรายการ

 ศึกษาดูงาน ณ SCG Open Innovation

	 ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

	 เมื่อวันที	่14	มิถุนายน	2562

 ระดมสมอง และแบ่งกลุ่มย่อย ในหัวข้อ

 การก�าหนดทิศทางการวิจัยของคณะและสัมมนา

	 ณ	โรงแรม	U	KHAOYAI	จ.นครราชสีมา	 

	 ระหว่างวันที่	14-15	มิถุนายน	2562
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สัมมนาบุคลากรภาควิชา/หน่วยงาน

 นอกจำกนี้ภำควิชำ/หน่วยงำนของคณะยังจัดกิจกรรมสัมมนำ ประจ�ำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรของภำควิชำ/หน่วยงำน 

ได้มโีอกำสแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบกำรณ์กำรท�ำงำนร่วมกนั และเปิดโลกทศัน์เสรมิสร้ำงประสบกำรณ์ เพือ่น�ำมำพฒันำกำรบรหิำร

จัดกำรหน่วยงำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

สัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู ้ด ้ำนระเบียบกำรเงิน 

และกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรขยะ ภำยใต้โครงกำร “ทะเลไทย 

ไร้ขยะ” ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ และ จ.ระยอง เม่ือวันที่ 18-21 

มิถุนำยน 2562

สัมมนาบุคลากรส�านักงานเลขานุการ 
โดยได้ศึกษำดูงำนระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์

ของคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่

31 มกรำคม - 3 กุมภำพันธ์ 2562

สัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประกอบด้วย กำรประชมุสรปุผลกำรด�ำเนนิงำนภำควชิำ และกำรจดัท�ำ 

Roadmap กำรพฒันำภำควชิำ ณ คณะวศิวกรรมศำสตร์ ศกึษำดงูำน 

ส�ำนกัหอสมดุ และสมัมนำหวัข้อเรือ่ง “กำรบรหิำรจดักำร กำรพฒันำ

ระบบส�ำนักงำน” และทัศนศึกษำ ณ จ.กำญจนบุรี เมื่อวันที่ 19-22 

มิถุนำยน 2562 

สัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ประกอบด้วยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรจัดท�ำแผนพัฒนำ 

รำยบคุคล” ณ คณะวศิวกรรมศำสตร์ และทศันศกึษำ ณ จ.กำญจนบรุี 

เมื่อวันที่ 21 และ 25 - 27 มกรำคม 2562

สัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ�าปี 2562

ในหวัข้อเรือ่ง “ทศิทำงกำรวำงแผนงำนเพือ่สนบัสนนุกำรบรหิำรจดักำร 

ของภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร” ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท 

มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2562
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 คณบดี และผู้บริหำรคณะ ได้เดินทำงไปพัฒนำควำมร่วมมือ 

เจรจำแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Faculty of Science and Engineering, 

Saga University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่ำงวันที่ 3-6 มีนำคม 2562  

เพือ่ขยำยควำมร่วมมอืด้ำนกำรวจิยั แลกเปลีย่นนสิิต จำกควำมร่วมมอื 

ในกำรท�ำวิจัยร่วมกัน และกำรแลกเปลี่ยนนิสิตภำควิชำวิศวกรรม 

ส่ิงแวดล้อมมำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน ซ่ึงในกำรเดินทำง 

ไปเจรจำครัง้นีไ้ด้ขยำยควำมร่วมมอืระดบัคณะ น�ำมำสูก่ำรแลกเปลีย่น 

กำรท�ำวิจัยของอำจำรย์มำกขึ้น

การประชุมบุคลากร

การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ

ส่วนหนึ่งของการเดินทางไปพัฒนา ณ ต่างประเทศ

 ในช่วงปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ คณะวิศวกรรมศำสตร์มีคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนเดินทำงไปปฏิบัติงำน ประชุม  

น�ำเสนอผลงำน ฝึกอบรม ปฏิบัติงำนวิจัย เจรจำควำมร่วมมือ และเป็นวิทยำกร ตลอดจนกำรจัดฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้  

ณ ต่ำงประเทศ จ�ำนวน 130 คน ซึง่เป็นประโยชน์ต่อกำรเพิม่พนูควำมรูค้วำมสำมำรถต่อตนเอง และน�ำมำปรบัใช้กบักำรเรยีนกำรสอน 

พัฒนำงำนวิจัยในสำขำวิชำที่เชี่ยวชำญสร้ำงควำมร่วมมือ และเครือขำ่ยด้ำนวิชำกำรที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในอนำคต

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วม 

ของบุคลำกรทุกระดับ โดยมุ ่งเน้นให้มีกำรสื่อสำรและ 

กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 

ผ่ำนกำรประชมุ เพือ่รบัทรำบข้อมลูกำรด�ำเนนิงำนด้ำนต่ำง ๆ  

ของคณะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน สรำ้งควำมเขำ้ใจ 

ทีถ่กูต้องตรงกนั สร้ำงควำมผกูพนัต่อองค์กร รบัฟังควำมคดิเหน็ 

และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคณะ โดยมีกำรประชุม

บคุลำกรอย่ำงต่อเนือ่งก่อนเปิดภำคกำรศกึษำเป็นประจ�ำทกุปี

  กำรประชุมบุคลำกรสำยวิชำกำรสำยสนับสนุน

  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11-12 ก.ค. 62

  กำรประชมุบคุลำกรสำยวชิำกำร และสำยสนบัสนนุ

  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62

  กำรประชมุบคุลำกรสำยวชิำกำรบคุลำกรสำยสนบัสนนุ

  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2-3 ส.ค. 61
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 ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ 

ได้รับเชิญจำกวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย (วสท.)  

ให้เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร The 36th Conference of 

the ASEAN Federation of Engineering Organizations 

(CAFEO) ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ ระหว่ำงวันที่ 12-15 

พฤศจิกำยน 2561 เป็นกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมรู ้ 

ประสบกำรณ์ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิศวกรรม 

กบัต่ำงประเทศ และระหว่ำงประเทศในกลุม่ประเทศอำเซยีน 

และประเทศในทวีปเอเชีย อื่นๆ อำทิ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย  

ไต้หวัน เกำหลี รวมถึงออสเตรเลีย 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เดินทางไปพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน

 คณำจำรย์ภำควชิำวศิวกรรมเคม ีได้เดนิทำงไปพฒันาและเจรจา 

ความร่วมมือในภารกิจภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพ 

การวิจัยเชิงสถาบัน ด้วยทุนจำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

(สกว.) ซึ่งสนับสนุนทุนให้แก่ภำควิชำวิศวกรรมเคมีที่มีผลประเมิน

คุณภำพผลงำนวิจัยเชิงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ

สถำบันอุดมศึกษำดีเยี่ยม ให้มีกำรพัฒนำไปสู่ควำมเป็นเลิศให้แข่งขัน 

ระดบันำนำชำต ิตลอดจนมคีวำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรงำนวจิยั  

ณ มหำวิทยำลัยในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่

  Ho Chi Minh City University of Technology 

  University of Technology and Education

  สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 

  ระหว่ำงวันที่ 13-15 มีนำคม 2562 

  University of Malaya ประเทศมำเลเซีย

  ระหว่ำงวันที่ 17-19 มีนำคม 2562

  National University of Laos (NUOL) 

  สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

  ระหว่ำงวันที่ 27-29 มีนำคม 2562

  Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย

  ระหว่ำงวันที่ 23-25 เมษำยน 2562

  West Yangon Technological University 

  สำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ 

  ระหว่ำงวันที่ 25-26 เมษำยน 2562

 กำรเดนิทำงไปในครัง้นี ้เป็นกำรสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์ของคณำจำรย์ในกำรเรยีนรูจ้ำกมหำวทิยำลยัต่ำง ๆ  เพือ่น�ำมำปรบัใช้ 

กำรเรียนกำรสอนของภำควิชำ และยังผลให้คณะมีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกำรวิจัยร่วมกับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็นกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี เพื่อรับนักศึกษำ 

มำศึกษำต่อ ณ ภำควิชำวิศวกรรมเคมี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในอนำคต 
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 อ.ดร.รติพร ม่ันพรหม ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ ได้รับ 

คัดเลือกจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  

ร่วมกับองค์กำรส่งเสริมวิชำกำรแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)

เข้าร่วมประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 11 ในสำขำ

วิศวกรรมศำสตร์ และสำขำอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ณ ประเทศญีปุ่น่ 

ระหว่ำงวันที่ 2-8 มีนำคม 2562 โดยคัดเลือกจำกผู้สมัคร 

ที่มีผลงำนที่ประสบควำมส�ำเร็จโดดเด่นในกำรท�ำวิจัย  

เพื่อขับเคลื่อนควำมก้ำวหนำ้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจะส่งผลส�ำคัญในกำรส่งเสริม

ควำมสำมำรถของนักวิจัยรุ ่นเยำว์ให้มีทัศนะที่เปิดกว้ำง  

และสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรวิจัยในระดับสูง 

ตลอดจนเป็นกำรส่งเสรมิและเปิดโอกำสในกำรสร้ำงเครอืข่ำย 

และได ้แลกเปล่ียนควำมรู ้กับผู ้ที่ ได ้รับรำงวัลโนเบล 

และนักวิทยำศำสตร์ชั้นน�ำจำกทั่วโลก ในกำรเข้ำร่วมประชุม

ในครั้งนี้นับเป็นโอกำสที่ดีที่ได้มีกำรแลกเปล่ียนควำมรู ้ 

งำนวิจัยและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนงำนวิจัยที่จะเป็นประโยชน์

ต่อคณะในอนำคต

 รศ.ดร.ชวลติ กติตชัิยกำร กรรมกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรเปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญำตรนีำนำชำต ิได้เดนิทำงไปประชำสมัพนัธ์  

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการการวิจัย และกำรแลกเปลี่ยนนิสิตในตำ่งประเทศ อำทิ

  University of Science Malaysia ประเทศมำเลเซีย  

  ระหว่ำงวนัที ่24-30 มนีำคม 2562 เพือ่ประชำสมัพนัธ์ 

  หลักสูตรปริญญำตรีนำนำชำติของคณะ ร่วมพบปะ 

  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมคิดเห็นทำงกำรศึกษำ 

  กับสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ 

  Pusan National University และ Seoul National  

  University of Science and Technology และ 

  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนงำนวิจัยกับ Korea  

  Institute of Industrial Technology (KITECH)  

  สำธำรณรฐัเกำหล ีระหว่ำงวนัที ่23 - 30 เมษำยน 2562  

  ยงัผลให้นสิติของคณะได้เดนิทำงไปแลกเปลีย่น ฝึกงำน 

  พร้อมทนุเข้ำร่วมโครงกำรซมัเมอร์โปรแกรม ณ Seoul  

  National University of Science and Technology

  Durban University of Technology และ University 

   of Cape Town สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ ระหวำ่งวันที่ 

  22 มิถุนำยน - 1 กรกฎำคม2562 ยังผลให้นิสิต 

  ของคณะได้รบักำรสนบัสนนุเงนิเดอืน ทีพ่กั และอำหำร  

  หลงัจำกผ่ำนกำรฝึกงำน และมหำวทิยำลยัยนิดรีบันสิิต 

  ฝึกงำนต่อไปในอนำคตด้วย
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 ศ.ดร.อมร พมิำนมำศ ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ ได้เดนิทำง 

ไปตรวจสอบความคืบหน้าการผลิตรถไฟฟ้าในโครงกำร

รถไฟฟ้ำสำยสีน�้ำเงินส่วนต่อขยำย ณ สำธำรณรัฐออสเตรีย 

ระหว่ำงวันท่ี 17-22 มีนำคม 2562 ในฐำนะกรรมกำร 

กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึง่กำรผลติรถไฟฟ้ำ 

มีควำมคืบหน้ำตำมล�ำดับและมีแผนท่ีจะเปิดให้บริกำร 

บำงส่วนในปี พ.ศ. 2562 กำรเดนิทำงครัง้นี ้นบัเป็นกำรยกระดบั 

ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิศวกรรมขนส่งของอำจำรย์คณะ

สู่ระดับสำกล 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พัฒนาความร่วมมือ 
กับมหาวิทยาลัย และบริษัทในประเทศญี่ปุ่น 

 คณำจำรย์ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล จ�ำนวน 4 รำย  

น�ำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขนุทอง หวัหน้ำภำควชิำ ผศ.ดร.เจตวย์ี 

ภัครัชพันธุ์ รองหัวหน้ำภำควิชำ อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์  

และ ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ได้เดินทำงระหว่ำงวันที่  

9-18 พฤษภำคม 2562 เพื่อร่วมหารือกับมหาวิทยาลัย 

ในประเทศญ่ีปุ่น และเยี่ยมชมบริษัทต่ำงๆ อำทิ ศูนย์วิจัย 

Fujisawa ของ Azbil Company Niigata Institute  

of Technology (NIIT) บริษัท Shinetsu-works  

บรษัิท  Hokuetsu Kogyo (Airman) บรษิทั Tech Nagasawa 

Tokyo Institute of Technology Keio University  

และ Shizuoka University เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ ์

ระหวำ่งมหำวิทยำลัยในกำรแลกเปลี่ยนนิสิต กำรแลกเปลี่ยน 

งำนวิจัยและส ่งนิสิตเข ้ ำฝ ึกงำนและตรวจเยี่ยมนิสิต 

โครงกำรสหกิจศึกษำ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 ผลกำรเดินทำงไปในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อกำรส่ง 

นิสิตเข้ำโครงกำรสหกิจศึกษำที่ Niigata Institute of  

Technology (NIIT) และ Azbil Company ท�ำให้นิสิต 

ได้รับประสบกำรณ์กำรท�ำงำน และก่อให้เกิดควำมร่วมมือ 

กับNiigata Institute of Technology (NIIT) ท�ำให้เกิด 

ควำมร่วมมือกับบริษัทที่มีควำมร่วมมือกับ Niigata Institute 

of Technology (NIIT) ซ่ึงเป็นผลดีอย่ำงมำกกับนิสิต 

ในกำรเพิ่มเติมประสบกำรณ์ฝึกงำนในบริษัทต่ำงประเทศ 

ในอนำคต รวมถึงได้เข้ำไปเยี่ยมชมบริษัทต่ำงๆ ในประเทศ

ญี่ปุ่น เป็นกำรเพิม่พูนประสบกำรณ์ และกำรเรียนรู้เพื่อน�ำมำ

ปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนของภำควิชำ
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	 เพราะความก ้าวหน ้าและความส�าเร็จของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ไม่ ได้มาจากพันธกิจหลัก 
ด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	ที่เป็นเลิศเพียงเท่านั้น  

แต่ผลจำกกำรพัฒนำปรับปรุงงำนของบุคลำกร  

ที่มีประสิทธิภำพเป็นส่วนส�ำคัญที่จะส่งเสริมให้

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ประสบผลส�ำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

 จำกหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้น จึงน�ำมำสู ่

กำรจัดโครงกำรพัฒนำผลิตภำพและคุณภำพ

ภำยในองค์กร (PQI: Productivity Quality  

Improvement) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 

ถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน 

น�ำไปสู่กำรเป็นองค์กรที่ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน

“PQI Teamwork”
 ส่ิงที่โครงกำร PQI ให้ควำมส�ำคัญอีกด้ำนหน่ึงคือ  

กำรสลำยกำรท�ำงำนแบบไซโล (Silo) ของบุคลำกร  

ด้วยกำรปลูกฝังวัฒนธรรมกำรท�ำงำนแบบ Teamwork  

และเปลี่ยนมุมมองแนวคิด Mindset โดยมีเป้ำหมำย 

ที่ชัดเจนในกำรพัฒนำปรับปรุงงำน จนสำมำรถสลำย 

กำรท�ำงำนแบบไซโล (Silo) ได้ นับเป็นควำมส�ำเร็จในอีก 

มิติหนึ่งของโครงกำร PQI

Teamwork & Mindset
กุญแจสู่ความส�าเร็จ

 ภำยหลังเสร็จส้ินกำรพัฒนำปรับปรุงงำนในแต่ละ 

รอบปี คณะได้สำนต่อและผลักดันผลงำนของทุกทีมให้มี

ประสิทธิภำพ จนสำมำรถน�ำมำใช้งำนได้จริง ตัวอย่ำงผลลัพธ์

ควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำน (Outcomes) อำทิ

 Bill Payment

	 การใช้งานระบบ	ERP	

	 Easy	Guide	การขอต�าแหน่งวิชาการ

	 การเบิกจ่ายเงินค่าสอน

	 ด้วย	Smart	Payment

พัฒนาคน  พัฒนางาน
องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ความส�าเร็จที่ยั่งยืน

ก้าวสู่ปีที่ 8

Outcomes...นำ�ไปใช้จริง
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ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการ PQI 2561

รางวัล ประเภท ชื่อผลงาน ผลลัพธ์การด�าเนินงาน ทีม

โครงกำร

ต่อยอด

ระบบกำรจอง

เครื่องมือขั้นสูง

มีระบบจองเครื่องมือ

และช�ำระเงินผ่ำน Bill Payment

ทดแทนกำรใช้สมุดจอง

และช�ำระเงินที่ธนำคำร

ทีม 3M Innovation

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

บุษยมำศ เดชบ�ำรุง กริช พิทักษ์เมืองแมน

จุฬำภำ สุทธิประภำ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ : อ.ดร.ยุรนันท์ หำญล�ำยวง

โครงกำรใหม่ ระบบติดตำม

คำ่ล่วงเวลำ

ด้วยลำยนิ้วมือ

มีระบบค�ำนวณค่ำล่วงเวลำ

เชื่อมโยงกับกำรสแกนลำยนิ้วมือ

ทีม ENG48

ส�านักงานเลขานุการ 

+ ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม

จีรนันท์ เพ็ญจันทร์ ณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง

สุธี แซ่เจีย

อำจำรย์ที่ปรึกษำ : ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉำยสุวรรณ

โครงกำรใหม่ ปรับปรุง

กำรตรวจรับพัสดุ

มีกำรน�ำร่องตรวจรับพัสดุ

โดยใช้รหัสบำร์โค้ด

ที่มีข้อมูลรำยละเอียดครุภัณฑ์

ทีม พัสดุ .. ไม่ดุ

ส�านักงานเลขานุการ

+ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
วรรณิภำ เครือแก้ว วรัญญำ ปรำณสุข

ณัฐกำญจน์ บูรณำหำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำ : อ.ดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์

