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The Rise of

- Engineering 

สมัยกว่าสี่สิบปีก่อน การสอบเข้าเรียนต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไม่ต้องใช้คะแนน 

สอบวิชาชีววิทยา ท�าให้ตอนเรียนมัธยมปลาย มีโปรแกรมเรียนท่ีเรียกว่า วิทย์ ข คือไม่ต้องเรียนวิชา 

ชีววิทยา เตรียมสอบเข้าสายวิศวกรรมโดยเฉพาะ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะรากฐานของวิชาทางวิศวกรรม 

จะมาจากคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น วิชาฟิสิกส์ และเคมี แต่เม่ือกาลเวลาผ่านไป  

การเช่ือมโยงของศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพท่ีเข้ามาในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ชีวคณิตศาสตร์  

(Biomathematics) ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental  

Engineering) วศิวกรรมชวีการแพทย์ (Biomedical Engineering) ฯลฯ รวมท้ังการเกิดปรากฏการณ์ 

การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 สาขาวชิาต่างๆ ดงักล่าวภายใต้หลกัคิดของวศิวกรรม หรอืท่ีเรยีกว่า 

วิศวกรรมชีวภาพ (Bio-Engineering) ซ่ึงหมายถึง การศึกษา วิจัย และพัฒนาหลักทางวิศวกรรม 

เพื่อวิเคราะห์และออกแบบเชิงระบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) จะมีความส�าคัญมากข้ึน 

อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน งานทางวิศวกรรมในอดีตส่วนใหญ่ท่ีมักจะเก่ียวข้องกับการแปรรูปสิ่งของหรือ 

พลังงาน ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีไม่มีชีวิตและน�ามาใช้ประโยชน์ แต่ก็มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม 

ก�าลังจะเปลี่ยนทิศทางไปสู่การสร้างเทคโนโลยีควบคู่ท้ังการแปรรูป และพัฒนารูปแบบ ท้ังสิ่งมีชีวิต 

และโลกเสมือนจริง ดังน้ันพ้ืนฐานความรู้ทางชีววิทยาท่ีเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการ 

คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์กายภาพที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจ�าเป็นส�าหรับวิศวกรรมอย่างแน่นอน

ส า ร ค ณ บ ดี
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รายงานประจ�าปี 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ปรัชญา • Philosophy
ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง

วิสัยทัศน์ • Vision
เป็นผู้น�าในการสร้างและให้บริการความรู้ที่ตอบสนองพลวัต
ของสังคมโลกอย่างยั่งยืน

พันธกิจ • Mission
1. ผลิตบุคลากรมืออาชีพทางวิศวกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 และตอบสนองความต้องการของสังคม

2. สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และให้บริการทางวิชาการ 
 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. บริหารทรัพยากรของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สืบสาน ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด�ารงอัตลักษณ์/ 
 วิสัยทัศน์ของคณะ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ • Strategic Goals : DESIRe
Digital Faculty

Economic Sustainable Faculty

Social Responsible Faculty

Innovation and Research Faculty

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์



ผลงาน และ ศักดิ์ศรี
แห่งความยินดแีละภาคภูมิใจ

กิจกรรมเด่น •
ผลงาน • รางวัล

รายงานประจ�าปี 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)



ผลงานวิจัยคณะวิศวฯ ถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน

ผลงานวิจัย	 ระบบควบคุมการเคลื่อนท่ีของมุมทางสูงและมุมทางทิศของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน	 ขนาด	 40	 มิลลิเมตร 
แอล	70	ของผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนะ	รักษ์ศิริ	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	ได้ถ่ายทอดแก่นายชุมพล	ปทานุคม	กรรมการ 
ผู้จัดการ	 บจก.อาร์มี่ซิส	 ซัพพลาย	 และนายสุพัฒน์	 ชาญศิลป์	 กรรมการผู้จัดการ	 บจก.อาร์มี่	 ซัพพลาย	 ซึ่งได้รับอนุมัต	ิ 
จากกองทัพบกเพื่อใช้ในกิจการของกองทัพทดแทนการน�าเข้า	 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (มก.)	 ได้มีการจัดแถลงถึง 
การถ่ายทอดงานวจิยัดังกล่าว	 โดยม	ีดร.จงรัก	วชัรินทร์รตัน์	อธกิารบดมีหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	 รองศาสตราจารย์	ดร.พีรยทุธ์ 
ชาญเศรษฐกิลุ	คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์	พร้อมด้วย	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ชนะ	รกัษ์ศริ	ิและผูบ้รหิารจากทัง้สองหน่วยงาน 
ร่วมในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่	12	มกราคม	2564	ณ	อาคารสารนิเทศ	50	ปี	มก.	

กิจกรรมเด่นในรอบปี

นายกฯ เย่ียมชมบูธผลงานร่วมคณะวศิวฯ มก. - Huawei ในงาน NST Fair 2021

พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	พร้อมด้วย	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 และ	Mr.	 Abel	 Deng	 ประธานกรรมการบริหาร	 บริษัท	 หัวเว่ย 
เทคโนโลยี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธผลงานร่วมคณะวิศวฯ	 -	 Huawei	 โดยมีรองศาสตราจารย์	 ดร.เชาวลิต	 
มติรสันตสุิข	ห้องปฏบิติัการ	CMIT	Robotics	ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	(มก.) 
และทีมนักวิจัย	ร่วมให้การต้อนรับและน�าเสนอผลงานเทคโนโลยี	AR/VR/MR	เชื่อมต่อกับเทคโนโลยี	5G	เพื่อใช้ในการจัดการ 
และบ�ารงุรกัษาภายในโรงงานอตุสาหกรรม	 ซึง่เป็นผลงานท่ีได้ด�าเนนิการวจิยัและพฒันาร่วมกบับรษิทั	 Beckhoff	 และ	Huawei 
Technology	ในพิธเีปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	ประจ�าปี	2564	 (National	Science	&	Technology 
Fair	2021	:	NST	Fair	2021)	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2564	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี
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ผลงานนวัตกรรมของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลระดับชาติ	ดังนี้	

อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์	 ได้รบัทนุช่วยเหลอืการวจิยัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ครั้งที่	 26	พ.ศ.	 2562	 และครั้งที่	 27	พ.ศ.	 2563	 ในพิธีที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม 

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย	 เม่ือวันที่	 12	 มีนาคม	 2564	ณ	 โรงแรมแบงค็อก	 แมริออท	 สุรวงศ	์ 

โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	เป็นประธานในพิธี	พร้อมด้วยนายนะชิดะ	คะสุยะ	 

เอกอัครราชทูตญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย	และศาสตราจารย์	ดร.ยงยทุธ	ยทุธวงศ์	ประธานมลูนธิฯิ 

เข้าร่วมพิธี	

ผลงานนวัตกรรมต้านภัย COVID-19 คณะวิศวฯ ได้รับรางวัลระดับชาติ

อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์ ได้รับทนุมูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ ประเทศไทย

•	 หุ่นยนต์พ่นละอองน�้ำยำฆ่ำเชื้อ	 “น้องนนทรี”	 ได้รับรางวัล 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่	 (New	Normal)	 และ 

การปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19	 ในงานแถลงข่าวสรุป 

ผลงานเด่น	ปี	2563	แผนยทุธศาสตร์กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	 

วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	ปี	2564	

ผลงานอาจารย์ปัญญา	เหล่าอนันต์ธนา	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	

•	 ผลงำนตู้ควำมดันบวกเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ	 ได้รับรางวัล	 Prime	Minister 

Award	 :	 Innovation	 for	 Crisis	 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ	 (Government	 Sector)	 

ประจ�าปี	 2564	 ในงานสตาร์ทอัพและงานอินโนเวชั่น	 ไทยแลนด์	 เอ็กซ์โป	 2021 

(STARTUP	x	INNOVATION	THAILAND	EXPO	2021)

ผลงานการพัฒนาของทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 น�าโดย	 ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์	ดร.ประพจน์	 ขุนทอง	หวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	รองศาสตราจารย์ 