โครงกำรใหม่ Easy บอร์ด

แสดงผลงำน

ทำงวิชำกำร

บอร์ดรูปแบบใหม่ พับเก็บ

ตั้งแสดงผลงำนได้ 2 ด้ำน

รองรับกำรใช้งำนอย่ำงมีคุณภำพ

และสำมำรถจดสิทธิบัตร

เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของคณะได้

ทีม Green Chem.Eng

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ปริญญำ บุญทัน ยงยุทธ อินนุรักษ์

สมพงษ์ พวงดอกไม้

อำจำรย์ที่ปรึกษำ : ผศ.ดร.อนุสรณ์ สืบสำย

โครงกำรใหม่ Fast Track for 

Academic Service 

Project

ลดควำมผิดพลำด

ของกำรค�ำนวณเงินจัดสรร

ช่วยให้หัวหน้ำโครงกำร

พัฒนำวิชำกำรได้รับเงินเบิกเร็วขึ้น

ทีม Take IT Easy

ส�านักงานเลขานุการ

+ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดำรณี ยงยืน สมบูรณ์ ยอดล�้ำ

ประเวสน์ แบบประเสริฐ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ : รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกำ

โครงกำร

ต่อยอด

Innovation

Convergence

เกิดแนวคิดกำรน�ำ

Augmented Reality (AR) /

Virtual reality (VR)

มำใช้ในกำรเผยแพร่และจัดเก็บ

องค์ควำมรู้งำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรม

ทีม Convergence

ส�านักงานเลขานุการ

อนิวัฒน์ พุดโมต พิชญำ จ�ำเริญจรัสวิทย์

สหพร แบบประดับ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ : รศ.ดร.สมชำย น�ำประเสริฐชัย

โครงกำรใหม่ เคลียร์เงินปุ๊บ 

ปลดหนี้ปั๊บ

มีกำรติดตำมกำรช�ำระหนี้

เมื่อครบก�ำหนด ลดระยะเวลำท�ำงำน 

เกิดสภำพคล่องดำ้นกำรเงิน 

ทีม IFA Identify

ส�านักงานเลขานุการ

กมลรัตน์ กองหนู ปุญญำลักษณ์ อ�ำพร

จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์

อำจำรย์ที่ปรึกษำ : รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญำณ
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 ในส่วนของกิจกรรมในโครงกำร PQI 2562 ที่คณะได้ด�ำเนินกำรไปแล้ว คือ กำรน�ำเสนอแนวคิดโครงกำร  

ของผู้เข้ำร่วมท้ัง 7 ทีม เม่ือวันท่ี 22 มีนำคม 2562 จำกนั้นทุกทีมได้เข้ำร่วมกิจกรรม Workshop & Coaching &  

Training ระหว่ำงวันท่ี 3 - 5 เมษำยน 2562 ณ จ.นครรำชสีมำ ซึ่งทีมได้เรียนรู้ Kaizen for Office & Service  

โดย อ.นครินทร์ หอมดี วิทยำกรจำกสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรอย่ำงไร 

ให้โดนใจ โดย ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย รองประธำนคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนโครงกำร PQI เพื่อให้ทุกทีมได้รู้จัก 

กำรใช้เครื่องมือในกำรปรับปรุงงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 ภำยหลงัจำกกจิกรรม Workshop ทกุทมีได้กลบัมำพฒันำผลงำนและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ โดยในปีนีม้กีำรเพิม่ควำม

เข้มข้นของกำรประกวดด้วยกำรให้คะแนนควำมก้ำวหน้ำของผลงำน พร้อมน�ำทกุทมีเกบ็ตวันอกสถำนที ่เพือ่รำยงำนควำม

ก้ำวหน้ำครั้งสุดท้ำย และได้มีเวลำเต็มที่กับกำรท�ำโครงกำร รวมทั้งได้พบกับอำจำรย์ที่ปรึกษำทีมและอำจำรย์วิทยำกร

บันไดความส�าเร็จ จากระดับคณะ....สู่เวทีระดับชาติ

กิจกรรมโครงการ PQI 2562

Start

ก.พ.	-	มี.ค.	62
บุคลาการสมัคร
เข้าร่วมโครงการ

เริ่มจัดโครงการ	PQI	63

สิ้นสุดโครงการ	PQI	62
และเริ่มจัดโครงการ

PQI	63

ปลายเดือน	ธ.ค.	62
คณะประกาศผล

การประกวดโครงการ	PQI

กลางเดือน	ธ.ค.	62
น�าเสนอผลงานโครงการ
ต่อคณะกรรมการ

ต.ค.	62
กิจกรรมเก็บตัว

นอกสถานที่	2	วัน	1	คืน

ม.ค.	63
คณะเผยแพร่ผลงาน
เอกสาร	โครงการ	ซึ่งมี
องค์ความรู้ด้านต่างๆ
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

เม.ย.	62
น�าเสนอแนวคิด	
โครงการ

พ.ค.	-	ต.ค.	62
พัฒนาปรับปรุง
งานของตนเอง

เม.ย.	62
อบรมให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

(Workshop)	3	วัน	2	คืน

มิ.ย.	/	ส.ค.	/	ต.ค.	62
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

และรายงาน
ความก้าวหน้า

1 2 3 4 5

678910
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รางวัลล่าสุดของทีม PQI ในงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 

 จำกควำมพยำยำม ทุ่มเท และตั้งใจในกำรจัดท�ำบทควำมวิจัย จำกผลงำนกำรพัฒนำปรับปรุงงำนของสมำชิกทีม 

ที่ได้รับรำงวัล PQI 61 ส่งเข้ำร่วมประกวดในเวทีประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติส�ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

ในสถำบันอุดมศึกษำครั้งท่ี 11 “ทองกวำววิชำกำร’62” จัดโดย ที่ประชุมข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย 

แห่งประเทศไทย (ปขมท.) ระหว่ำงวันท่ี 20-21 มิถุนำยน 2562 ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีทีมจำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ 

ทัว่ประเทศร่วมส่งผลงำนเข้ำประกวดด้วย และเป็นทีน่่ำยนิดยีิง่ทีผ่ลงำนของทมี PQI 61 ได้รบัรำงวลัในเวทรีะดบัชำตใินครัง้นี ้ดงันี้ 

ผลการประกวด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ไม่มีรำงวัลชนะเลิศ) 

ผลงาน ระบบติดตำมค่ำล่วงเวลำด้วยลำยนิ้วมือ

 นำงสำวจีรนันท์ เพ็ญจันทร์ นำยณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง

 และนำยสุธี แซ่เจีย

 ส�ำนักงำนเลขำนุกำร และศูนย์คอมพิวเตอร์ทำงวิศวกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผลงาน กำรพัฒนำระบบโปรแกรมกำรเบิกเงินและโอนเงินจัดสรร 

 ค่ำอ�ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำวิชำกำรแบบอัตโนมัติ

 นำงดำรณี ยงยืน และนำงสมบูรณ์ ยอดล�้ำ 

 ส�ำนักงำนเลขำนุกำร และภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผลงาน Easy บอร์ดแสดงผลงำนทำงวิชำกำร

 นำยปริญญำ บุญทัน นำยยงยุทธ อินนุรักษ์

 และนำยสมพงษ์ พวงดอกไม้

 ภำควิชำวิศวกรรมเคมี
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รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

1. ผลงำน “กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ โรงอำหำรคณะวิศว 

  (Selection for Eng. Food Canteen)” 

  โดย น.ส.ละมัย อินทวัตร ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

รางวัลรองชนะเลิศ : เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

1. ผลงำน “Chatbot ผู้ช่วยล่องหน ประสิทธิภำพเกินร้อย” 

  โดย น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์ ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

2. ผลงำน “กระบอกน�้ำ ดีต่อใจ ช่วยรักษ์โลก” 

 โดย นำยยงยุทธ อินนุรักษ์ น.ส.สุพัตรำ ศรีจิ๋ว และนำงพัชรี เสริฐเจิม ภำควิชำวิศวกรรมเคมี

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

1. ผลงำน “Line กลุ่มใหญ่ ฉับไว ข้อมูล” 

  โดย น.ส.สุพัตรำ ศรีจิ๋ว และนำงพัชรี เสริฐเจิม ภำควิชำวิศวกรรมเคมี

2.  ผลงำน “GREEN SAVE CHEM.Eng” 

 โดย นำยปริญญำ บุญทัน นำยยงยุทธ อินนุรักษ์ นำยสมพงษ์ พวงดอกไม้ 

   และนำงพัชรี เสริฐเจิม ภำควิชำวิศวกรรมเคมี

 นับตั้งแต่ปี 2542 จวบจนถึงปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้ส่งเสริมและเปิดโอกำสให้บุคลำกรคณะทุกระดับได้มีส่วนร่วม 

ในกำรเสนอแนวทำงกำรพัฒนำคณะให้เจริญก้ำวหน้ำหรือปรับปรุงระบบงำนต่ำงๆ ที่ด�ำเนินกำรอยู่ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

ซึ่งผลจำกกำรจัดโครงกำรประกวดดังกล่ำวท�ำให้คณะได้รับทรำบปัญหำ ข้อเสนอแนะที่ดีและแนวคิดในกำรแก้ปัญหำหลำยเรื่อง 

โดยในปีกำรศึกษำ 2561 มีโครงกำรท่ีส่งเข้ำประกวดรวม 5 ผลงำน และมีผลงำนที่ได้รับรำงวัล Best Suggestion Awards  

จ�ำนวน 5 ผลงำน ดังนี้

รางวัลข้อเสนอแนะการพัฒนาคณะ (Best Suggestion Awards)
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ระบบตรวจรับพัสดุระบบการเบิกเงินและโอนเงินจัดสรรค่าอ�านวยการโครงการพัฒนาวิชาการแบบอัตโนมัติ

ระบบติดตามค่าล่วงเวลาด้วยลายนิ้วมือ ระบบจองเครื่องมือขั้นสูงภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

มิติใหม่การจัดการความรู้ (KM)

 คณะวศิวกรรมศำสตร์ ได้เพิม่เตมิกำรจดักจิกรรมกำรแลกเปลีย่นควำมรูจ้ำกรปูแบบเดมิทีจ่ดัในรปูแบบเล่ำเรือ่ง (Story Telling) 

สุนทรียสนทนำ (Dialog) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) และกำรเรียนรู ้ Best Practices จำกบุคคล 

และหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก มำสู่กำรจัดกำรควำมรู ้ผ่ำนโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร 

(PQI : Productivity Quality Improvement) ซ่ึงเป็นโครงกำรที่มีแผนกำรด�ำเนินกำรและรูปแบบ (Model) ท่ีชัดเจน  

เริ่มตั้งแต่กำรค้นหำงำนที่ควรปรับปรุง กำรกระตุ้นควำมคิดเพื่อวำงแผนปรับปรุงงำน กำรให้ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

(Workshop-Coaching & Training : Improve your work…Create your Project) กำรเรยีนรูง้ำนข้ำมสำยงำน กำรพัฒนำปรบัปรงุ 

และน�ำมำใช้งำนจรงิ ก่อเกดิเป็นองค์ควำมรู ้ตลอดจนกำรจดัเกบ็องค์ควำมรูน้�ำมำประยกุต์ใช้ นอกจำกนีม้กีำรตดิตำมและประเมนิผล 

เพื่อให้น�ำควำมรู้ไปพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน และมีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องโดยกำรพิจำรณำทบทวนรูปแบบ 

กำรจัดโครงกำรให้มีควำมเหมำะสม มีกำรน�ำผลงำน/โครงกำรเดิมมำต่อยอดเพื่อปรับปรุงในปีถัดไป

ส่วนหนึ่งของผลงานการจัดการความรู้

 ในปีกำรศกึษำ 2561 มผีลงำนกำรพฒันำปรบัปรงุงำนทีด่�ำเนนิกำรผ่ำนโครงกำร PQI ทีส่�ำเรจ็เป็นรปูธรรม น�ำมำสู่องค์ควำมรูใ้หม่ 

ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก KM ดังตัวอย่ำงผลงำน 
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 ในส ่วนของบุคลำกรสำยวิชำกำรได ้ มี 

กำรด�ำเนินกำรระบบอำจำรย์พี่เลี้ยง ดั่งเช่นที่ได ้

ด�ำเนินกำรที่ภำควิชำวิศวกรรมเคมีมำตั้งแต ่

ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งนอกจำกจะน�ำมำสู่กำรพัฒนำ

อำจำรย์ใหม่ของภำควชิำแล้ว ยงัน�ำมำสูก่ำรพฒันำ 

งำนวิจัยของภำควิชำอีกด้วย

รางวัล : ยืนยันความส�าเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 นอกจำกกำรจัดกำรควำมรู้ผำ่นโครงกำร PQI จะสร้ำงนวัตกรรมส�ำหรับหน่วยงำนแล้ว คณะวิศวกรรมศำสตร์ยังได้รับรำงวัล

ในกำรประกวด ดังนี้

รางวลัดเียีย่ม ประเภทการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนงาน 

เรื่อง “Teaching Fee Smart Payment” 

ในกำรประกวดรำงวัลคุณภำพ มก. 2561 

ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2561

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่2 ประเภท Best Practice 

จำกกำรน�ำเสนอแนวคิดกำรจัดกำรควำมรู ้ผ่ำนโครงกำร 

PQI เรื่อง “PQI พัฒนาคน พัฒนางาน องค์กรก้าวหน้า 

อย่างยัง่ยนื” ในงาน KU KM Day มก. เมือ่วนัที ่20 กนัยำยน 

2561 

 ในงำนดังกล่ำวยังได้น�ำเสนอผลงำนที่เป็นผลส�ำเร็จจำก

โครงกำร PQI ได้แก่ เรื่อง “Smart Payment” และเรื่อง 

“Easy Guide สู่ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร” 

รางวัลดี ประเภท แนวปฏิบัติที่ดี 

เรือ่ง “PQI พฒันำคน พฒันำงำน องค์กรก้ำวหน้ำอย่ำงยัง่ยนื” 

ในกำรประกวดรำงวัลคุณภำพ มก. 2561 

ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2561
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้

เผยแพร่ Best Practices

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้น�ำเสนอผลงำนกำรจัดกำร 

ควำมรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ Best Practices ใน 

กำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำนโครงกำรพัฒนำผลิตภำพและคุณภำพ 

ในองค์กร (PQI) ให้แก่คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มก./ 

ผู ้รับผิดชอบกำรจัดกำรควำมรู ้ของหน่วยงำนต่ำงๆ ของ 

มหำวิทยำลัยตำมที่แจ้งขอมำ อำทิ

 เร่ือง “PQI พฒันาคน พฒันา องค์กรก้าวหน้าอย่างยัง่ยนื”

 โดย ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย รองประธำนคณะกรรมกำร 

 ด�ำเนินงำน และสมำชิกทีม PQI น.ส. บุษยมำศ เดชบ�ำรุง 

 และ น.ส. วรรณิภำ เครอืแก้ว ในงำน KU KM Sharing (สญัจร) 

  ณ คณะวศิวกรรมศำสตร์ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 

 เรื่อง “ระบบอาจารย์พี่เลี้ยงกับการจัดการความรู้

 สู่การพัฒนางานวิจัยและภาควิชา”

 โดย รศ.ดร.เมตตำ เจรญิพำนชิ หวัหน้ำภำควชิำวศิวกรรมเคมี

 ในงำน KU KM Sharing (สญัจร) ณ คณะวศิวกรรมศำสตร์  

 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 

 เรื่อง “การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างาน  

 เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ” 

 โดย ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย รองประธำนคณะกรรมกำร 

 ด�ำเนินงำนโครงกำร PQI ณ คณะมนุษยศำสตร์ มก. 

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2562 

 เรือ่ง “ผลการจดัการความรูข้องคณะวศิวกรรมศาสตร์” 

 โดย นำยนรณฤต จนัทวรรณ เลขำนกุำรคณะกรรมกำร KM 

  ณ ห้องประชุมก�ำพลฯ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2562 
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 คณะด�ำเนินกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ฉำยภำพ (Projector) 

ของห้องเรียนส่วนกลำงคณะ จ�ำนวน 18 ห้อง ซึ่งกระจำยอยู่

ในอำคำรต่ำงๆ เข้ำกับสำยน�ำสัญญำณเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ 

และติดตั้งซอฟต์แวร์ Multi Monitoring & Control  

Softwareเพื่อควบคุมและติดตำมกำรให้บริกำรอุปกรณ ์

ดังกล่ำวจำกศูนย์กลำง ซ่ึงท�ำให้กำรให้บริกำรเป็นไปอย่ำง 

มีประสิทธิภำพ รวมถึงสำมำรถตรวจสอบติดตำมกำรบ�ำรุง

รกัษำได้อย่ำงสะดวกรวดเรว็ และมข้ีอมลูเพือ่จดัสรรงบประมำณ

ในกำรบ�ำรุงรักษำได้อย่ำงถูกต้อง

ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด

 ฝ่ำยสื่อสำรและพัฒนำดิจิทัลร่วมกับฝ่ำยกำยภำพ 

วำงระบบกำรให้บริกำรกล้องวงจรปดิ เพื่อให้สำมำรถตดิตำม 

ตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยให้ทั่วถึงทุกอำคำร โดยมี 

ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุเป็นหน่วยงำนน�ำร่อง

 คณะน�ำระบบงำนสำรบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Sarabun) 

มำช่วยปฏิบัติงำนในกำรลงรับและส่งเอกสำร กำรออกเลขที่

หนังสือ กำรเวียนหนังสือ รวมถึงจัดเก็บเอกสำร ฯลฯ ตั้งแต่

เดือนมกรำคม 2562 ซึ่งท�ำให้บุคลำกรที่รับผิดชอบสำมำรถ

ติดตำมงำนผ่ำนระบบ e-Sarabun ได้ด้วยตนเอง และท�ำให้

กำรประสำนงำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และ

ตรวจสอบได้ รองรบันโยบำยคณะในกำรเป็น Digital Faculty 

 ทั้งนี้กำรน�ำระบบไปใช้งำนในหน่วยงำนต่ำงๆ แบ่งกำรด�ำเนินกำร ออกเป็น 4 phase คือ phase 1: ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

คณะ และภำควิชำ phase 2 : หน่วยงำนย่อยในสังกัดส�ำนักงำนเลขำนุกำรคณะ phase 3 : หน่วยงำนย่อยในสังกัดภำควิชำ 

และโครงกำรในสังกัดคณะ phase 4 : ศูนย์และสถำบันตำ่งๆ ในสังกัดคณะ ปัจจุบันคณะก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่ใน phase ที่ 2 

การพัฒนาดิจิทัล

การน�าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยจัดการงานเอกสาร

การใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
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การพัฒนาด้านกายภาพ

ด้านการพัฒนาพื้นที่

 พร้อมเปิดใช้อาคารใหม่วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล

 ภำยหลังท่ีคณะวิศวกรรมศำสตร์ได้เริ่มด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร

วิศวกรรมอุตสำหกำร-วิศวกรรมเครื่องกลหลังใหม่มำตั้งแต ่เดือน 

พฤศจิกำยน 2558 เป็นอำคำรสูง 10 ชั้น และ 19 ชั้น ตำมล�ำดับ ซึ่งนับวำ่ 

เป็นอำคำรที่มีควำมสูงที่สุดในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในปัจจุบัน  

มพีืน้ทีใ่ช้สอยรวม 38,606 ตำรำงเมตร ขณะนีก้ำรก่อสร้ำงอำคำรได้แล้วเสรจ็ 

และตรวจรับแล้วเมื่อเดือนพฤษภำคม 2562 โดยมีพิธีกำรเปิดอย่ำงเป็น

ทำงกำรในวันสถำปนำคณะฯ 1 สิงหำคม 2562

 ภำยในอำคำร ประกอบด้วย ห้องทดสอบสมรรถนะยำนยนต์(Engine Dyno) ห้องวิจัยและพัฒนำเครื่องจักรกลขนำดใหญ่  

ห้อง Workshop โครงงำนนสิติ ห้องปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร์ ห้องประชมุ-สมัมนำ พืน้ทีจ่อดรถยนต์ได้ 256 คนั รวมถงึ Fitness Center 

ของคณะที่ก�ำหนดย้ำยจำกอำคำรนำนำชำติมำอยู่ที่อำคำรใหม่วิศวกรรมอุตสำหกำร

 การก่อสร้างอาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-วิศวกรรมการบินและอวกาศ

 อำคำรหลังใหม่ท่ีคณะวิศวกรรมศำสตร์มีแผนกำรก่อสร้ำงในปี 2562  

คือ อำคำรวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-วิศวกรรมกำรบินและอวกำศ  

ในพื้นที่อำคำรเดิม (อำคำร 11-13) ขณะนี้กำรออกแบบอำคำรโดยคณะ

สถำปัตยกรรมศำสตร์และคณะวิศวกรรมศำสตร์ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์  

คำดว่ำจะเริ่มก่อสร้ำงในช่วงเดือนตุลำคม 2562 เป็นอำคำร Green  

Building สูง 10 ช้ัน เน้นประหยัดพลังงำนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ภำยในอำคำรมีห้องเรียนรวม พื้นที่ส่วนกลำง พื้นที่จอดรถยนต์ ฯลฯ  

ใช้งบประมำณเงินรำยได้ในกำรก่อสร้ำง วงเงิน 500 ล้ำนบำท

 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. Big cleaning Day

 คณะวิศวกรรมศำสตร์จดักิจกรรมวนั Big Cleaning Day และกจิกรรม 5 ส 

ภำยใต้โครงกำรวันพัฒนำและปลูกต้นไม้ มก. เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2561  

ทกุส่วนงำนได้ร่วมกนัปลกูต้นไม้และพฒันำอำคำรสถำนทีป่รบัแต่งภมูทิศัน์ 

ให้คณะมีพื้นท่ีสีเขียว ท�ำควำมสะอำดบริเวณโดยรอบคณะ รวมทั้งกำรจัด

เก็บเอกสำรและคัดแยกวัสดุอุปกรณ์ในส่วนของส�ำนักงำนตำมหลัก 5 ส  

โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนิสิตและบุคลำกร รวม 1,712 คน  

ใช้งบประมำณรำยได้คณะ 1.3 แสนบำท
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	 การปรับปรุงอาคาร	19

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด�าเนินการปรับปรุงอาคาร	 19	 ซึ่งเดิมเป็นที่ท�าการของ 

ส�านักบริการคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยบริเวณชั้น	 1	 เป็นที่ต้ังของ 

ศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยและดินโคลนถล่ม	 เพื่อนพึ่ง	 (ภา)	 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

ส่วนกลางส�าหรับการเรียนการสอน	 ชั้น	 2	 เป็นที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม	 

ชั้น	3	เป็นพื้นที่ส่วนกลางคณะ	เริ่มด�าเนินการปรับปรุงตั้งแต่เดือนตุลาคม	2561	แล้วเสร็จ

เมื่อเดือนพฤษภาคม	2562	โดยใช้งบประมาณรายได้คณะ	8.63	ล้านบาท

ด้านการปรับปรุง	ซ่อมแซม

	 การปรับปรุงถนนบริเวณด้านหน้าอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล

	 ภายหลังที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องกลก ่อสร ้างใกล ้แล ้วเสร็จ	 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุถนนบรเิวณด้านหน้าอาคาร	โดยยกระดบัผวิถนน 

ให้สงูขึน้และเทคอนกรตี	เพือ่ให้น�า้ระบายลงสู่ท่อระบายน�า้ได้สะดวกยิง่ขึน้	ซึง่จะช่วยป้องกนั

น�า้ท่วมและลดปัญหาน�า้ท่วมขังบนถนนในช่วงฤดูฝน

	 การปรับปรุงโคมไฟถนนบริเวณคณะ
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด�าเนินการปรับปรุงโคมไฟถนนบริเวณโดยรอบคณะ	 ซึ่งอยู่ใน 

สภาพช�ารุด	 อาจส่งผลให้เกิดอันตรายในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากร 

และนสิติภายในคณะ	โดยเปล่ียนเป็นหลอด	LED	ขนาด	70	วตัต์	จ�านวน	19	โคม	ใช้งบประมาณ 

รายได้คณะ	2.3	แสนบาท

	 การซ่อมแซมป้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้ด�าเนนิการซ่อมแซมป้ายบรเิวณด้านหน้าคณะวศิวกรรมศาสตร์	

ซึง่ช�ารดุทรดุโทรม	เนือ่งจากตดิตัง้อยูภ่ายนอกอาคาร	โดยได้เปลีย่นแผ่นอครลิคิตวัอกัษรใหม่ 

รวมถึงเปลี่ยนชุดหลอดไฟนีออนเป็นแบบหลอด	 LED	 โดยใช้งบประมาณรายได้คณะ	 

7.7	หมื่นบาท

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

	 การปรับปรุงห้องประชุม	อาคาร	1

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้ด�าเนินการปรบัปรงุห้องประชมุ	1207	อาคาร	1	ให้พร้อมใช้งาน 

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประกอบด้วย	 ติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่	 ปรับปรุงฝ้าเพดาน	 

ปูกระเบื้องและทาสีใหม่	 ติดต้ังเครื่องฉายภาพ	 LCD	 Projector	 เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ	 

ของนิสิตภายในคณะ	ใช้เงินงบประมาณ	จ�านวน	9.8	แสนบาท

	 การติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าประจ�าอาคาร
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด�าเนินการรณรงค์ประหยัดพลังงานและมีการส�ารวจอาคาร

ภายในคณะจ�านวน	 19	 อาคารรวมถึงการใช้พื้นที่ภายในอาคาร	 และได้ด�าเนินการติดตั้ง 

มิเตอร์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้า	 เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละอาคาร	 

น�ามาสู่การวางแผนของหน่วยงานในการรณรงค์ประหยัดพลังงาน	ลดค่าใช้จ่ายต่อไป
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การต�างประเทศ
เชิดชูวัฒนธรรม
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ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ

ด้านวิเทศสัมพันธ์

 ในปีกำรศึกษำ 2561 คณะวิศวกรรมศำสตร์มีกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ในด้ำนต่ำงๆ อำทิ ควำมร่วมมือกับสถำบันต่ำงประเทศ 

และในประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนนิสิต อำจำรย์ นักวิจัย รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนพัฒนำควำมรู้ กำรเรียนกำรสอน กำรจัดโครงกำร

อบรม เพือ่พฒันำขดีควำมสำมำรถสูก่ำรแขง่ขนัระดบันำนำชำตใินโลกสงัคมไรพ้รมแดน โดยมกีจิกรรมควำมรว่มมอืในกรอบทวภิำคี

ผ่ำนกลไกควำมสัมพันธ์ตำ่ง ๆ ดังนี้

 การต้อนรับ/กิจกรรมวิชาการ 

 คณบดีและทีมบริหำร ให้กำรต้อนรับ Dr.Toshikuni 

Yonemoto อธิกำรบดีจำก The National Institute of 

Technology, Akita College ประเทศญี่ปุ่น พร้อมน�ำชม

ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ และศูนย์ฝึกอบรมระบบ

อุตสำหกรรมอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2562 เพื่อเจรจำ

ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในกำรวำงแผนส่งนิสิตไปฝึกงำน 

ในปีกำรศึกษำ 2563

 จำกควำมร่วมมอืทีม่ร่ีวมกนัระหว่ำงคณะวศิวกรรมศำสตร์

และ Tamagawa University ประเทศญีปุ่น่ ในกำรแลกเปลีย่น 

นสิติ นกัศกึษำของ 2 สถำบนั คณะได้ให้กำรต้อนรบั Prof.Dr. 

Hiroyuki Okada ผู้อ�ำนวยกำร Department of Intelligent 

Mechanical Systems และนิสิตปริญญำตรี 12 คน เขำ้ร่วม

กิจกรรมทำงวิชำกำรต่ำงๆ ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ระหวำ่ง

วันที่ 4 - 11 มีนำคม 2562 

 ส่วนหนึง่ของกจิกรรมทีจ่ดัคอื กำรบรรยำยเรือ่ง หุน่ยนต์

เบื้องต้น โดย ผศ.ดร.มิติ รุจำนุรักษ์ และ ผศ.ดร.กำญจนพันธุ์ 

สุขวิชชัย ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ผู้พัฒนำออกแบบหุ่นยนต์

แม่บำ้น “คุณล�ำไย” ร่วมถ่ำยทอดประสบกำรณ์

 กำรเจรำจำควำมร่วมมือและให้กำรต้อนรับ Prof.Dr. 

Zakaria Hossain หัวหน้ำบรรณำธิกำรวำรสำรระหว่ำง

ประเทศ จำก Mie University ประเทศญี่ปุ ่น เมื่อวันที่  

8 มีนำคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท�ำ

วำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ และกำรใช้ทรัพยำกร 

ทำงควำมคิด เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 
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 กำรจัดสัมมนำแลกเปลี่ยนควำมรู้เชิงวิชำกำรระหว่ำง

คณำจำรย์ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ และอำจำรย์ นักศึกษำ 

จำก Rotterdam University of Applied Sciences  

ประเทศเนเธอร์แลนด์ น�ำโดย Prof. Harry Dommerhuijzen 

สำขำวิศวกรรมชลศำสตร์ และ Prof. Robin Rolloos  

สำขำวิศวกรรมโครงสร้ำงพื้นฐำน เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2562 

พร้อมน�ำชมภำควิชำวิศวกรรมโยธำ และหำรือกำรเริ่มต้น

ควำมร่วมมือระหวำ่งมหำวิทยำลัยทั้งสองในอนำคต 

 การแลกเปลี่ยนอาจารย์/นิสิต 

 คณะวศิวกรรมศำสตร์มคีวำมร่วมมอืด้ำนกำรแลกเปลีย่น 

อำจำรย์/นิสิต โดยมีอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศมำท�ำวิจัย 

ร่วมกับอำจำรย์ในภำควิชำ และเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ

จำกประเทศต่ำงๆ รวมถึงนิสิตแลกเปลี่ยน ทั้งจำกทวีปยุโรป 

อเมริกำ และเอเชีย อำทิ 

 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มีอำจำรย์แลกเปล่ียนจำก

ประเทศโปรตุเกส คือ Asst. Prof. Conceicao Ribeiro 

อำจำรย์วศิวกรรมโยธำ University of Algarve เป็นวทิยำกร

บรรยำยให้แก่นสิติ เรือ่ง The Statistics and Data Analysis 

ระหว่ำงวันที่ 4-8 มีนำคม 2562 เพื่อเพิ่มพูนองค์ควำมรู้ใหม่

และวิธีกำรเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ของแถบประเทศตะวันตก

 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีอำจำรย์แลกเปล่ียน 

จำกประเทศไต้หวัน คือ Prof. Chi-Wang Li, Tamkang 

University มำศึกษำดูงำนด้ำนกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยมี  

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ให้ค�ำแนะน�ำดูแลเป็นเวลำ 6 เดือน 

ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน-ธันวำคม 2562

 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยศูนย์ High- 

Performance Computing and Networking Center  

มีนิสิตแลกเปลี่ยนด้ำนกำรวิจัย คือ Mr. Mitsuaki Tsuji 

และ Ms. Yuka Kanegae นิสิตระดับปริญญำโทด้ำน 

วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ จำก Nara Institute of Science 

and Technology โดยม ีรศ.ดร.ภชุงค์ อทุโยภำศ ให้ค�ำปรกึษำ 

แนะน�ำ ตั้งแต่วันที่ 21 มกรำคม - 26 กุมภำพันธ์ 2562

 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มีนิสิตแลกเปล่ียน คือ  

Ms. Anthony Fournié และ Mr. Aurélie Insou French,  

จำก ENSIL in Limoges ประเทศฝรั่งเศส มำฝึกงำนในหัวข้อ

เรื่อง Conductive Materials และ Pervious (Permeable)  

geopolymers before draining เป็นเวลำ 2 เดือน ตั้งแต่

วันที่ 18 มิถุนำยน 2562 
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 การแลกเปลี่ยนนิสิตผ่านโครงการ KUCSI

 นอกเหนอืจำกกำรแลกเปลีย่นอำจำรย์และนสิิตดงักล่ำวข้ำงต้น คณะวศิวกรรมศำสตร์ได้จัดส่งนิสิตไปท�ำวิจัย ผ่ำนโครงกำร 

เสริมสร้ำงศักยภำพนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์สู่สำกล (KUCSI) โดยในปีกำรศึกษำ 2561 มีนิสิตเข้ำร่วมโครงกำร 4 คน  

โดยได้ไปท�ำงำนวิจัยร่วมกับ NARA Institute of Science and Technology ในช่วงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2562 ซึ่งมี

อำจำรย์ชำวญีปุ่น่คอยดแูล เพือ่ให้นสิติมปีระสบกำรณ์ทัง้ด้ำนกำรท�ำวจิยัและกำรใช้ชวีติ สำมำรถน�ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ต่ำงๆ  

ที่ได้รับมำใช้ในกำรพัฒนำตนเองต่อไป 

 นิสิตแลกเปลี่ยนต่างชาติ

 จำกกำรส่ือสำรในยุคสังคมไร้พรมแดนที่เปิดกว้ำง  

กอปรกับคณะได้พัฒนำองค์ควำมรู ้ด ้ำนวิชำกำรจนเป็น 

ที่ยอมรับระดับนำนำชำติ ท�ำให้คณะได้รับควำมสนใจจำก 

นสิติต่ำงชำตจิำกมหำวทิยำลยัต่ำงๆ มำศกึษำต่อผ่ำนโครงกำร

แลกเปล่ียนนสิติระหว่ำงมหำวทิยำลยั โดยในปีกำรศกึษำ 2561 

คณะมีนิสิตต่ำงชำติจำกประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกเข้ำศึกษำ 

ตำมโครงกำรแลกเปลี่ยนรวม 54 คน ประกอบด้วย ฝรั่งเศส 

20 คน เยอรมนี 15 คน ฟินแลนด์ 8 คน สวีเดน 4 คน 

สวิสเซอร์แลนด์ 2 คน เดนมำร์ก 2 คน และ ตุรกี นิวซีแลนด์ 

ญี่ปุ่น ประเทศละ 1 คน

 นอกจำกนี้ ยังมีนิสิตต่ำงชำติที่ให้ควำมสนใจเข้ำศึกษำ 

ในหลักสูตรของคณะ ซึ่งอยู ่ระหว่ำงกำรศึกษำต่อระดับ

ปริญญำตรี 5 คน และระดับบัณฑิตศึกษำ 7 คน ด้วย
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การลงนามความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ

 กำรเจรจำเพื่อแสวงหำควำมร่วมมือ กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และควำมร่วมมือที่มีมำอย่ำงต่อเนื่องระหว่ำง 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศในสำขำวิศวกรรมศำสตร์ น�ำไปสู่พันธะสัญญำ บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 

ที่เป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ร่วมกันในระดับทวิภำคี เพื่อกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์และนิสิต กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี

อันทันสมัย กำรใช้ทรัพยำกรทำงควำมคิดและกำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยร่วมกัน โดยในปีกำรศึกษำ 2561  

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้ลงนำมควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำรร่วมกับมหำวิทยำลัยและองค์กรตำ่งประเทศ ดังนี้ 

ทวีปเอเชีย 

 ประเทศญี่ปุ่น Nigata Institute of Technology  

 Company Overview of Chaintope Inc.