ดร.วีรชัย	 ชัยวรพฤกษ์	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เกรียงไกร	 อัศวมาศบันลือ	 ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์	 ดร.อรรถพร	 วิเศษสินธุ์	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เจตวีย์	 ภัครัชพันธุ์ 

โดยวิจัยและพัฒนาร่วมกับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุวิมล	นิยมในธรรม	รองผู้อ�านวยการ 

ศูนย์วิจัยคลินิก	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ทั้ง	 2	ผลงาน	 เป็นนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (โควิด-19)	ตั้งแต่ 

ระลอกแรก	-	ระลอก	3	(พ.ศ.	2563	-	2564)	เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมแก้ไขปัญหาวิกฤต	การแพร่ระบาด 

ของเชื้อโควิด-19

ผู้ได้รับทุนช่วยเหลือทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	สำขำวิศวกรรมศำสตร์	

ประจ�ำปี	 2562	 ได้แก่	 รองศำสตรำจำรย์	 ดร.ธงไทย	 วิฑูรย์	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	 จากผลงาน	 การพัฒนาตัวเร่ง 

ปฏิกิริยาผสมส�าหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นโอเลฟินส์เบา

ประจ�ำปี	 2563	 ได้แก่	 รองศำสตรำจำรย์	 ดร.เอกไท	 วิโรจน์สกุลชัย	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 จากผลงาน	 

ความเข้าใจในพื้นฐานของคุณลักษณะของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากกลไกการเสื่อมสภาพของเบรกในรถยนต์ไฟฟ้า
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อาจารย์คณะติดอันดับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าระดับโลก 
World's Top 2% Scientists 2021

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยำศำสตร์ชั้นน�ำ	TOP	2%	แรกของโลก	ประจ�ำปี 

2021	 (World’s	 Top	 2%	 Scientists	 2021)	 แบ่งเป็นข้อมูลตลอดชีวิตการท�างานของนักวิจัย	 (Career-long	 Citation 

Impact)	ได้แก่	

1.	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.ธงไทย	วิฑูรย์	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	สาขาที่ได้รับการจัดอันดับ	Energy

2.	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	 ดร.ยอดเยี่ยม	 ทิพย์สุวรรณ์	 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 สาขาที่ได้รับการจัดอันดับ 

Electrical	&	Electronic	Engineering

และข้อมูล	1	ปี	(Single	Year	Citation	Impact)	ได้แก่	

รองศำสตรำจำรย์	ดร.ธงไทย	วิฑูรย์	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	สาขาที่ได้รับการจัดอันดับ	Energy

ผลการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าระดับโลก	มาจากการศึกษาเรื่อง	Updated	science-wide	author	databases 

of	 standardized	 citation	 indicators	 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด	 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Stanford	 University,	 USA)	 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร	 PLOS	 BIOLOGY	 ซ่ึงรวบรวมข้อมูลผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�า 

มากกว่า	 100,000	 คน	 ประกอบด้วยข้อมูลผลงานตีพิมพ์	 จ�านวนการอ้างอิง	 และ	 h-index	 โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่นี้เป็นข้อมูล 

ที่รวบรวมจากฐานข้อมูล	Scopus	วันที่	1	สิงหาคม	พ.ศ.	2564

อ้ำงอิงข้อมูลจำก	:	 Jeroen	Baas,	Kevin	Boyack,	John	P.A.	 Ioannidis	“August	2021	data-update	for	‘Updated	science-wide	author 
		 databases	of	standardized	citation	indicators’”	20	October	2021|Version	3|DOI	:10.17632/btchxktzyw.3	https:// 
	 elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3
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คณะวิศวฯ เข้าร่วมโครงการ Knowledge Stock

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (มก.) 