 Shibaura Institute of Technology

 Maebashi Institute of Technology (MaebIT)  

 National Institute of Informatics (NII)

 Shibaura Institute of Technology 

 Tohoku University

 National Institute of Technology 

 Akita College 

 ประเทศไต้หวัน Tunghai University

 ประเทศเวียดนาม Ho Chi Minh City University  

 of Technology and Education

 ประเทศอินโดนีเชีย Faculty of Industrial 

 Technology, University Islam 

 โดยผลจำกกำรลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมอืดงักล่ำว ส่งผลให้คณะมกีำรสร้ำงเครอืข่ำยกำรแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละเทคโนโลยี 

เพื่อขยำยครอบคลุมไปทั่วโลกในยุคข้อมูลขำ่วสำรที่ไร้พรมแดน ท�ำให้ประเทศตำ่ง ๆ ได้เข้ำมำใกล้ชิดมำกขึ้น น�ำไปสู่พันธะสัญญำ

บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เพื่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมและประเทศต่อไป

ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย 

 สหราชอาณาจักร University of Southampton 

 ประเทศเบลเยี่ยม Haute Ecole Leonard de  

 Vinci ECAM 

 ประเทศเยอรมนี Baden-Wuerttemberg  

 Cooperative State University Karlsruhe

 ประเทศฝรั่งเศส Institute of Polytechnique des  

 Sciences Advances ( IPSA )

 ESME Sudria Engineering School 

 ประเทศออสเตรเลีย Curtin University
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  ในปีกำรศกึษำ 2561 คณะวศิวกรรมศำสตร์มคีวำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำครฐัและเอกชน เพือ่น�ำองค์ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์

ทำงวิชำกำร บูรณำกำรเพื่อกำรศึกษำวิจัยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม ดังนี้ 

 ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเทพศิรินทร์

 จำกจุดเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ โดยอำจำรย์ 

ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ ได้เป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ Senior 

Project แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยของโรงเรียน

เทพศิรินทร์ ในภำคฤดูร ้อน ปีกำรศึกษำ 2561-2562  

ได้น�ำมำสู ่กำรลงนำมควำมร่วมมือร่วมกันระหว่ำงคณะ 

และโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดย รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชำญเศรษฐิกุล 

คณบดีได้ลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กับนำยสุพจน์  

หล้ำธรรม ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนเทพศรินิทร์ และผูอ้�ำนวยกำร 

โรงเรียนในเครือ 9 แห่ง เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2562 ภำยใต้ 

กรอบควำมร่วมมือ 5 ปี 

 ภำยใต้กรอบควำมร่วมมอืดงักล่ำว คณะวศิวกรรมศำสตร์

จะให้ควำมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 

และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

และโรงเรียนในเครือทั้ง 9 แห่ง ตำมแนวทำงกำรพัฒนำ 

และกำรผลิตวิศวกรยุคใหม่ ตลอดจนร่วมพัฒนำหลักสูตร  

กำรให้ค�ำแนะน�ำในกำรศึกษำต่อในคณะวิศวกรรมศำสตร์  

ส่งเสรมิกำรส่งนกัเรยีนเข้ำร่วมกจิกรรมต่ำง ๆ  ทีด่�ำเนนิกำรโดย

คณะวิศวกรรมศำสตร์และสโมสรนิสิตวิศวกรรมศำสตร์ และ

กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนร่วมกัน

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 อำท ิRobert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd., Thailand และ Huawei Technologies, Thailand
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 หนึ่งในกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองวำระครบรอบ 80 ปีของคณะวิศวกรรมศำสตร์ ซึ่งมีกิจกรรมต่ำง ๆ ตลอดปี รวมถึง 

กำรจดัประชมุวชิำกำรนำนำชำตทิีภ่ำควชิำต่ำงๆ ของคณะเป็นเจ้ำภำพ โดยในปีกำรศกึษำ 2561 ได้เป็นเจ้ำภำพจดัประชมุวชิำกำร

ระดับนำนำชำติ เพื่อเป็นเวทีให้เกิดกำรถำ่ยทอดควำมรู้ เทคโนโลยี และประสบกำรณ์ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์กำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้ำนวิศวกรรมในสำขำต่ำงๆ ระหว่ำงอำจำรย์ นักวิจัยจำกองค์กร สถำบันทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ดังนี้

เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดประชุมวิชำกำร The Regional IWA 

International Conference on Water Reclamation and Reuse 

เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม – 2 พฤศจิกำยน 2561 ณ The Merlin Beach Hotels 

and Resorts จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้ำร่วมจ�ำนวน 145 คน ทั้งนี้กำรประชุม 

เรือ่งดงักล่ำวเป็นกำรประชมุระดบันำนำชำตทิีจ่ดัเป็นครัง้แรกในประเทศไทย 

โดยมีคณะกรรมกำรระดับชำติจำก International Water Association 

(IWA) พร้อมท้ังสถำนีโทรทัศน์ช่อง 7 บันทึกวิดีโอ เพื่อท�ำเป็นสำรคดี 

เรื่องกำรน�ำน�้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วกลับมำใช้ซ�้ำของประเทศไทย

ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ร่วมกับ IEEE Bangladesh และ IEEE Thailand  

Sections จดัประชมุวชิำกำร The International Women in Engineering 

(WIE) Conference on Electrical and Computer Engineering 

(WIECON-ECE 2018) เม่ือวนัที ่ 14-16 ธนัวำคม 2561 ณ โรงแรมดสิุตธำนี 

พัทยำ จ.ชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้จำกบทควำมวิจัยระดับนำนำชำติ 

จ�ำนวน 44 บทควำม จำก 8 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย เยอรมนี บังคลำเทศ 

ญี่ปุ ่น เกำหลี ไทย มำเลเซีย และปำกีสถำน รวมถึงกำรจัดอบรมคร ู

ระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำยจำกทัว่ประเทศในเรือ่ง กำรออกแบบกำรเรยีนรู ้

และสร้ำงนวตักรรม Wind Energy-Robot Arm และกำรประกวดนวตักรรม

เพื่อมนุษยชำติ (Humanitarian Project Contest)

ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดประชุมวิชำกำรเรื่อง กำรจัดกำรของเสีย 

นำนำชำติ-สำขำภูมิภำคเอเชีย ครั้งที่ 4 (The 4th Symposium of  

International Waste Working Group-Asian Regional Branch) 

ระหว่ำงวันที่ 20-22 กุมภำพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ ผู้เขำ้ร่วม 

จ�ำนวน 90 คน 

ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ร่วมกับสถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร  

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)  

และ Tokyo Institute of Technology เป็นเจ้ำภำพจัดประชุมวิชำกำร  

The 10th International Conference on Information and  

Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 

2019) ระหว่ำงวนัที ่25-27 มนีำคม 2562 ณ คณะวศิวกรรมศำสตร์ เพือ่เป็น

เวทแีลกเปลีย่นควำมรู ้ประสบกำรณ์และงำนวจิยัด้ำน Embedded System, 

Information and Communication Technology โดยมอีำจำรย์ บคุลำกร 

และนักวิจัยเข้ำร่วมจ�ำนวน 150 คน
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 ศาสตร์แห่งวิศวกรรมกับงานด้านอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
 

 คณะวศิวกรรมศำสตร์ ได้น�ำองค์ควำมรูด้้ำนวศิวกรรมของคณำจำรย์คณะ มำพฒันำร่วมกนัระหว่ำงงำนวศิวกรรม กบังำนศลิปะ 

ก่อให้เกิดผลงำนที่ร่วมสมัย รวมถึงได้ด�ำเนินภำรกิจด้ำนท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอยำ่งต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ 

ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรม และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้ 

องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมกับการบูรณะโบราณสถาน

 กำรบรูณะโบรำณสถำนทีม่คีวำมส�ำคญัทำงประวตัศิำสตร์ 

และมกีำรก่อสร้ำงมำหลำยร้อยปี ซึง่มโีครงสร้ำงทีเ่สือ่มสภำพ 

ขำดควำมมั่นคง และอำจจะพังทลำยลงมำได้ทุกเมื่อนั้น  

นับเป็นงำนที่มีควำมท้ำทำยและต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ

ในหลำยศำสตร์บูรณำกำรกันในกำรดูแลและบูรณะให้มี

ประสทิธภิำพและเป็นระบบ กำรน�ำเทคโนโลยใีหม่เข้ำมำช่วย

ในกำรบูรณะโบรำณสถำนดังกล่ำว จึงนับเป็นเครื่องมือใหม ่

ที่มีประสิทธิภำพ 

 ในกำรด�ำเนนิงำนดงักล่ำว ศ.ดร.อมร พมิำนมำศ อำจำรย์ 

ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ ได้ร่วมเป็นทีมวิจัยใช้เทคนิคสมัยใหม่ 

เกบ็ข้อมลูทำงวศิวกรรมของโบรำณสถำน ประกอบด้วยข้อมลู

รูปทรงโบรำณสถำนเป็นสภำพข้อมูลจริง ข้อมูลคุณสมบัติ

หมายเหตุ : ภำพประกอบจำก Facebook: Tribes community
  และ www.thaipost.net 

ของวัสดุโบรำณ ข้อมูลทำงเทคนิคธรณี รวบรวมเป็นข้อมูล 

ในแบบฐำนข้อมูลดิจิทัล เพื่อน�ำมำประมวลและใช้ใน 

กำรตดัสินวำงแผนอนรุกัษ์อย่ำงมปีระสิทธภิำพ และเป็นระบบ 

รวมทัง้กำรสแกนวตัถ ุ3 มติ ิส�ำหรบัวเิครำะห์โครงสร้ำงเทคนคิ  

กำรส�ำรวจรปูทรง 3 มติด้ิวยกำรถ่ำยภำพ เป็นต้น โดยฐำนข้อมลู 

ดังกล่ำว จะเป็นประโยชน์สนับสนุนข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์

เพื่อเสนอ UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทำง

วัฒนธรรมต่อไป 

 ล่ำสดุ ผลงำนดงักล่ำว ได้รบัรำงวลัวจิยัดเีด่น ประจ�ำปี 2561 

จดัโดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิวทิยำศำสตร์ วจิยัและ

นวัตกรรม เมื่อเดือนมิถุนำยน 2562

หุ่นยนต์กับงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย

 ผศ.ดร.เชำวลิต มิตรสันติสุข อำจำรย์ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

ได้น�ำควำมรูด้้ำนวศิวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยหีุน่ยนต์ ผสมผสำน

กบัศลิปะและวฒันธรรม พฒันำงำนศลิปะให้เท่ำทนักำรเปลีย่นแปลง

ของโลกสมัยใหม่ เสริมสร้ำงควำมน่ำสนใจของงำนศิลปะวัฒนธรรม 

โดยท�ำงำนร่วมกับศิลปินไทย อำทิ อ.พิเชษฐ์ กล่ินช่ืน น�ำหุ่นยนต์ 

มำร่วมแสดงกบันำฏยศลิป์ไทยร่วมสมยั สร้ำงแรงบนัดำลใจให้ศิลปิน

และวิศวกรไทย เกิดควำมร่วมมือกันสร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่ในเชิงศิลปะ

วฒันธรรม โดยได้ไปจดัแสดงทีง่ำน Thailand Industry Expo 2019 

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎำคม 2562
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การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมประเพณีตามเทศกาล

 คณะจัดพิธีบวงสรวง เพื่อแสดงควำมเคำรพบูชำ

บูรพำจำรย์ และผู้มีคุณูปกำรต่อคณะวิศวกรรมศำสตร์ และ

จัดพิธีสงฆ์ ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ ท�ำบุญตักบำตร 

ข้ำวสำร อำหำรแห้ง เพือ่ควำมเป็นสริมิงคลแก่อำจำรย์ บคุลำกร 

และนิสิต เนื่องในโอกำสวันสถำปนำคณะ ครบรอบปีท่ี 80 

เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2561 ณ อำคำรชูชำติ ก�ำภู

 คณะจัดพิธีท�ำบุญตักบำตรเพื่อควำมเป็นสิริมงคล

เน่ืองในเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 2562 เมื่อวันท่ี  

26 ธันวำคม 2561 โดยมีอำจำรย์ บุคลำกร และนิสิต 

ร่วมกจิกรรมท�ำนบุ�ำรงุศิลปะ และวฒันธรรม เป็นกำรเสรมิสร้ำง 

ควำมสำมัคคีในกำรมีส่วนร่วมก่อให้เกิดควำมรักควำมผูกพัน

ต่อองค์กร ตลอดจนเพือ่ธ�ำรงส่งเสรมิสืบทอดพระพทุธศำสนำ

 คณบดีและผู้บริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ เข้ำเยี่ยม

คำรวะและอวยพรสวัสดีปีใหม่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  

นำยกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เนื่องในโอกำส 

ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรบัปีใหม่ 2562 เมือ่วนัที ่10 มกรำคม 2562 

ณ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.

 ผู้แทนบุคลำกรและส�ำนักงำนเลขำนุกำร เข้ำกรำบ

ขอพรปีใหม่ ผศ.อำรย์ นวลอินทร์ อำจำรย์อำวุโสของคณะ  

พร้อมร่วมสวดบชูำพระบรมสำรีรกิธำต ุเมือ่วนัที ่14 มกรำคม 

2562 ณ ห้อง 9501 อำคำรบุญสม สุวชิรัตน์
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กิจกรรมร่วมร�าลึกถึงผู้ก่อตั้งสถาบัน

 คณะจัดพิธีวำงแจกันดอกไม ้

หน้ำรปูเหมอืน ม.ล.ชชูำต ิก�ำภ ูในงำน 

วันสถำปนำคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

ครบรอบ 80 ปี เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 

2561 ณ อำคำร ชูชำติ ก�ำภู เพื่อให้

อำจำรย์ บุคลำกร นิสิต และนิสิตเกำ่

ร่วมแสดงออกซ่ึงควำมกตญัญรูะลกึถงึ

ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศำสตร์

 ผูบ้รหิำร บคุลำกร และนสิิตคณะ 

 ร ่วมพิธีวำงพวงมำลำอนุสำวรีย ์ 

สำมบูรพำจำรย์ เนื่องในวันสถำปนำ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครบรอบ 

76 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2562 

ณ บริเวณอนุสำวรีย์สำมบูรพำจำรย์ 

เพื่อร ่วมร�ำลึกถึงสำมบูรพำจำรย ์ 

ผู้ก่อตั้งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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 คณะจดังำนเกษยีณอำยรุำชกำร ภำยใต้ชือ่งำน “ดงตำล

สมัพนัธ์ สำยสมัพนัธ์วนัเกษยีณ” ประจ�ำปี 2561 เมือ่วนัที ่21 

กันยำยน 2561 ณ ห้องประชุมประเสริฐ ผลดี อำคำรบุญสม  

สุวชิรัตน์ เพื่อให้อำจำรย์และบุคลำกรร่วมแสดงมุทิตำจิต 

แด่ผูเ้กษยีณของคณะ และเสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์แก่บคุลำกร

 คณะจัดงำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ ภำยใต้ชื่องำน 

“ครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรำนต์” ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 

10 เมษำยน 2562 ณ อำคำรบุญสม สุวชิรัตน์ เพื่อให้อำจำรย์

และบุคลำกรร่วมแสดงมุทิตำจิต รดน�้ำขอพรอำจำรย์อำวุโส 

และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

 โดยในงำนมีบุคลำกร ได้รับรำงวัลกำรแต่งกำยอนุรักษ์

วฒันธรรมดเีด่น ได้แก่ ศ.ดร.นชุนำรถ ศรวีงศติำนนท์ ภำควชิำ

วศิวกรรมทรพัยำกรน�ำ้ผศ.ดร.ปฐมำภรณ์ ศรผีดงุธรรม ภำควชิำ 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำงชมพู สิงโสภำ ส�ำนักงำนเลขำนุกำร  

นำงสมพิศ สุขมี ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ  

น.ส.สุภำพร แสนแอ ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 4 วิทยำเขต (บำงเขน 

ก�ำแพงแสนศรีรำชำ สกลนคร) ร่วมจัดพิธีทอดกฐิน

สำมัคคี ประจ�ำปี 2561เม่ือวันท่ี 28 ตุลำคม 2561  

ณ วัดโพธ์ิชัย อ.ศรีสงครำมจ.นครพนม พร้อมจัดให้ม ี

โครงกำรธรรมสญัจร และเป็นส่วนหนึง่ของกำรท�ำนบุ�ำรงุ 

พระพุทธศำสนำตำมประเพณีนิยมและกำรท�ำนุบ�ำรุง 

ศลิปวฒันธรรมตำมภำรกจิหลกัของคณะ โดยมยีอดเงนิ 

บริจำคท�ำบญุทอดกฐนิสำมัคค ีรวมทัง้สิน้ 1,103,114 บำท 

(หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนสำมพันหนึ่งร้อยสิบสี่บำทถ้วน)

ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา – กฐินสามัคคี 4 วิทยาเขต

สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
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กิจกรรมเทิดพระเกียรติและประวัติศาสตร์

 คณะร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและประวัติศำสตร์ เพื่อแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  

เพื่อควำมเป็นสิริมงคล และเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลำกรและนิสิต โดยในปีกำรศึกษำ 2561 คณะเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ

 พิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจ�ำรัชกำลท่ี 10  

เนือ่งในโอกำสมหำมงคล พระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก พ.ศ. 2562 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 ณ บริเวณส�ำนักพิพิธภัณฑ์และ

วัฒนธรรมกำรเกษตร

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. เนื่องในโอกำสวันคลำ้ยวันพระรำชสมภพ/วันประสูติ เฉลิมพระชนมพรรษำ

  สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ ครบ 86 พรรษำเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 

  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ครบ 64 พรรษำ เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2562

  สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ครบ 62 พรรษำ เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2562  

  พระบำทสมเด็จพระวชิรเกลำ้เจ้ำอยู่หัว ครบ 67 พรรษำ เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2562

ข�อสนเทศ
คณะว�ศวกรรมศาสตร�

Faculty of Engineering, Kasetsart University
ANNUAL REPORT 2018
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530 คน

276 คน

276 คน

รวม

รวม

รวม

จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามคุณวุฒิ

จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามต�าแหน่งวิชาการ

ประเภท

คุณวุฒิ

ต�าแหน่งทางวิชาการ

ปริญญาตรี

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

0

0

0 20 40 60 80 100 120

50 100 150 200 250

50 100 150 200 250 300
จ�านวน (คน)

จ�านวน (คน)

จ�านวน (คน)

276 คน  (51.07%)

6 คน  (2.17%)

83 คน  (30.07%)

104 คน  (37.68%)

84 คน  (30.80%)

5 คน  (1.45%)

34 คน  (12.31%)

236 คน (85.50%)

254 คน  (47.92%)

จ�านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
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254 คน

254 คน

รวม

รวม

จ�านวน (คน)

จ�านวน (คน)

ประเภท

คุณวุฒิ

200

180

150

120

0

30

60

90

150

100

50
0

ข้าราชการ

ต่�ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ พนักงาน
เงินรายได้

ลูกจ้างประจ�า

5 คน
(1.97%)

71 คน
(27.84%)

150 คน
(59.10%)

32 คน
(12.55%)

1 คน
(0.40%)

72 คน
(28.35%)

10 คน
(3.94%)

156 คน
(61.42%)

11 คน
(4.33%)

จ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ�าแนกตามประเภท

จ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ�าแนกตามคุณวุฒิ
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จำ�นวนบัณฑิตใหม่คณะวิศวกรรมศ�สตร์ ปีก�รศึกษ� 2560 จำ�แนกต�มระดับที่สำ�เร็จก�รศึกษ�

จำ�นวนนิสิตคณะวิศวกรรมศ�สตร์ ปีก�รศึกษ� 2561 จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�

จำ�นวนโครงก�รวิจัยและจำ�นวนเงินที่ได้รับจ�กแหล่งทุนต่�งๆ ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561

จำ�นวนบทคว�มและจำ�นวนเงินที่ได้รับทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลง�นท�งวิช�ก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561

500
495

2,384

11 ทุน
(2.18 ล้�นบ�ท)

32 บทคว�ม
(129,000 บ�ท)

131 บทคว�ม
(2,670,000 บ�ท)

77 บทคว�ม
(154,000 บ�ท)

85 บทคว�ม
(376,000 บ�ท)

42 ทุน
(20.29 ล้�นบ�ท)

70 ทุน
(304.51 ล้�นบ�ท) 62 ทุน

(93.16 ล้�นบ�ท)

370

1,574

157

884

397

788

87 145 18 13

135

31

170

020 1

ปริญญ�ตรี

ปริญญ�ตรี

คณะวิศวกรรมศ�สตร์

ว�รส�รระดับช�ติ

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ว�รส�รระดับน�น�ช�ติ

ภ�ครัฐ

Proceeding
ระดับช�ติ

ภ�คเอกชน/ต่�งประเทศ

Proceeding 
ระดับน�น�ช�ติ

ปริญญ�โท

ปริญญ�โท

ปริญญ�เอก

ปริญญ�เอก

ระดับ

ระดับ

แหล่งทุน

ประเภท

  ภาคปกติ      ภาคพิเศษ      นานาชาติ

  ภาคปกติ      ภาคพิเศษ      นานาชาติ
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0
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1,000
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2,000

0

จำานวน (คน)

จำานวน (ทุน)

จำานวน (บทควาาม)

จำานวน (คน)

1,379 คน
รวม

6,290 คน
รวม

185 โครงก�ร
420.14 ล้�นบ�ท 

3.329 ล�้นบ�ท 

รวม

325 บทคว�ม

รวม
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การจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อการนำาเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ที่ ภาควิชา / บุคลากร รายละเอียด ระยะเวลา สถานที่
จำานวนทุน 
(บาท)

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

1 ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ศิริโพธิ์ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Strength of Composite plate with 
parallel offset misalignment Double-bolted joint under
bending moment ในงานประชุม The 2nd International
Conference on Composite Material, Polymer Science and 
Engineering (CMPSE2018) 

20-23 ก.ย. 61 ประเทศญี่ปุ่น 74,800 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 ผศ.ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง The Effects of Vectorization Methods 
on Non-Functional Requirements classification ในงานประชุม
The Euromicro Conference on Software Engineering and 
Advanced Applications (SEAA2018) 

28 ส.ค.-1 ก.ย. 61 สาธารณรัฐเช็ก 100,000

เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Hajime Worm with Lifespan and 
Its Mitigation Evaluation Against Mirai Malware Based on 
Agent-Oriented Petri Net PN2 ในงานประชุม IEE International 
Conference on Consumer Electronics (ICCE 2018) 

9-15 ม.ค. 62 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

51,664

3 ผศ.ดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Determinant of Data Quality in
an Electric Utility : A Delphi Study ในงานประชุม The 18th 
IEEE International Conference on Communication
Technology (ICCT2018) 

14-19 พ.ย. 61 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

34,600

4 ผศ.ดร.บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Opinion Spam Detection through 
User Behavioral Graph Partitioning Approach ในงานประชุม
The 3rd International Conference on Intelligent Systems,
Met heuristics & Swarm Intelligence (ISMSI 2019) 

23-25 มี.ค. 62 สาธารณรัฐ
มัลดีฟส์

67,853.20

5 ผศ.ดร.สุภาพร เอื้อจงมานี เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Alternative Approach to Teach
Probability and Statistics for College Engineering Students 
ในงานประชุม The 10th IEEE Global Engineering Education
Conference (EDUCON 2019) 

9-11 เม.ย. 62 สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

71,500

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

6 รศ.ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Precipitation of Bioactive Ingredients 
from Extracted Centella asiatica via Gas Anti-Solvent Technique 
ในงานประชมุ The 4th International Conference on Chemical and 
Polymer Engineering (ICCPE 2018) 

14-18 ส.ค. 61 ราชอาณาจักร
สเปน

100,000

7 ผศ.ดร.กานดิส สุดสาคร เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Production of Thermally Stable 
Solids from CO2 Capture using Ammoniated Brine ในงานประชุม 
The 4th International Conference on Chemical and Polymer 
Engineering (ICCPE 2018) 

14-18 ส.ค. 61 ราชอาณาจักร
สเปน

100,000

8 รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Optimization of Biodiesel Production 
From 60-90% Initial Free Fatty Acid Raw Materials ในงานประชุม 
The 4th International Conference on Chemical and Polymer 
Engineering (ICCPE 2018) 

14-20 ส.ค. 61 ราชอาณาจักร
สเปน

100,000
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ที่ ภาควิชา / บุคลากร รายละเอียด ระยะเวลา สถานที่
จำานวนทุน 
(บาท)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

9 รศ.ดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ 
ศรีนพคุณ

เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Computational Fluid Dynamics of 
Ethylene Dichloride Production by Ox chlorination Reaction
in a Fluidized Bed Reactor ในงานประชุม The 4th International 
Conference on Chemical and Polymer Engineering
(ICCPE 2018)

14-20 ส.ค. 61 ราชอาณาจักร
สเปน

100,000

10 ผศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Influence of drying technique on 
physicochemical properties of bimodal meso-macropore 
structure of silica support และ Preliminary Study of
Superheated Steam Spray Drying : A Case Study with
Maltodextrin ในงานประชุม The 21st International Drying
Symposium (IDS 2018) 

11-14 ก.ย. 61 ราชอาณาจักร
สเปน

100,000

11 รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Simultaneous Deconvolution 
of Bivariate Molecular Weight and Chemical Composition 
Distribution Obtained from TREFxGPC Cross-fractionation 
Characterization (CFC) of Ethylene /1-Olefin Characterization 
ในงานประชุม The 7th International Conference on Polyolefin 
Characterization 

21-24 ต.ค. 61 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

100,000

12 ผศ.ดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Natural Rubber Reinforced by Nano 
cellulose Extracted from Dried Rubber leaves ในงานประชุม 
The 7th International Conference on Nano and Materials 
Science (ICNMS 2019) 

4-7 ม.ค. 62 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

100,000

13 ผศ.ดร.อนุสรณ์ สืบสาย เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Synthesis of Light Hydrocarbons
via Oxidative Coupling of Methane over Alpha-Cristobalite-
Supported Mixed Metal Oxides Catalysts ในงานประชุม
The 3rd International Conference on Catalysis and Chemical
Engineering 2019 

25-27 ก.พ. 62 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

100,000

14 อ.ดร.ศุภพัชรี รอดเดชา เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง The synthesis and electrochemical 
performance of melamine-formaldehyde/LiFePO4 Nano
porous composite cathode material in lithium-ion batteries 
for electrical vehicles ในงานประชุม Battery Materials and 
Technology Conference (BMTC2019) in The Silver Jubilee 
Assembly of Advanced Materials Congress (AFMC2019) 

24-27 มี.ค. 62 ราชอาณาจักร
สวีเดน

100,000

15 ผศ.ดร.ปวีนา ประไพนัยนา เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Increasing antimicrobial property by 
adding chitosan nanoparticles in natural rubber composited 
foam ในงานประชุม Sixth International Symposium Frontiers in 
Polymer Science 

4-11 พ.ค. 62 ประเทศฮังการี 95,000

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

16 ผศ.ดร.เกรียงไกร
อัศวมาศบันลือ

เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Specific energy consumption of
sugar cane mills in Thailand ในงานประชุม The 21st Conference 
on Process Integration for Energy Saving and Pollution
Reduction (PReS 2018) 

25-29 ส.ค. 61 สาธารณรัฐเซ็ก 100,000

17 รศ.ดร.ชัชพล ชังชู เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง A Best Practice Guideline for
Inspecting Precision Machined Parts by using Several CMMs
ในงานประชุม International Conference on Machining, Materials 
and Mechanical Technologies 2018 (IC3MT 2018) 

19-22 ก.ย. 61 สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

44,600
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ที่ ภาควิชา / บุคลากร รายละเอียด ระยะเวลา สถานที่
จำานวนทุน 
(บาท)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

18 ผศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Possibility of MSW and EFB pellets 

produced from hydrothermal carbonization in biomass pellet 

market ในงานประชุม The 2nd International Symposium on 

Hydrothermal Carbonization 

14-16 พ.ค. 62 สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

57,480

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

19 ผศ.ดร.วรดร วัฒนพานิช เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง A Low-Power High-Input-Impedance 
70-Db Gain ECG Readout System with High Interference 
Tolerance ในงานประชุม The IEEE Biomedical Circuits and
Systems Conference 2018 (BioCAS 2018) 

15-19 ต.ค. 61 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

100,000

20 ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Development of Wireless Power 
Transfer with Primary-Side Current Mode Control Capability 
Using Virtual-Current Source Resonant ในงานประชุม The 44th 
Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society 
(IECON 2018) 

20-23 ต.ค. 61 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

100,000

เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Industrial Dual-Arm Robots Based 
on Integrated Information of Force and Vision Sensing for 
Autonomous assembly ในงานประชุม The 5th IEEJ International 
Workshop on Sensing, Actuation, Motion Control, and
Optimization (SAMCON2019) 

3-6 มี.ค. 62 ประเทศญี่ปุ่น 38,490

21 รศ.ดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Linear Predictive Model for
Discriminative Feature Representation of Object Classification 
ในงานประชุม The Joint 10th International Conference on Soft 
Computing and Intelligent Systems and The 19th International 
Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS2018)
in conjunction with Intelligent Systems Workshop 2018 

4-9 ธ.ค. 61 ประเทศญี่ปุ่น 70,000

22 รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Optimal Feedback Allocation for 
Zero forcing Beam forming Transmission in Downlink NOMA 
ในงานประชุม IEEE Wireless Communications and Networking 
Conference (WCNC 2019) 

15-18 เม.ย. 62 ราชอาณาจักร
โมร็อกโก

100,000

23 รศ.ดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์ เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง A Semi definite Programming

Approach to the Spherical Codes Problem ในงานประชุม

International Conference on Communication and Signal 

Processing (ICCSP2019) 

20-25 เม.ย. 62 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

100,000

24 อ.ดร.อัจฉรา พิเชฐจำาเริญ เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง A Study on Modeling of Effective 
Series Resistance for Lithium-ion Batteries under Life Cycle 
Consideration ในงานประชุม 2019 International Conference on 
Smart Power & Internet Energy Systems (SPIES 2019)

25-27 เม.ย. 62 เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

73,000

25 ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Estimation of Dominant Power 
Oscillation Mode using LSTM-RNN based on Synchrophasor 
Data ในงานประชุม The 19th IEEE International Conference on 
Environment and Electrical Engineering (EEEIC19) 

10-15 มิ.ย. 62 สาธารณรัฐ
อิตาลี

100,000
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ที่ ภาควิชา / บุคลากร รายละเอียด ระยะเวลา สถานที่
จำานวนทุน 
(บาท)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

26 รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง เรื่อง Influence od suction on root- 
reinforced soil strength ในงานประชุม The 7th International
Conference on Unsaturated Soils (UNSAT2018) 

2-6 ส.ค. 61 เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

61,953 

27 ผศ.ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Influences of Station Facilities on 
High-speed Rail Patronage: Toward User-Centered Transit 
Station Design ในงานประชุม The 4th International Conference 
on Railway Technology: Research, Development and 
Maintenance  (Railway2018) 

1-10 ก.ย. 61 ราชอาณาจักร
สเปน

100,000

28 ผศ.ดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Exploring Sustainable Facility 
Management : Case Studies of Universities in Thailand 
ในงานประชุม The 2018 Conference on Innovative Low Carbon 
and Green Buildings in Subtropical Area (ILCGBS 2018) 

14-17 ต.ค. 61 สาธารณรัฐจีน 
(ไต้หวัน)

57,000 

29 รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Mechanical Properties of warm mix 

asphalt concrete application using advera ในงานประชุม The 4th 

Australia and South-East Asia Structural Engineering and Con-

struction Conference (ASEA-SEC-04) 

3-5 ธ.ค. 61 เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

88,600

30 ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Effect of Rainfall and Urban 
Expansion on Runoff in the Agricultural ในงานประชุม The 5th 
International Conference on Biotechnology and Agriculture 
Engineering (ICBAE 2019) 

26-29 มี.ค. 62 ประเทศญี่ปุ่น 78,500

31 พันโท ดร.สรวิศ สุภเวชย์ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Sentinel-2 Based Remote Evaluation 
System for a Harvest Monitoring of Sugarcane Area in the 
Northeast Thailand Contract Farming ในงานประชุม The 5th

International Conference on Geographical Information
Systems Theory, Applications and Management (GISTAM 2019)

1-6 พ.ค. 62 สาธารณรัฐเฮล
เลนิก (กรีซ)

100,000

32 อ.ดร.อนุเผ่า อบแพทย์ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง A Case Study of Discrimination of 
Remotely Sensed Data for Designing the Decomposition Technique 
Between Cassava and Sugarcane Farmland ในงานประชุม
The 5th International Conference on Geographical Information 
Systems Theory, Applications and Management (GISTAM 2019) 

3-5 พ.ค. 62 สาธารณรัฐ
เฮลเลนิก (กรีซ)

100,000

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

33 รศ.ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Electromechanical Properties of 
Natural Rubber Embedded Eggshell and Eggshell Membrane 
Composite Materials ในงานประชุม 2018 The 6th Asia Conference 
on Mechanical and Materials Engineering (ACMME 2018) 

15-18 มิ.ย. 61 สาธารณรัฐ
เกาหลี

100,000

เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Characteristic on Physical-Thermal 
Properties of Eggshell Membrane for Biomaterial Application
ในงานประชุม The 3rd International Conference on Materials 
Engineering and Applications (ICMEA 2018) 

10-12 ส.ค. 61 เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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ที่ ภาควิชา / บุคลากร รายละเอียด ระยะเวลา สถานที่
จำานวนทุน 
(บาท)

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
33 รศ.ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Acoustic Sound Absorption of 

Natural Rubber Reinforced with Whisker Alumina Fiber for 

Insulation Applications ในงานประชุม International Symposium 

on Advanced Materials and Application (The 3rd ISAMA 2019) 

21-23 มิ.ย. 62 สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

42,724

34 รศ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Effects of mechanical surface
treatments on kinetics of thermochemical surface treatments 
ในงานประชุม The 10th edition of the European Conference on 
Residual Stresses- ECRS10 

10-14 ก.ย. 61 ราชอาณาจักร
เบลเยียม

100,000

เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Deep rolling and its modification ap-
plied on martensitic stainless steel AISI 420.ในงานประชุม Heat 
Treatment & Surface Engineering for Automotive
(ECHT 2019) 

5-7 มิ.ย. 62 สาธารณรัฐ
อิตาลี

100,000

35 รศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Coloration of machinable mica-
based glass-ceramic as restorative dental materials
ในงานประชุม ICG Annual Meeting 2018 (ICG2018) 

23-26 ก.ย. 61 ประเทศญี่ปุ่น 60,000

เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Effect of color pigments on wear 
behavior of a mica-based glass-ceramic ในงานประชุม The 25th 
International Congress on Glass (ICG2019) 

9-14 มิ.ย. 62 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

84,923

36 อ.ดร.รติพร มั่นพรหม เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Effect of Tin Doping on Vertically 

Aligned ZnO Nano rods Synthesized Via Hydrothermal Method 

ในงานประชุม The 10th International Conference

On Materials for Advanced Technologies. (ICMAT 2019) 

23-28 มิ.ย. 62 สาธารณรัฐ
สิงคโปร์

55,258

37 รศ.ดร.อรทัย จงประทีป เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Zn-Doped TiO2 Powder Prepared
by Solution Combustion Synthesis as Non-enzymatic 
Sensor for Acetylcholine Detection ในงานประชุม The 2019 
International Conference on Advanced Materials Science
and Engineering (ICAMSE) 

20-24 ก.ค. 62 ประเทศญี่ปุ่น 98,611

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

38 รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Experiences in the Implementation 
on Restoration of Enriched Anaerobic Ammonium Oxidizing 
(Anammox) Cultures on both Suspended-and Atached-Growth 
after Storage ในงานประชุม The 4th International Water Industry 
Conference 2018 

11-14 ก.ย. 61 สาธารณรัฐ
เกาหลี

35,000

เสนอผลงาน ทางวิชาการเรื่อง Comparison of Treated Effluents 
Characteristics from full-Scale of Wetland Systems in Thailand, 
Japan and USA ในงานประชุม The 12th IWA International
Conference on Water Reclamation and Reuse 

16-20 มิ.ย. 62 สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

65,000

39 ผศ.ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล เสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุม The IWA World Water
Congress & Exhibition 2018 เรื่อง 
• Nitrification and DE nitrification Performance of Down flow  
 Hanging Sponge Reactor for Sewage Treatment in Thailand
• Fe-stuvite Recovery from Swine Wastewater and Its
 Application for GHGs Reduction from Paddy Field 

16-21 ก.ย. 61 ประเทศญี่ปุ่น 100,000
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ที่ ภาควิชา / บุคลากร รายละเอียด ระยะเวลา สถานที่
จำานวนทุน 
(บาท)

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

39 ผศ.ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Biogas production from palm oil
mill effluent and its utilization in Thailand ในงานประชุม
The 16th World Congress on Anaerobic Digestion 

23-27 มิ.ย. 62 ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์

42,800

40 รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง The Formulation of Peak Runoff
Rate Equation on Frequently Flooded Areas in Central
Thailand ในงานประชุม The 23rd International Conference
of Hong Kong Society for Transportations Studies 

23-27 ธ.ค. 61 เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

100,000

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

41 ผศ.ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Modeling and Solving Heterogeneous 
Fleet Vehicle Routing Problems in Draft Beer Delivery : A Case 
Study ในงานประชุม International Conference on Innovation on 
Technology and Science 2018 (ICITS 2018) 

18-22 ต.ค. 61 เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

37,704.82

42 ผศ.ดร.นันทชัย กานตานันทะ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Chemical Demand Forecasting by 
Artificial Neural Network ในงานประชุม The Annual Conference 
on Engineering and Applied Science (ACEAT) 

26-30 พ.ย. 61 ประเทศญี่ปุ่น 66,260.64

เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Chemical Inventory Management 
Improvement ในงานประชุมInternational Congress on Engineering 
and Information (ICEAI 2019) 

7-10 พ.ค. 62 ประเทศญี่ปุ่น 43,679.90

43 ผศ.ดร.ปุณณมี สัจจกมล เสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุม The 5th International Conference 

on Mechanical Design and Engineering (ICMDE 2019) เรื่อง 

• Optimal Location of Charging Stations and Demand 

 Prediction of Electric Van in Phuket 

• Stock Performance Classification in Stock Exchange of

 Thailand (SET) by Using Supervised Machine Learning Model 

 • Process Improvement of Bakelite Manufacturer 

16-20 มี.ค. 62 ประเทศญี่ปุ่น 71,706.50

44 อ.ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Automatic keyword extraction using 
Text Rank ในงานประชุม The 6th International Conference on 
Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2019) 

11-16 เม.ย. 62 ประเทศญี่ปุ่น 69,940.91

เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Machine learning algorithms for 
predicting air pollutants ในงานประชุม The 2nd International 
Conference on Green Energy and Environment Engineering 
(CGEEE 2019) 