เป็นหน่ึงในหน่วยงานทีไ่ด้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืใน 

โครงการวจิยัการสงัเคราะห์และประเมนิสถานการณ์ของเทคโนโลย ี

และนวตักรรมเพือ่ถ่ายทอดสูพ่ืน้ท่ีท�าให้เกดินวตักรรมในการพฒันา 

ระดบัท้องถิน่	(Knowledge	Stock)	ร่วมกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์	 

อีก	 4	 มหาวิทยาลัย	 คือ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพื่อจัดท�า	 Knowledge	 Stock	 (คลังความรู้)	 รวบรวมทรัพยากรทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งที่มีอยู่และก�าลังด�าเนินการ 

ท�าเป็นระบบบัญชีข้อมูล	 (Data	 Catalog)	 ของแต่ละภูมิภาค	 เพ่ือจัดท�าหลักสูตรและการถ่ายทอดองค์ความรู้	 (Knowledge 

and	 Technology	 Transfer)	 ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่	 (บพท.)	 ในการเสริมและพัฒนา 

ทักษะ	 เพิ่มความสามารถให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 

(Technology	 Roadmap)	 น�ามาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยใช้ชุดข้อมูลความรู้ท่ีมีอยู่ท�าให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนา 

ระดับท้องถิ่น	น�าไปสู่การลงทุนในพื้นที่โดยมุ่งหวังผลที่ปฏิบัติได้และเกิดการสร้างคุณค่าใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

พิธีลงนามจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์	 เมื่อวันท่ี	 12	 ตุลาคม	 2564	 โดยในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มก. 

มี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.พีรยุทธ์	 ชาญเศรษฐิกุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ลงนามร่วมกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร	์ 

อีก	4	สถาบันดังกล่าว

คณะวิศวฯ จัดท�า Tech Foresight ภาคกลาง

ภายในการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 Open	 Knowledge	 to	 Society	 โดยรองศาสตราจารย์	 ดร.ปุ่น	 

เที่ยงบูรณธรรม	รองผู้อ�านวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่	(บพท.)	

นอกจากน้ี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.พีรยุทธ์	 ชาญเศรษฐิกุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้น�าเสนอผลส�ารวจข้อมูล 

Knowledge	 Stock	 คือ	 นวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่น	 ข้อมูลที่พร้อมจะถ่ายทอด	 รวมถึงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

สู่องค์กรปกครองท้องถิ่น	และเครือข่ายภาคกลาง	รวมทั้งร่วมประชุมปฏิบัติการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ด�าเนินการประชุมสังเคราะห์และประเมิน 

สถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่พื้นท่ี	 ท�าให้เกิด 

นวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่นภาคกลาง	(Tech	Foresight	ภาคกลาง)	 

เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2564	ในรูปแบบออนไลน์	ผ่านโปรแกรม	Cisco	Webex 

โดยมี	 ดร.จงรัก	 วัชรินทร์รัตน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็น 

ประธาน	 และมีรองศาสตราจารย์	 ดร.ศุภวัฒนากร	 วงศ์ธนสุ	 ผู ้บริหาร 

โครงการวิจัย	 การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่พื้นท่ีท�าให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่น 

(Technology	 Roadmap	 &	 Knowledge	 Stock)	 กล่าวถึงที่มาและ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท�า	Tech	Foresight	ในแต่ละภูมิภาค	
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พิธีลงเสาเอก เสาโท การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

ศาสตราจารย์คนแรกของคณะได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งสูงขึ้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดพิธีลงเสาเอก	 เสาโท 

การก่อสร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ 

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศหลังใหม่	 เมื่อวันท่ี	 

25	 มิถุนายน	 2564	 โดยมีรองศาสตราจารย์	 ดร.พีรยุทธ์ 

ชาญเศรษฐิกุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 พร้อมด้วย 

ผูบ้รหิารคณะ	สมาคมนสิติเก่าวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 (มก.)	 และบุคลากรคณะร่วมในพิธี	 และม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารย์	นวลอินทร์	อาจารย์อาวุโส	และ 

รองศาสตราจารย์	 ดร.วีระเกษตร	 สวนผกา	 ภาควิชา 

วิศวกรรมโยธา	 ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็น 

สิริมงคลในการก่อสร้างอาคาร

ศาสตราจารย์	 ดร.อมร	 พิมานมาศ	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 ได้รับการแต่งตั้ง	 