1-5 ก.ค. 62 ประเทศญี่ปุ่น 32,117

45 ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Use of Design Thinking to Improve 
Education for Bangkok Metropolitan Administration Schools 
ในงานประชุม The Management Knowledge and Learning Joint 
International Conference 2019 (MakeLearn & TIIM 2019) 

15-17 พ.ค. 62 สาธารณรัฐสโล
วีเนีย

100,000

46 รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Stock Performance Measurement 
Based on Data Envelopment Analysis Approach with Bounded 
Variables ในงานประชุม The 16th European Workshop on
Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA 2019) 

10-13 มิ.ย. 62 ประเทศสหราช
อาณาจักร

100,000

47 รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Algorithm for Integrated Problem of 
Workforce Allocation And Parallel Machine Scheduling with 
Sequence-dependent Setup and Machine Eligibility Restrictions 
ในงานประชุม The 3rd European International on Industrial 
Engineering and Operations Management (IEOM2019) 

1-5 ก.ค. 62 ประเทศญี่ปุ่น 32,117
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ที่ โครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน งบประมาณ 

ทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (11) 2,176,000 

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  80,000 

1 การใช้วิทยาการข้อมูลสำาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต อ.ฐิติวัฒน์ สืบสุวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินฯ  80,000 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  260,000 

2 การพัฒนาตัวควบคุมแบบผสมสำาหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม ดร.วโรดม ตู้จินดา  เงินรายได้คณะฯ  50,000 

3 เครื่องทอดลมร้อนอาหารสุนัขโดยใช้สายพาน ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด  เงินรายได้คณะฯ  210,000 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  300,000 

4 การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชัน
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์ และพลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ

รศ.ดร. ไพศาล คงคาฉุยฉาย เงินรายได้คณะฯ  300,000 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  400,000 

5 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ของศูนย์ข้อมูล

รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย เงินรายได้คณะฯ  400,000 

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�า้  300,000 

6 โครงการศึกษารูปแบบการจัดการระบบให้นำ้าอย่างเหมาะสม
และจัดทำามาตรฐานเบื้องต้นสำาหรับหัวจ่ายนำ้าเพื่อการเกษตร
ขนาดเล็ก

อ.สมฤทัย ทะสดวก  เงินรายได้คณะฯ  300,000 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  100,000 

7 การทำานายระยะเวลาเริ่มต้นการเกิดรอยร้าวอันเนื่อง
มาจากการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตเสริมเส้นใย

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ  เงินรายได้คณะฯ  50,000 

8 การพัฒนาแผ่นซีเมนต์ผสมไม้ไผ่และนำ้ายางพารา ผศ.ดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์  เงินรายได้คณะฯ  50,000 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  686,000 

9 การแปรใช้ใหม่ของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม  เงินรายได้คณะฯ 424,000 
ทุน ป.โท

10 การสกัดแยกโลหะหนักออกจากฝุ่นจากเตาอาร์คไฟฟ้า รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์  เงินรายได้คณะฯ 262,000 
ทุน ป.โท

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  50,000 

11 เครื่องเติมอากาศสองระบบเพื่องานบำาบัดนำ้าเสีย ผศ.ดร.พีรกานต์ บรรเจิดกิจ  เงินรายได้คณะฯ  50,000 

ทุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (43)  20,286,500 

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ   2,770,000 

1 การศึกษาความแข็งแรงของวัสดุคอมโพสิทแบบเจาะรูคู่เยื้องศูนย์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล  ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  320,000 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
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ที่ โครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน งบประมาณ 

2 การทดสอบวิเคราะห์โมเดลปีกและระบบฉีดพ่นเพื่อนำาไปออกแบบ
และสร้างอากาศยานไร้คนสำาหรับฉีดพ่นยาในการเกษตรอัจฉริยะ

ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  800,000 

3 การออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับค้างฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์เพื่อการสำารวจมลภาวะทางอากาศ

ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส ทุนอุดหนุนการวิจัย มก. 1,500,000 

4 อากาสพลศาสตร์ของปีกที่เลขเลย์โนล์ดตำ่าและมุมปะทะสูง
สำาหรับการลงแนวดิ่งของอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึง

ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  150,000 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   1,579,500 

5 การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจจับปลวกที่อยู่ในผนัง 
โดยใช้เรด้าอัลตร้าไวด์แบนด์

รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  550,000 

6 นวัตกรรมแบบจำาลองระบบอาณัตสัญญาณของรถไฟฟ้า รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  650,000 

7 อุปกรณ์บันทึกสภาพอากาศโดยการประยุกต์ Internet of things 
สำาหรับการเพาะปลูกแม่นยำา

ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  379,500 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1,340,000 

8 การสร้างโมเดลทำานายความแตกต่างของโปรตีน
โดยใช้เครื่องจักรเรียนรู้

ผศ.ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์ ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  150,000 

9 ข้อมูลอัจฉริยะสำาหรับอุตสาหกรรมโคนม รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  540,000 

10 การเร่งความเร็วในการจัดทำาข้อมูลเปิดและการคิวรี่โดยซีพียู 
สำาหรับโดเมนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  400,000 

11 ขั้นตอนวิธีสำาหรับหาคำาตอบที่ดีที่สุดบนกราฟที่มีประสิทธิภาพ
ที่พิสูจน์ได้

ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  250,000 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  6,930,000 

12 การเพิ่มเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูทิเนียม-ทองแดง
เป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในปฏิกิริยาพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีน
เป็นโพรพิลีนออกไซด์

ผศ.ดร.อนุสรณ์ สืบสาย ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  550,000 

13 การพัฒนาระบบควบคุมค่าพีเอชและอุณหภูมิ
ของหอดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคนิค
การควบคุมแบบจำาลองไม่เป็นเชิงเส้น

ผศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  550,000 

14 การเพาะเลี้ยง Lipomyces starkeyi
เพื่อผลิตลิพิดจากจุลินทรีย์

รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  500,000 

15 การผลิตยางคอมพอสิตเพื่อให้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
โดยการเติมวัสดุธรรมชาติเป็นสารตัวเติม

ผศ.ดร.ปวีนา ประไพนัยนา ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  480,000 

16 การศึกษาพฤติกรรมการย่อยสลายทางชีวภาพของคอมโพสิต
ยางพาราและนาโนเซลลูโลสที่สกัดจากซังข้าวโพด

อ.ดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  500,000 

17 อิทธิพลของการปรับปรุงกระบวนการห่อหุ้มด้วยการอบแห้ง
แบบพ่นฝอยที่มีต่อรสขมของเวย์โปรตีนไฮโดรไลเซท

ผศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  500,000 

18 การผลิตกลีเซอร อลคาร์บอเนต ,  1 , 3 - โพรเพนได ออล  
และฟิล์มบรรจุภัณฑ ์จากกลีเซอรอล 

ผศ.ดร.อนุสรณ์ สืบสาย ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  1,500,000 
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19 การผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนตจากกลีเซอรอลโดยใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียม-อะลูมินาเป็นองค์ประกอบ

ผศ.ดร.อนุสรณ์สืบสาย ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. -

20 การผลิต1,3-โพรเพนไดออลจากปฏิกิริยาไฮโดรจิโนไลซิส
ของกลีเซอรอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาX/WOx/Al2O3(X=Cu,Fe,Co)

ผศ.ดร.อนุสรณ์สืบสาย ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. -

21 การสังเคราะห์แผ่นฟิล์มนาโนคอมพอสิตของพอลิแลคติกแอซิด
ผสมนาโนเซลลูโลสและกลีเซอรอล

ผศ.ดร.อนุสรณ์สืบสาย ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. -

22 เทคโนโลยีน�าร่องเพื่อสกัดและผลิตสารมูลค่าสูงจากผลผลิต
ทางการเกษตร

ผศ.ดร.เมธีศรีสายหยุด ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. 2,100,000

23 การสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีเพื่อตรวจวัดความเผ็ดด้วยการปรุงแต่งพื้น
ผิวกราฟินด้วยโลหะส�าหรับอุปกรณ์ด้านสุขภาพและอาหาร

ผศ.ดร.เมธีศรีสายหยุด ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. -

24 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนเซอร์โคเนียที่มีความว่องไว
และเสถียรภาพสูงและผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซต์-
ซิงค์ออกไซต์-เซอร์โคเนียเพื่อใช้ส�าหรับการสังเคราะห์โดยตรง
ของไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจน
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์

รศ.ดร.ธงไทยวิฑูรย์ ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. 250,000

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�า้  600,000 

25 โครงการศึกษารูปแบบการจัดการระบบให้น�า้อย่างเหมาะสม
และจัดท�ามาตรฐานเบื้องต้นส�าหรับหัวจ่ายน�้าเพื่อการเกษตร
ขนาดเล็ก

อ.สมฤทัยทะสดวก ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. 300,000

26 โครงการศึกษาเพื่อจัดท�าแผนที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม
ส�าหรับพื้นที่อ�าเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์

ผศ.สิตางศุ์พิลัยหล้า ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. 300,000

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   3,170,000 

27 ระบบรหัสนอนไบนารีแบบบล็อกที่ใช้รหัสแอลดีพีซีและรหัส
บล็อกอื่นที่ให้ความเชื่อถือได้สูงผ่านช่องสัญญาณคุณภาพต�่า
เช่นช่องสัญญาณผ่านสายไฟฟ้า

รศ.ดร.อุศนาตัณฑุลเวศม์ ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. 500,000

28 อากาศยานไร้นักบินเพื่องานด้านการส่งพัสดุ รศ.ดร.ณัฎฐกาหอมทรัพย์ ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. 550,000

29 การลดการป้อนกลับเพื่อการบีมฟอร์มมิ่งภาคส่งในช่องสัญญาณ
ไมโม่ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา

รศ.ดร.วิรุณศักดิ์สันติเพ็ชร ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. 220,000

30 กระบวนการท�าแผนที่จ�าแนกชนิดแบบความละเอียดสูงเกินปกติ
โดยอาศัยเครือข่ายประสาทเรียนรู้เชิงลึก

ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์เกษตรเกษม ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. 350,000

31 การออกแบบวงจรรวมส�าหรับปรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
แบบพลังงานต�่าที่มีช่วงพลวัตรของสัญญาณขาเข้าที่กว้าง
ส�าหรับคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบสวมใส่

ผศ.ดร.วรดรวัฒนพานิช ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. 250,000

32 หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาส�าหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา รศ.ณัฐวุฒิขวัญแก้ว ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. 1,300,000

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   787,000 

33 ความถูกต้องของแผนที่กูเกิ้ลในประเทศไทย รศ.ดีบุญเมธากุลชาติ ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. 282,000

34 อิทธิพลของเหล็กหนวดกุ้งที่มีต่อพฤติกรรมของการรับแรง
นอกระนาบที่เกิดจากแผ่นดินไหว

รศ.ดร.วันชัยยอดสุดใจ ทุนอุดหนุนการวิจัยมก. 280,000
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35 การพัฒนากระบวนการประมวลผลจากข้อมูลดาวเทียม
Sentinel-1 ในการติดตามพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลัง

อ.อนุเผ่า อบแพทย์ ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  225,000 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ   2,010,000 

36 การเตรียมเส้นใยแม่เหล็กเชิงประกอบที่แตกสลายได้ทางชีวภาพ
จากพอลิแลคติกแอซิดและผงแบเรียมเฟอร์ไรท์ความละเอียดสูง
ที่ผ่านกระบวนการซิเตรด-กลีเซอรอล โซล-เจล

รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  500,000 

37 อิทธิพลของยิทเทรียสเตปิเลซ์เซอร์โคเนีย (YSZ) ต่อกลาสเซรามิก
ชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งสำาหรับวัสดุบูรณะทางทันตกรรม

รศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  300,000 

38 การศึกษาสมบัติความแข็ง การต้านทานการสึกหรอและการเสื่อม
สภาพของชั้นเคลือบฟิล์มบางโปร่งใสวัสดุกึ่งตัวนำาซิงค์ออกไซด์
แบบอสัณฐานบนเหล็กกล้าไร้สนิม สำาหรับการป้องกันการกัดกร่อน
แบบโฟโตแคโทติก

ผศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  500,000 

39 การศึกษากลไกการแพร่ในอัลลอยเหล็ก-คาร์บอน
ด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำายวง ทุนอุดหนุนการวิจัย มก. 280,000 

40 การสังเคราะห์ฟิล์มบาง Ti-Co-Ni โดย Spin Coating เพื่อศึกษา
สมบัติทางแม่เหล็กและความต้านทานการกัดกร่อน

ผศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ทุนอุดหนุนการวิจัย มก. 430,000 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  900,000 

41 กระบวนการกำาจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการพาร์เซียน 
ในตริฟิเคชั่นและอนาม็อก ด้วยระบบบำาบัดนำ้าเสีย
แบบบึงประดิษฐ์และชีวภาพที่มีเครื่องจักรกล

รศ.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  600,000 

42 การศึกษาความเป็นไปได้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่อาคาร
ในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ ทุนอุดหนุนการวิจัย มก. 300,000 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  200,000 

43 การแก้ปัญหาการบรรจุกล่องสินค้าบนพาเลทหลายขนาด
ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสองระดับ กรณีศึกษา:
โรงงานผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง

รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ทุนอุดหนุนการวิจัย มก. 200,000 

ทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (50) 118,105,295 

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 6,127,000 

1 ชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อ.นวทัศน์ ก้องสมุทร สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

1,911,500 

2 การศึกษาเพื่อพัฒนานโยบายการกำากับดูแล และขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อ.นวทัศน์ ก้องสมุทร สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

2,914,760 

3 การศึกษาวิจัยจัดทำาเกณฑ์การประเมินความพร้อม
ของผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน

อ.ดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ สถาบันยานยนต์ 98,000 

4 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ
อุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ

รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

1,202,740 
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 16,500,027 

5 การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้า 
โทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก

อ.ภูวนาถ ปรมาพจน์  
(ผู้ร่วมวิจัย)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

(สวทน.)

 116,667 

6 ระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจ�าลองการขับรถไฟฟ้า รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทน.)

 2,731,000 

7 Effect of trode surface properties on electricity
generation performance of microbial fuel cells

อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

 1,250,000 

8 การพัฒนาระบบต่อเชื่อมและชุดขับเพื่อขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์
ขับป้อมปืนเพื่อการด�ารงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70

อ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.)

 1,621,400 

9 การวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ชิ้นส่วนซ่อม
เพื่อการด�ารงสภาพ: กรณีศึกษาของปืนใหญ่เบา
กระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มิลลิเมตร

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.)

 4,043,820 

10 การพัฒนาระบบควบคุมการยิงเพื่อการด�ารงสภาพยุทโธปกรณ์
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตรแอล 70

ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ
และคณะ 

ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.)

 4,089,140 

11 การออกแบบและการพัฒนาเครื่องท�าน�้าเย็นที่มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยการใช้คลื่นเหนือเสียงความถี่ต�่า

ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 1,898,000 

12 เครื่องทอดลมร้อนอาหารสุนัขโดยใช้สายพาน ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

 750,000 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  21,217,000 

13 การวิจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่ส�าหรับไบโอเอทานอล
จากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ในประเทศจีนและประเทศไทย

รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

 4,460,000 

14 การศึกษาตัวชี้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อมูลค่าเพิ่มเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของประเทศไทย

อ.วิกานดา วราบัณฑูรวิทย์ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 757,000 

15 การจัดท�าตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP)
ภาคอุตสาหกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2561
ด�าเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  700,000 

16 การเพิ่มมูลค่าก๊าซมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทน

ผศ.ดร.อนุสรณ์ สืบสาย ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

 600,000 

17 ผลของโครงสร้างซิลิกาเมโซเซลลูลาร์และอัตราส่วน
ของโลหะนิกเกิลและทองแดงต่อการผลิตไฮโดรเจน
และคาร์บอนนาโนทิวบ์จากมีเทน

อ.ดร.วลีพร ดอนไพร ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

 600,000 

18 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ด้าน Nanoscale Materials Design for Green Nanotechnology)

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 8,000,000 
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19 ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา
และวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ศูนย์นาโนเทคโนโลยี 
แห่งชาติ ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3,000,000 

20 การผลิตสารดูดซับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช Center of Excellence on 
Petrochemical and

Materials Technology 
(PETROMATA)

 3,000,000 

21 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงพื้นผิวของตัวดูดซับ
(โครงการย่อย)

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช PETROMATA  - 

22 การออกแบบและการสังเคราะห์วัสดุดูดซับ
ชนิดใหม่เพื่อทดแทนตัวดูดซับเดิม

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช PETROMATA  - 

23 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ
อุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ

รศ.ดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์ สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

100,000 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5,277,100 

24 การพัฒนาระบบอัจฉริยะการตลาดด้านการขนส่งทางอากาศ อ.ดร.สุภาพร เอื้อจงมานี สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)

3,177,100 

25 ขั้นตอนวิธีสำาหรับหาคำาตอบที่ดีที่สุดบนกราฟที่มีประสิทธิภาพ
ที่พิสูจน์ได้

ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)

 1,500,000 

26 การจำาแนกประเภทข้อมูลเชิงเวลาแบบมีผู้สอนและแบบกึ่งผู้สอน
ผ่านตัวแทนข้อมูลเชิงเวลาขนาดเล็ก

ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)

 600,000 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4,809,000 

27 โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 

รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ สำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.)

1,537,000 

28 การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการตรวจรับรอง THAIGAP รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์
และคณะ

Thailand 4.0 1,352,000 

29 โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนของชุมชน

รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์
และคณะ

Thailand 4.0 1,920,000 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  6,203,678 

30 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดสนิม
ของเหล็กเสริมในถังนำ้าขนาดใหญ่ โดยการเคลือบผิว
การใช้สารปอซโซลานและ วิธี Sacrificiat Anode

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ การประปานครหลวง  2,699,078 

31 การจำาลองการไหลไม่คงตัวในแม่นำ้าลพบุรี
โดยใช้ซอฟต์แวร์ HEC-GeoRAS

ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

 50,000 

32 การประเมินสมดุลนำ้าโดยใช้ SWAT ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

 25,000 

33 ศึกษากำาลังต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้างคอนกรีตสำาเร็จรูป ศ.ดร.อมร พิมานมาศ สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)

3,429,600 

117-140 / 24.indd   128 7/23/19   4:08 AM



129

ที่ โครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน งบประมาณ 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  6,348,000 

34 การยกระดับสมรรถนะของเส้นใยบะซอลต์และการพัฒนา
เครื่องมือต้นแบบเพื่อผลิตเส้นใยบะซอลต์

ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม สำานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แห่งชาติ (วช.)

 3,369,000 

35 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับเงิน
ด้วยซิลเวอร์เคลย์ 925

ผศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)

 1,529,000 

36 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก 
โดยใช้จีนิสตินที่เป็นสารสกัดจากถั่วเหลือง

อ.ดร.ศศิวิมล พุทธิรานนท์ สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)

 250,000 

37 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของเซรามิกและ
พอลิเมอร์ที่มีเฟสแบเรียมไททาเนตเป็นโครงร่างแบบสามมิติ 
สำาหรับประยุกต์ใช้งานด้านกักเก็บพลังงาน

อ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)

 600,000 

38 การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากนำ้าทะเลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
เชิงแสง BiVo4 ที่เจือด้วยสารเจือสองชนิด

อ.ดร.รติพร มั่นพรหม สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)

 600,000 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  45,198,000 

39 การกำาจัดไนเตรตในนำ้าเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิคกรีดักชัน
ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์

รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

 290,000 

40 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ไทเทเนียมชนิดฟิล์มบางแบบใหม่
ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์สแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียส
เพื่อใช้ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก

รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

 290,000 

41 ประเภทและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในนำ้าทะเล
และในตะกอนดินในพื้นที่ปากแม่นำ้าเจ้าพระยา

รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

 400,000 

42 แนวทางควบคุมการผลิตพลาสติกเพื่อลดไมโครพลาสติก
ในสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)

 2,072,000 

43 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงการระบายนำ้าของถนนเพื่อลดปัญหา
นำ้าท่วมอันเนื่องมาจากถนนขวางทางนำ้า

รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ กรมทางหลวง  8,000,000 

44 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางนำ้าในเขตเมือง
ของภูมิภาคเอเซีย

ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

 3,190,000 

45 ระบาดวิทยาของการปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ
และยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี สถานส่งเสริมการวิจัย
และศูนย์ประสานงาน
องค์การอนามัยโลก

การควบคุมและป้องกัน
การดื้อยาต้านจุลชีพ

 400,000 

46 การหมักไร้อากาศร่วมของเสียกากไขกับตะกอนส่วนเกิน
ที่มีการเติมเชื้อซูโดโมแนสพุทิดา

รศ.ดร.วิไล เจียมใชยศรี สำานักงาน
คณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ (วช.)

296,000 

47 การกำาจัด Total Petroleum Hydrocarbon
ด้วยกระบวนการโอโซเนชั่นที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

260,000 

48 แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล
แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ

รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

30,000,000 
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ที่ โครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน งบประมาณ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6,425,490 

49 การพัฒนาวิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ยางตีนตะขาบ

ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)

2,336,350 

50 การพัฒนาระบบควบคุมการยิงเพื่อการดำารงสภาพยุทโธปกรณ์
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตรแอล 70

ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ สำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.)

 4,089,140 

ทุนภาคเอกชน/อื่นๆ (28) 12,436,743 

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 3,586,167 

1 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกปูนซิเมนต์ รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ บริษัทสยามวิจัย 
และนวัตกรรม จำากัด

 770,346 

2 โครงการทดสอบเครื่องปลูกมันสำาปะหลังแบบต่อพ่วง 
กับแทรคเตอร์ต้นกำาลัง ระยะที่ 2

รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ บริษัทอินเตอร์เนชันแนล  
แคสติ้งโปรดักส์ จำากัด

 870,000 

3 การตรวจสอบโครงสร้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่ด้วยกล้องถ่ายภาพ ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต 
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

1,300,000

4 โครงการศึกษาระบบยึดตรึงและความแข็งแรงของ Solar Floating ผศ.ดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  
จำากัด (มหาชน)

461,288

5 โครงการการรับรองมาตรฐานเครื่องอบทำาผงแห้งแบบพ่นฝอย
รุ่น SDE-10 EURO 3, SDE-5 Euro 2 และ SDE-2 EURO 2

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล บริษัทยูโร เบสท์  
เทคโนโลยี จำากัด

184,533

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   1,769,400 

6 การลดความเค้นหนาแน่นของแผ่นสี่เหลี่ยม มีรูวงกลม 4 รู
ภายใต้แรงดึงตามแนวแกน โดยระเบียบวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์

ผศ.วัชระ เครือรัฐติกาล  
 

ทุนส่วนตัว  10,000 

7 เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัย
และพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์

อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนในประเทศไทย

สาขา ม.เกษตรศาสตร์

 1,574,400 

8 เครื่องทอดลมร้อน ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ทุนส่วนตัว  185,000 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  3,600,000 

9 การพัฒนาแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์สำาหรับทำานายคุณสมบัติ
ของพอลิเอทิลีน ชนิด LLDPE LDPE และการจัดเก็บข้อมูล

รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล บริษัทพีทีที โกลบอล
เคมีคอล จำากัด (มหาชน)

 500,000 

10 โครงการพัฒนาออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
และเปลี่ยนสถานะของเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว
และการนำาความเย็นเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์

อ.ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ บริษัทพีทีที โกลบอล
เคมีคอล จำากัด (มหาชน)

 2,500,000 

11 โครงการวิจัยวิศวกรรมความปลอดภัย รศ.ดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์ ทุนส่วนตัว  500,000 

12 การประเมินรูปแบบการเดินทางและใช้แอร์ของคนไทย
ในมุมมองของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์ ทุนส่วนตัว  100,000 
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ที่ โครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน งบประมาณ 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  300,000 

13 Extracting Insights from the Topology of
the JavaScript Package Ecosystem

ผศ.ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์ ทุนส่วนตัว  50,000 

14 Extraction of Library Update history Using Source Code 
Reuse Detection

ผศ.ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์ ทุนส่วนตัว  100,000 

15 Performance Comparison of Machine Learning Models 
for DDoS Attacks Detection

ผศ.ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์ ทุนส่วนตัว  50,000 

16 Applications for Supporting Special Needs Students in 
social Communication

ผศ.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ ทุนส่วนตัว  100,000 

17 The Effects of Vectorization Methods on
Non-Functional Requirements Classification

ผศ.ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์ ทุนส่วนตัว  100,000 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   800,000 

18 การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย อ.ยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล ทุนส่วนตัว  300,000 

19 การศึกษาการติดตั้งโรงไฟฟ้าในประเทศไทย อ.ยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล ทุนส่วนตัว  300,000 

20 การศึกษาขั้นต้นต่อระบบตรวจสอบด้วยวิทัศน์ R-Vision ผศ.ดร.มิติ รุจานุรักษ์ Ryowa Co., Ltd  200,000 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   100,000 

21 การพัฒนาระบบป้อนผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้า
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลเชิงพื้นที่และ
การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถด้วยเทคนิควิธีฮิวริสติกส์

ผศ.ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล ทุนส่วนตัว  50,000 

22 การพัฒนาแบบจำาลองการเกิดการเดินทางเพื่อคาดการณ์ของ
ผู้โดยสารรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครโดยอาศัยข้อมูลการ
วางแผนและการใข้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่

ผศ.ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล ทุนส่วนตัว  50,000 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   520,000 

23 เซลไฟฟ้าชีวภาพในการบำาบัดนำ้าเสีย รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา ทุนส่วนตัว  200,000 

24 กระบวนการไฟฟ้าเคมีสำาหรับบำาบัดนำ้าเสีย
ในระดับอุตสาหกรรม

รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา ทุนส่วนตัว  300,000 

25 การสำารวจก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
ของประเทศไทยโดยดาวเทียม

ผศ.ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ ทุนส่วนตัว  20,000 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ   1,661,176 

26 PTTRP Corrosion Prediction Modelling based
on Machine learning

อ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำายวง บริษัท ปตท. สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

 1,661,176 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   100,000 

27 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงวิธีการทำางาน
ของพนักงานผสมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสีนำ้ามัน

รศ.เลิศชัย ระตะนะอาพร ทุนส่วนตัว  50,000 

28 การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้า
ในกระบวนการบรรจุผงชูรสชนิดบรรจุด้วยมือ

รศ.เลิศชัย ระตะนะอาพร ทุนส่วนตัว  50,000 
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ที่ โครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน งบประมาณ 

ทุนภาคต่างประเทศ (5)  3,320,550 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  822,600 

1 การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดสำาหรับแม่พิมพ์ขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต:
ผลิตภัณฑ์ยางกันกระแทกที่ใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ  สถาบันไทย - เยอรมัน  822,600 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1,586,950 

2 National consultant Technicial Specialist
(Network Centric Operation System)

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม United National
Development
Programme 

 1,211,950 

3 ระบบเฝ้าติดตามการเคลื่อนที่และกระจายตัว
ของวัวเลี้ยงทุ่งในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม Cirad, Centre
de Cooparation

Internationale en
Recherche

Agronomique pour
le developpement 

 375,000 

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า  330,000 

4 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในพื้นที่เมือง

ผศ.ดร.นภาพร เปี่ยมสง่า Japan International
Cooperation Agent (JICA) 

 330,000 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  571,000 

5 การประเมินการใช้ระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
เยื่อกรองเมมเบรนร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์
แบบมีตัวกลางทำาปฏิกิริยาเพื่อควบคุมการแพร่
ระบายสารมลพิษจากพื้นที่กำาจัดมูลฝอย
ในภาคสนาม

รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

(NRCT-JSPS) 

 571,000 

รวมทั้งสิ้น 156,315,088 
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ที่ โครงการ
หน่วยงาน

ขอรับบริการ
หัวหน้าโครงการ ประเภท

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 4 โครงการ

1 ที่ปรึกษาด้านเทคนิคโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 
และเมืองการบินภาคตะวันออก

เอกชน อ.ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร บรกิารวชิาการ

2 โครงการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งห้องอ่านวิเคราะห์ข้อมูล 
จากเครื่องบันทึกการบิน (Flight Recorders)

ภาครัฐ อ.ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร บรกิารวชิาการ

3 โครงการสำารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ  
และความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญ 
ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด ประจำาปี 2562

เอกชน อ.ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร บรกิารวชิาการ

4 การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูล
ออนไลน์ กรุงเทพมหานคร

ภาครัฐ อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช บรกิารวชิาการ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 โครงการ

1 โครงการดูแลบำารุงรักษาระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรที่เข้ารับ 
การอบรมภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บรกิารวชิาการ

2 โครงการจ้างบำารุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์
สารสนเทศ

ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บรกิารวชิาการ

3 โครงการจัดจ้างบำารุงรักษาระบบประเมินความสามารถ 
ของบุคลากร (Competency Assessment)

ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บรกิารวชิาการ

4 โครงการจัดจ้างบำารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
Back Office

ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บรกิารวชิาการ

5 โครงการจัดจ้างบำารุงรักษาระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน มสธ. 
ประจำาปี 2562

มหาวิทยาลัย ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บรกิารวชิาการ

6 โครงการจ้างดูแลบำารุงรักษาระบบ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในระบบการสอบ Walk-in Exam

มหาวิทยาลัย ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บรกิารวชิาการ

7 โครงการบำารุงรักษาระบบบริหารจัดการงานขนส่งและงานซ่อม
เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารการขนส่ง (EGAT 
Transportation Management: ETM)

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บรกิารวชิาการ

8 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประเมินผลบุคคล (PMSP) 
ระยะที่ 2

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บรกิารวชิาการ

9 โครงการจัดจ้างบำารุงรักษาระบบบริหารผลงาน (PMSP)  
ประจำาปี 2562

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บรกิารวชิาการ

10 โครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลราชวิถี

ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บรกิารวชิาการ

11 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบ
รักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำานักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาครัฐ ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช บรกิารวชิาการ

12 โครงการที่ปรึกษาในการจัดตั้งระบบพัฒนาซอฟต์แวร์ ระยะที่ 4 เอกชน ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ บรกิารวชิาการ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ดำาเนินการในรอบปีการศึกษา 2561 
( 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)
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ที่ โครงการ
หน่วยงาน

ขอรับบริการ
หัวหน้าโครงการ ประเภท

13 Time Series Algorithm Model Research for
GTM Machine Learning

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ บริการวชิาการ

14 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงเนื้อหา
(Content Database) ระยะที่ 1

ภาครัฐ รศ.ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง บริการวชิาการ

15 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ด้าน Smart Agriculture

ภาครัฐ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 7 โครงการ

1 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจับ H2S เอกชน รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล บริการวิชากร

2 การพัฒนาแบบจำาลองคณิตศาสตร์เพื่อทำานายอายุการใช้งาน 
ของตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบฟิกซ์เบด

เอกชน อ.ดร.วลีพร ดอนไพร วิจัย

3 โครงการประเมินวัฏจักรชีวิตในการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ 
ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย

เอกชน อ.ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ วิจัย

4 โครงการการให้คำาปรึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ด้านพลังงาน
สิ่งแวดล้อม และการประเมินวัฏจักรชีวิต ระยะที่ 3

หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

อ.ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ วิจัย

5 ที่ปรึกษาพัฒนาประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ผสม
ในกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ จากก๊าซคาร์บอนได- ออกไซด์
(เฟส 3)

เอกชน รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ วิจัย

6 การสังเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา
สำาหรับปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสาร Methyl alpha-D-
glucopyranoside

เอกชน รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ วิจัย

7 การพัฒนาระเบียบวิธีในการเปรียบเทียบข้อมูลกับฐานข้อมูล 
เชิงโครงสร้างโมเลกุล (Phase 1)

เอกชน รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 11 โครงการ

1 โครงการพัฒนาเครื่องอบแดดเดียว ภาครัฐ ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด บริการวชิาการ

2 บริการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องจักร
ทางอุตสาหกรรม

หน่วยงานทั่วไป ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวชิาการ

3 โครงการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ระยะที่ 2

หน่วยงานทั่วไป ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวชิาการ

4 โครงการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  
(งบประมาณปี 62)

หน่วยงานทั่วไป ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวชิาการ

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซาก
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใต้ค่าใช้จ่าย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล
ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวชิาการ

6 โครงการทดสอบสมรรถนะรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

เอกชน รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย บริการวชิาการ

7 ที่ปรึกษาโครงการ Battery Cell Development รัฐวิสาหกิจ อ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ บริการวชิาการ

8 งานจัดทำาแบบจำาลอง Inlet Bell โดยใช้โปรแกรม CFD เอกชน ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ วิจัย

9 โครงการทดสอบเชิงกล (Mechanical Test) สำาหรับต้นแบบ
เครื่องมือแพทย์แกนโลหะใส่ในโพรงกระดูกเพื่อดามกระดูกต้นขา
ส่วนต้นแบบสั้น

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง วิจัย
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10 โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยาน 
อย่างยั่งยืน

ภาครัฐ ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ วิจัย

11 โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ดักจับสารทำาความเย็น
เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการเปลี่ยนใช้เครื่องปรับ
อากาศประสิทธิภาพสูง

ภาครัฐ ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า 13 โครงการ

1 โครงการสำารวจออกแบบรายละเอียดแนวท่อจ่ายนำ้าอุตสาหกรรม 
(Clarified Water) จากอ่างเก็บนำ้าหนองปลาไหล ไปยังพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

2 โครงการศึกษาความเหมาะสม และสำารวจแหล่งเก็บกักนำ้าดิบ  
เพื่อรองรับระบบผลิตนำ้าประปาสำาหรับพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

3 โครงการศึกษาความเหมาะสม และสำารวจออกแบบท่อส่งนำ้า 
อ่างเก็บนำ้าคลองหลวง-ชลบุรี

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

4 โครงการศึกษาศักยภาพการใช้นำ้าจากอ่างเก็บนำ้าบางเหนียวดำา  
และบ่อนำ้าเอกชน พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

5 โครงการศึกษา สำารวจ ออกแบบรายละเอียด แนวท่อส่งนำ้า 
จากแหล่งนำ้าโคกโตนดไปยังอ่างเก็บนำ้าบางเหนียวดำา  
และระบบจ่ายนำ้าประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

6 โครงการศึกษา สำารวจ ออกแบบรายละเอียด แนวท่อส่งนำ้า 
จากระบบผลิตนำ้าประปาล็อคปาล์มมายังระบบประปา 
ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

7 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำาแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า 
กลุ่มลุ่มนำ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาครัฐ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

8 โครงการสำารวจความจุอ่างเก็บนำ้าดอกกราย อ่างเก็บนำ้า 
หนองปลาไหล อ่างเก็บนำ้าคลองใหญ่ และอ่างเก็บนำ้าประแสร์  
เพื่อการบริหารจัดการนำ้าที่มีประสิทธิภาพ

ภาครัฐ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

9 โครงการจัดทำาแผนหลักการจัดทำาผังนำ้า ภาครัฐ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

10 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำารวจ ออกแบบรายละเอียด 
ระบบสูบนำ้าดิบ ระบบผลิตนำ้าประปาและระบบท่อส่งจ่ายนำ้า
ประปา โครงการให้บริการนำ้าประปาแก่ เทศบาลเมืองหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

11 โครงการศึกษาจัดลำาดับความสำาคัญแผนงานเพื่อบรรเทาอุทกภัย 
ในลุ่มนำ้าเจ้าพระยา

ภาครัฐ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

12 โครงการจ้างวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง สมุทรศาสตร์ 
และจัดทำาแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ 
และกำาหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ภาครัฐ ผศ.ดร.สมฤทัย ทะสดวก วิจัย

13 โครงการพัฒนาแบบจำาลอง EPANET เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการแรงดันและคุณภาพนำ้าในระบบท่อประธาน 
และท่อจ่ายนำ้า

ภาครัฐ รศ.ดร.อดิชัย พรพรหมินทร์ วิจัย

117-140 / 24.indd   135 7/23/19   4:08 AM



136 KU Engineering Annual Report 2018

ที่ โครงการ
หน่วยงาน

ขอรับบริการ
หัวหน้าโครงการ ประเภท

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 โครงการ

1 โครงการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2562 หน่วยงานทั่วไป ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย บริการวชิาการ

2 การประชุมวิชาการนานาชาติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสำาหรับระบบฝังตัว ครั้งที่ 10

อาจารย์ นักวิจัย 
ในและต่างประเทศ

ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย บริการวชิาการ

3 ที่ปรึกษาพัฒนาระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางในบริเวณปลอดภัย
สนามบินและประเมินสภาพอากาศ เพื่อการจราจรทางอากาศ 
ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

ภาครัฐ ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม บริการวชิาการ

4 ที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการควบคุมคุณภาพข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมไทยโชต