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ให้เป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งสูงขึ้น 

(ระดับ	11	เดิม)	ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	อนุสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง	โดยมีผล 

นบัตัง้แต่วนัที	่30	มกราคม	2563	ตามค�าสัง่	มก.	ที	่2863/2563	วนัที	่22	ธนัวาคม	2563 

โดยศาสตราจารย์	 ดร.อมร	 นับเป็นศาสตราจารย์คนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 

ที่ได้รับต�าแหน่งดังกล่าว	
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Chemical 
Engineering

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถศักดิ์ จารีย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ศาสตราจารย์	 ดร.อรรถศักดิ์	 จารีย์	 ส�าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิศวกรรมเคมี	 จากสถาบัน 

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีระดบัปรญิญาโท-เอก	สาขา	Chemical 

Engineering	จาก	The	University	of	Waterloo	ประเทศแคนาดา	

โดยศาสตราจารย์	 ดร.อรรถศักดิ์	 จารีย์	 มีความเชี่ยวชาญในสาขา 

Simulated	Moving	bed,	Liquid-Liquid	Extraction,	Microchannel 

Technology	และ	CO
2
	Capture	และเคยด�ารงต�าแหน่งรองหัวหน้า 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	ระหว่างเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2554	-	กุมภาพันธ ์

พ.ศ.	2558	

นอกจากนี้	ศาสตราจารย์	ดร.อรรถศักดิ์	ยังได้รับเกียรติให้เป็น 

กรรมการประเมินผลโครงการ	 ITAP	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	กรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัย 

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 Review	 Editor	 ของ	 Green	 and	 Sustainable	 

Chemistry	 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินต�ารา	 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

บทความส�าหรับวารสารระดับนานาชาติ	 รวมท้ังเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ประเมนิบทความส�าหรบัการประชมุวชิาการระดับนานาชาต	ิ ตลอดจน 

มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	58	เรื่อง	น�าเสนอในการประชุม/ 

สัมมนา	26	เรื่อง	อาทิ	The	Implementation	of	Dual	Lewis	and 

Bronsted	 Acidic	 Functionalized	 Carbon	 Supported	 Solid	 

Acid	 Catalysts	 Derived	 from	 Palm	Oil	 Empty	 Fruit	 Bunch	 

for	5-Hydroxy	Methyl	furfural	(5-HMF)	Production,	Two-Scale 

Model	 for	 Kinetics,	 Design,	 and	 Scale-Up	 of	 Biodiesel	 

Production,	 Biomet	 fuel	 production	 via	 deoxygenation	of 

crude	palm	kernel	oil	using	Pt/C	as	catalyst	in	a	continuous 

fixed	 bed	 reactor	 เป็นต้น	 รวมถึงผลงานที่จดทะเบียนทรัพย์สิน 

ทางปัญญา	1	เรื่อง	และในส่วนของการด�าเนินงานวิจัย	ศาสตราจารย ์

ดร.อรรถศักดิ์	ได้รับทุนสนับสนุนด�าเนินงานวิจัย	40	โครงการ

ศาสตราจารย์คนใหม่
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รางวัล เกียรติยศ 
แห่งความภาคภูมิใจในรอบปี

ในรอบปี 2563 - 2564 นับเป็นปีทีมี่การระบาดของเชือ้โควดิ-19 ต่อเน่ืองมาจากปี 2562 ส่งผลให้การประกวด 
แข่งขันในหลายเวทีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์ ซึ่งในรอบปีนี้มีอาจารย์ นิสิต และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้น�าเสนอผลงาน ตลอดจนประกวดแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ และสามารถคว้ารางวัลทั้งระดับนานาชาติ ระดับอาเซียน 
ตลอดจนระดับชาติ มหาวิทยาลัย และระดับคณะมาครอง รวม 152 รางวัล ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทมีวิจัย ได้รบัรำงวลัอนัทรงเกยีรต ิ