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม บริการวชิาการ

5 โครงการวางแผนพัฒนานวัตกรรมยุคดิจิทัลของกรมสรรพสามิต 
บนพื้นฐานไทยแลนด์ 4.0

ภาครัฐ ผศ.ดร.วชิระ จงบุรี บริการวชิาการ

6 งานศึกษาและพยากรณ์ Prosumer รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ปานจิต ดำารงกุลกำาจร วิจัย

7 ที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการยกระดับคุณภาพความถูกต้อง 
เชิงตำาแหน่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต

ภาครัฐ ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม วิจัย

8 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้
สำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ภาครัฐ อ.ดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช วิจัย

9 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ข้อมูลจากเครื่องตรวจการนอนหลับ
ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม (Machine Learning of Sleep
Lab Data)

มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ วิจัย

10 การจัดทำารายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 13 โครงการ

1 โครงการศึกษาและทดสอบความเสียหายเบื้องต้น 
โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน

ภาครัฐ รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ บริการวชิาการ

2 โครงการตรวจสอบอาคาร 4 ชั้นไฟไหม้พงษ์เพชร บุคคลทั่วไป รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ บริการวชิาการ

3 โครงการ Geotechnical engineering assessment for
landslide hazards of the Zawtika onshore pipeline 
(Myanmar)

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวชิาการ

4 โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรม 
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวชิาการ

5 งานสำารวจและตรวจสอบสภาพปัจจุบันของอาคารภายใน 
พระตำาหนักปลายเนินหรือวังคลองเตย

เอกชน รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวชิาการ

6 โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวชิาการ

7 โครงการวิเคราะห์วิจัยออกแบบประมาณราคา
อาคารศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO อู่ตะเภา

เอกชน ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ วิจัย

8 โครงการศึกษาการกำาหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัย 
ด้านการขนส่งทางถนน

ภาครัฐ รศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน วิจัย
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9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบนำ้าหนัก
ด้วยหน่วยเครื่องชั่งนำ้าหนักเคลื่อนที่ (Spot Check)
เพื่อยกระดับมาตรฐานการควบคุมนำ้าหนักบนทางหลวงแผ่นดิน

ภาครัฐ รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ วิจัย

10 โครงการการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์โครงการ
การกำาจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้าเบื้องต้นของ
องค์การบริหารส่วนตำาบลคลองมะเดื่อ อำาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร

เอกชน รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา วิจัย

11 ที่ปรึกษาดำาเนินการสำารวจออกแบบการปรับปรุงดินชั้นฐานราก 
อ่างเก็บนำ้ามรสวบ ตำาบลชัยเกษม อำาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ วิจัย

12 โครงการการสำารวจและทดสอบด้านธรณีวิศวกรรมเพื่อประเมิน
ความมั่นคงของลาดดิน บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 บริเวณหลังร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น และบ้านธาตุ หมู่ที่ 4 บริเวณพื้นที่
ประสบภัยพิบัติดินเคลื่อนตัว ตำาบลแม่สลองนอก  
อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ วิจัย

13 โครงการที่ปรึกษาศึกษาการใช้สัญญาณคลื่นเรดาร์
ระยะไกลในการติดตามการทรุดตัวของแผ่นดิน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาครัฐ อ.ดร.อนุเผ่า อบแพทย์ วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 3 โครงการ

1 โครงการฝึกอบรมเรื่อง Understanding the World of 
Materials Engineering 2

เอกชน ผศ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ บรกิารวชิาการ

2 โครงการฝึกอบรมเรื่อง Understanding the World of 
Materials Engineering 3

เอกชน ผศ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ บรกิารวชิาการ

3 โครงการฝึกอบรมเรื่อง Understanding The world of 
Materials Engineering for Commercial and Business 
Innovation

เอกชน ผศ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ บรกิารวชิาการ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 11 โครงการ

1 โครงการรายงานข้อมูลตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดิน
และนำ้าใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ บรกิารวชิาการ

2 จัดสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบบำาบัดมลพิษ ประจำาปี พ.ศ. 2562 รัฐวิสาหกิจ อ.ดร.สุชีลา พลเรือง บรกิารวชิาการ

3 โครงการบริการตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ นิสิต
และเอกชน

ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ บรกิารวชิาการ

4 การประชมุนานาชาต ิDeammonification and Environmental 
Technology and Management, 2019

อาจารย์ นิสิต 
และเอกชน

รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ บรกิารวชิาการ

5 โครงการพัฒนาแผนแม่บทและการสำารวจออกแบบรายละเอียด
การปรับปรุงสถานีตรวจสอบนำ้าหนัก เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร 
และส่งเสริมความปลอดภัยบนทางหลวง

ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย

6 โครงการศึกษาการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้าง บริหาร และ
ออกแบบรายละเอียดจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area)
เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย
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หัวหน้าโครงการ ประเภท

7 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานการก่อสร้างงานทาง  
เมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กรุงเทพมหานคร

ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย

8 โครงการศึกษาความสมบูรณ์และความสามารถในการดูดซับมลพิษ
ของต้นไม้ใหญ่ในเขตทางหลวงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย

9 โครงการตรวจสอบความปลอดภัยบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 
เพื่อยกระดับความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง (ระยะที่1)

ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย

10 โครงการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานบำารุงทาง ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย

11 โครงการปรับปรุงมาตรฐานของสะพาน ท่อเหลี่ยม และ
ท่อลอด ในพื้นที่นำ้าท่วมซำ้าซาก กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 11 โครงการ

1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน +9

ภาครัฐ ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ บริการวชิาการ

2 โครงการที่ปรึกษาพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาครัฐ ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ บริการวชิาการ

3 การขึ้นรูปชิ้นงานไม้ด้วยเครื่องกัดห้าแกนและโปรแกรม CAM  
สำาหรับเครื่องห้าแกน

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ บริการวชิาการ

4 โครงการนำาเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมือง
และการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชน รวมถึง 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร บริการวชิาการ

5 ท่ีปรกึษาศกึษาแนวทางการพฒันาเพือ่มุง่สูก่ารเป็นรฐัวสิาหกจิชัน้นำา 
(การมีโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของตนเอง)

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร บรกิารวชิาการ

6 โครงการยกระดับการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศเพื่ออำานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวชิาการ

7 โครงการพัฒนาการให้บริการสู่การเป็นเลิศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่น 
และอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามกรอบการบริหารจัดการ
ภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) และกรอบการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)(LED Service Excellence) 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวชิาการ

8 โครงการวิจัยการจัดทำารายละเอียดทางเทคนิคสำาหรับ 
การดำาเนินการภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ

ภาครัฐ ผศ.ดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ วิจัย

9 การพัฒนาระบบการเชื่อมโลหะด้วยแสงเลเซอร์แบบไฟเบอร์ 
บนหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมเคลื่อนที่อิสระ 8 แกน

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ วิจัย

10 การพัฒนากระบวนการขัดผิวงานเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์ 
แบบ 6 แกน

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ วิจัย

11 การพัฒนาระบบการยิงตะปูถาดพาเลทไม้แบบอัตโนมัติ 
ด้วยแขนกลอุตสาหกรรม

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ วิจัย
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ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยส�าหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 2 โครงการ

1 ที่ปรึกษาในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร
ด้านพลังงานกฎหมาย

ภาครัฐ ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ บรกิารวชิาการ

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม)

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ บริการวิชการ

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 2 โครงการ

1 โครงการฝึกอบรมระบบนิวเมติกสำาหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต รุ่นที่ 5

นิสิตสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

เครื่องกลการผลิต

ผศ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร บรกิารวชิาการ

2 โครงการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ รุ่นที่ 2

ภาครัฐ ผศ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร บรกิารวชิาการ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ 4 โครงการ

1 โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อเร่งผลักดันมาตรการ
ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน

ภาครัฐ ผศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี วิจัย

2 โครงการศึกษาและจัดทำาระบบกำากับดูแลยานพาหนะข้ามพรมแดน
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาครัฐ ผศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี วิจัย

3 โครงการศึกษาระบบตู้รับชำาระภาษีรถประจำาปีอัตโนมัติ ภาครัฐ ผศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี วิจัย

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารการจ่ายเงินของกรมทางหลวง 
ผ่านระบบ KTB Corporate Online

ภาครัฐ ผศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี วิจัย

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน 7 โครงการ

1 งานจ้างจัดทำาเกณฑ์การประเมิน และร่วมดำาเนินการ 
โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
(ENnovation School)

รัฐวิสาหกิจ รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์ บรกิารวชิาการ

2 โครงการ การให้บริการวิชาการและให้คำาปรึกษาการควบคุม 
การปนเปื้อนในดินและนำ้าใต้ดิน ภายในบริเวณโรงงาน ปี 2561

เอกชน รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ บรกิารวชิาการ

3 โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
และการฝึกอบรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

หน่วยงานทั่วไป รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ บรกิารวชิาการ

4 โครงการที่ปรึกษาผลการดำาเนินงานของศูนย์จำากัดกากอุตสาหกรรม 
(แสมดำา) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมราชบุรี 
(เฟส 16)

เอกชน ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ บรกิารวชิาการ

5 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม: การเพิ่มมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (การศึกษา 
ความเหมาะสมและออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
เทศบาลนครนครปฐม)

ภาครัฐ รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์ วิจัย

6 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมและกำาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาครัฐ รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์ วิจัย

7 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมและบำาบัดนำ้าเสีย

ภาครัฐ รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี วิจัย
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ศูนย์ศึกษาการจัดการการบ�ารุงรักษา 3 โครงการ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ 
ของประเทศไทย

ภาครัฐ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล บริการวชิาการ

2 โครงการพัฒนาข้อมูลและออกแบบระบบโครงสร้างระบบฐาน
ข้อมูลเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล Thaibiodi-
versity

ภาครัฐ อ.ดร.หัชทัย ชาญเลขา บริการวชิาการ

3 โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตร 
ของประเทศ งบประมาณปี 2562

ภาครัฐ อ.ดร.หัชทัย ชาญเลขา บริการวชิาการ

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ

1 โครงการจ้างศึกษาวิจัยความเป็นไปได้และจัดทำาข้อเสนอ 
เพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain  
ในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ  
(Trade finance) ของไทย

สถานเอกอัครราช
ฑูตอังกฤษประจำา

ประเทศไทย

ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต วิจัย

2 โครงการจัดทำาสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
เพื่อขับเคลื่อน สสส. สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

ภาครัฐ ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต วิจัย

สถาบันวิศกรรมพลังงาน 3 โครงการ

1 โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ

ภาครัฐ นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร บริการวชิาการ

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาครัฐ นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร บริการวชิาการ

3 โครงการ Thailand Energy Awards 2019 ภาครัฐ นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร บริการวชิาการ

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ 2 โครงการ

1 โครงการจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายการประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหาร
จัดการนำ้าของหน่วยงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนำ้า
ของประเทศ

ภาครัฐ รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ บรกิารวชิาการ

2 โครงการดำาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

ภาครัฐ รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ บริการวชิาการ

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ 3 โครงการ 

1 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Construction Sector Transparency Initiative: CoST)

ภาครัฐ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ บริการวชิาการ

2 โครงการสร้างกระบวนความคิดทางพลังงานและพัฒนาวิชาชีพ
ด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy for Life) ระยะที่ 3

ภาครัฐ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ วิจัย

3 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับการทำาเกษตรสมัยใหม่

ภาครัฐ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ วิจัย

ส่วนกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 โครงการ

1 โครงการพัฒนาวิชาการ Kasetsart Engineering Fit & Firm 
ปีงบประมาณ 2562

บุคคลทั่วไป รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ บริการวชิาการ
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ผู�ช�วยคณบดี
คณะว�ศวกรรมศาสตร�

ผศ.ดร.จ�ตร�ทัศน�
ฝ�กเจร�ญผล

ฝ�ายว�จัย

รศ.ดร.ทว�ศักดิ์
ป�ติคุณพงศ�สุข

ฝ�ายกายภาพ

และสภาพแวดล�อม

อ.ดร.อัญชนา วงษ�โต
ฝ�ายกิจการนิสิต

และกิจการพ�เศษ

ผศ.ดร.ดุลย�พ�เชษฐ�
ฤกษ�ปร�ดาพงศ�

ฝ�ายว�ชาการ

รศ.ดร.ว�ระเกษตร
สวนผกา

ฝ�ายพัฒนาบร�การว�ชาการ

ผศ.ดร.ศิร�โรจน�
ศิร�สุขประเสร�ฐ

ฝ�ายสิ�งประดิษฐ� นวัตกรรม

และอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.จเร
เลิศสุดว�ชัย
ฝ�ายวางแผน

และควบคุม

ผศ.ดร.ปานจ�ต
ดำรงกุลกำจร

ฝ�ายวางแผน

และควบคุม 

ผศ.ปร�ดา
เลิศพงศ�ว�ภูษณะ

ฝ�ายสื่อสารและ

พัฒนาดิจ�ทัล

ผศ.ดร.ธนาว�นท�
รักธรรมานนท� 
ฝ�ายพัฒนาบุคคล

และการเร�ยนรู�

ผศ.ดร.อภิชาติ
โรจนโรวรรณ

ฝ�ายว�เทศสัมพันธ�

และการต�างประเทศ

คณบดี/รองคณบดี
คณะว�ศวกรรมศาสตร�

รศ.ดร.พ�รยุทธ� ชาญเศรษฐิกุล
คณบดี

ผศ.ดร.วชิระ จงบุร�
ฝ�ายว�ชาการ

รศ.ดร.วันชัย
ยอดสุดใจ
ฝ�ายว�จัย

ผศ.ดร.ปฐมาภรณ�
ศร�ผดุงธรรม

ฝ�ายว�เทศสัมพันธ�

และการต�างประเทศ

รศ.ดร.อนันต�
มุ�งวัฒนา

ฝ�ายพัฒนาบุคคล

และการเร�ยนรู�

รศ.ดร.สันติ
ชินานุวัติวงศ�
ฝ�ายกายภาพและ

สภาพแวดล�อม

รศ.ดร.ประกอบ
สุรวัฒนาวรรณ

ฝ�ายพัฒนา

บร�การว�ชาการ

ผศ.ดร.เขมะฑัต
ว�ภาตะวนิช
ฝ�ายสื่อสารและ

พัฒนาดิจ�ทัล

อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช
ฝ�ายกิจการนิสิต

และกิจการพ�เศษ

รศ.ดร.พัชราภรณ�
ญาณภิรัต
ฝ�ายวางแผนและควบคุม

รศ.ณัฐวุฒิ
ขวัญแก�ว

ฝ�ายสิ�งประดิษฐ�

นวัตกรรมและ

อุตสาหกรรม
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และกิจการพ�เศษ

ผศ.ดร.ดุลย�พ�เชษฐ�
ฤกษ�ปร�ดาพงศ�

ฝ�ายว�ชาการ

รศ.ดร.ว�ระเกษตร
สวนผกา

ฝ�ายพัฒนาบร�การว�ชาการ

ผศ.ดร.ศิร�โรจน�
ศิร�สุขประเสร�ฐ

ฝ�ายสิ�งประดิษฐ� นวัตกรรม

และอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.จเร
เลิศสุดว�ชัย
ฝ�ายวางแผน

และควบคุม

ผศ.ดร.ปานจ�ต
ดำรงกุลกำจร

ฝ�ายวางแผน

และควบคุม 

ผศ.ปร�ดา
เลิศพงศ�ว�ภูษณะ

ฝ�ายสื่อสารและ

พัฒนาดิจ�ทัล

ผศ.ดร.ธนาว�นท�
รักธรรมานนท� 
ฝ�ายพัฒนาบุคคล

และการเร�ยนรู�

ผศ.ดร.อภิชาติ
โรจนโรวรรณ

ฝ�ายว�เทศสัมพันธ�

และการต�างประเทศ

คณบดี/รองคณบดี
คณะว�ศวกรรมศาสตร�

รศ.ดร.พ�รยุทธ� ชาญเศรษฐิกุล
คณบดี

ผศ.ดร.วชิระ จงบุร�
ฝ�ายว�ชาการ

รศ.ดร.วันชัย
ยอดสุดใจ
ฝ�ายว�จัย

ผศ.ดร.ปฐมาภรณ�
ศร�ผดุงธรรม

ฝ�ายว�เทศสัมพันธ�

และการต�างประเทศ

รศ.ดร.อนันต�
มุ�งวัฒนา

ฝ�ายพัฒนาบุคคล

และการเร�ยนรู�

รศ.ดร.สันติ
ชินานุวัติวงศ�
ฝ�ายกายภาพและ

สภาพแวดล�อม

รศ.ดร.ประกอบ
สุรวัฒนาวรรณ

ฝ�ายพัฒนา

บร�การว�ชาการ

ผศ.ดร.เขมะฑัต
ว�ภาตะวนิช
ฝ�ายสื่อสารและ

พัฒนาดิจ�ทัล

อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช
ฝ�ายกิจการนิสิต

และกิจการพ�เศษ

รศ.ดร.พัชราภรณ�
ญาณภิรัต
ฝ�ายวางแผนและควบคุม

รศ.ณัฐวุฒิ
ขวัญแก�ว

ฝ�ายสิ�งประดิษฐ�

นวัตกรรมและ

อุตสาหกรรม
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หัวหน�าภาคว�ชา
หัวหน�าสำนักงานเลขา

คณะว�ศวกรรมศาสตร�

อ.ดร.นิธิพัฒน�
ทีรฆวณิช

ภาคว�ชาว�ศวกรรมไฟฟ�า

น.ส.ชุติมา เทพเฉลิม
หัวหน�าสำนักงานเลขานุการ

ผศ.ดร.ศิร�พงศ�
อติพันธ�

ภาคว�ชาว�ศวกรรมการบิน

และอวกาศ

ผศ.ดร.พรเทพ
อนุสสรนิติสาร
ภาคว�ชาว�ศวกรรม

อุตสาหการ

ผศ.ดร.ประพจน�
ข�นทอง

ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกล

รศ.ดร.พันธุ�ป�ติ
เป��ยมสง�า

ภาคว�ชาว�ศวกรรม

คอมพ�วเตอร�

รศ.ดร.สุร�รัตน� ผลศิลป�
ภาคว�ชาว�ศวกรรมวัสดุ

ผศ.ดร.ศุภวุฒิ
มาลัยกฤษณะชลี

ภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา

ผศ.ดร.วรรณดี
ไทยสยาม

ภาคว�ชาว�ศวกรรม

ทรัพยากรน้ำ

ผศ.ดร.สุชาติ
เหลืองประเสร�ฐ
ภาคว�ชาว�ศวกรรม

สิ�งแวดล�อม

รศ.ดร.เมตตา
เจร�ญพานิช

ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคมี
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