Prime	Minister	 Award	 Innovation	 for	 Crisis	 ประเภท 

หน่วยงำนภำครัฐ	 (Government	 Sector)	 จากผลงานวิจัย 

นวัตกรรมตู้ความดันบวก	 (เก็บสิ่งส่งตรวจ	 swab)	 ซ่ึงเป็นผลงาน 

ร่วมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กับ 

ศูนย์วิจัยคลินิก	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัย 

มหิดล	 ในงาน	 STARTUP	 x	 INNOVATION	 THAILAND	 EXPO 

2021	(SITE	2021)	จัดโดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	เมื่อวันที่	15	กันยายน	2654	ณ	อุทยานนวัตกรรม 

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	

ในพิธีรับรางวัลมีรองศาสตราจารย์	 ดร.พีรยุทธ์	 ชาญเศรษฐิกุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.ประพจน์	 ขนุทอง	หวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วรีชัย	 ชัยวรพฤกษ์	 หวัหน้าโครงการวจิยัพฒันา 

ตู้ความดันบวก	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุวิมล	 นิยมในธรรม	 รองผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยคลินิก	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 

พยาบาล	 เข้ารับรางวลัจากศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศกึษา	 วทิยาศาสตร์	 

วิจัยและนวัตกรรม

คณะวิศวฯ กับผลงานระดับชาติ

อาคารชูชาติ ก�าภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรำงวัล 

ระดับทองแดง	(G	ทองแดง)	โครงกำรส�ำนักงำนสีเขียว	ในพิธ ี

ประกาศเกียรติคุณมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์	 G-Green	 

แบบเสมอืนจริง	G-Green	Award	Virtual	Ceremony	รปูแบบ 

ออนไลน์	 ผ่านระบบ	 ZOOM	 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม	เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2564	

14 22 116
รางวัล รางวัล รางวัล

ระดับ
นานาชาติ

ระดับ

ชาติ
ระดับ

มหาว�ทยาลัย
คณะ

ผลงาน รางวัล แห�งความภาคภูมิใจ
HALL OF FAME
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ผลงานอาจารย์

อาจารย์ ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ และนางสาวณชัชา รัชภานุพัชร 
นิสิตระดับปริญญาโท	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 ได้รับรางวัล 

Best	Paper	Award	in	Automotive,	Aerospace	and	Marine	 

Engineering	(AME)	จากผลงานเรื่อง	A	Comparative	Study	of	 

Equivalent	Circuit	Models	for	a	Li-ion	Battery	Pack	of	an 

Electric	Tuk-Tuk	ในการประชมุวชิาการระดบันานาชาต	ิThe	11th 

Thai	 Society	 of	 Mechanical	 Engineers,	 International	 

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได ้รับการจัดอันดับ 

นกัวทิยำศำสตร์ทีม่ผีลงำนตพีมิพ์และได้รบักำรอ้ำงองิมำกทีส่ดุ 

2%	 แรกของโลก	 เมื่อเดือนธันวาคม	 2564	 โดยการจัดล�าดับ 

จาก	Stanford	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ใน	A	list	of 

top	2	percent	of	the	world	scientists	ในสาขาวิชาต่าง	ๆ 

ดังนี้

สาขา	Energy	ได้แก่	รองศำสตรำจำรย์	ดร.ธงไทย	วฑิรูย์ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

สาขา	 Electrical	 &	 Electronics	 Engineering	 ได้แก่	 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	 ดร.ยอดเยี่ยม	 ทิพย์สุวรรณ์	 ภาควิชา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	ได้รับการคัดเลือก 

จากวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถัมภ์	(วสท.)	ให้ได้รบัรางวลักติตมิศักดิ์ 

AFEO	 Awards	 and	 Fellowship	 2020	 ประเภทรางวัล	 AFEO	 Honorary	Member	 

Award	เมื่อวันที่	5	มกราคม	2564

	 รางวัลดังกล่าว	 เป็นรางวัลที่สหพันธ์วิศวกรรมสถานแห่งอาเซียน	 หรือ	 ASEAN	 

Federation	 of	 Engineering	 Organizations	 (AFEO)	 ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือกัน 

ระหว่างสมาคมทางด้านวิศวกรรม	 ใน	 10	 ประเทศอาเซียน	 โดย	 วสท.	 เป็นหนึ่งในสมาชิก 

ผูร่้วมก่อตัง้สหพันธ์นี	้ ได้มอบให้แก่บคุคลทีม่ช่ืีอเสยีงทีไ่ด้รบัการยอมรบัและมผีลงานโดดเด่น 

ในวิชาชีพวิศวกรรมทั้งในประเทศตลอดจนประเทศในอาเซียน	

Conference	 on	 Mechanical	 Engineering	 (ICoME	 2020)	 จัดโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย	 และมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี	ระหว่างวันที่	1	-	4	ธันวาคม	2563	ณ	โรงแรมสุนีย์แกรนด์	แอนด์	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลระดับนานาชาติ
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รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถ่ือน และนายหฤษฎ	์ 

ปิยพรธนา	 อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี	 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ	 ได้รับรำงวัล	Best	Paper	Award	 จากการน�าเสนอ 

ผลงานเรื่อง	A	Mathematical	Model	and	Solution	Approach	 

for	A	Heterogeneous	Fleet	Open	Vehicle	Routing	Problem	 

ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติออนไลน์	 The	 Seventh	 

International	 Conference	 on	 Structure,	 Engineering	 &	 

Environment	(SEE2021)	จัดขึ้น	ณ	The	Zign	Hotel	&	Village 

PATTAYA	เมอืงพทัยา	จงัหวดัชลบรุ	ีระหว่างวันที	่10	-	12	พฤศจกิายน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ภาควิชาวิศวกรรม 

คอมพวิเตอร์	ได้รบัรางวลัเชดิชเูกยีรต	ิASIA	HPC	Leadership	Awards	 

2021	 โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับนานาชาติ	 และได้มี 

การประกาศผลในงานประชุมวิชาการ	Supercomputing	ASIA	จัดขึ้น 

ณ	ประเทศสิงคโปร์	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2564

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลยกย่องบุคคลที่โดดเด่นมีความเป็น 

ผูน้�าอย่างยอดเยีย่ม	และมผีลงานทีส่ร้างผลกระทบแก่วงการประมวลผล 

สมรรถนะสูงมาอย่างยาวนานและเป็นที่ยอมรับโดยนักวิจัยในวงการ 

ในระดับนานาชาติ	 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ภุชงค์	 นับเป็นคนไทย 

คนแรกที่ได้รับรางวัลนี้

2564	จดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี	และ	The	GEOMATE	 International	Society,	Useful	Plant	Spread	Society 

ประเทศญี่ปุ่น
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นายนรินทร์ โฉมเจริญ นิสิตระดับปริญญาโท	 ภาควิชา 

วศิวกรรมวสัดุ	ได้รบัรำงวลักำรน�ำเสนอผลงำนดเีด่น	Outstanding 

Oral	 Presentation	 Award	 และรางวัลการน�าเสนอผลงาน 

ยอดเยีย่ม	Best	Oral	Presentation	Award	จากผลงาน	Improve- 

ment	on	the	optical	properties	of	AISI	304	stainless	steel	

as	a	solar	absorbing	application	by	surface	modification 

using	pulsed	laser	ในการประชมุวชิาการนานาชาต	ิThe	9th	Joint 

Conference	on	Renewable	Energy	and	Nanotechnology	 

(JCREN	2020)	ผ่านระบบ	Zoom	Meeting	เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	 

2563	ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	ผลงานดังกล่าว 

มีอาจารย์	 ดร.กฤษฎา	 สุรวัฒนวิเศษ	 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	 เป็น 

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวณชิา ชูพันธ์ นสิติระดับปริญญาโท	ภาควชิาวศิวกรรม 

วัสดุ	 ได้รับรำงวัล	 E-Poster	 Presentation	 Award	ประเภท 

Advanced	Ceramic	Materials	(Ceramic	and	Glass	Technology) 

จากผลงาน	Optimized	 synthesis	 and	 characterization	 of 

silica	 from	 rice	 husk	 ในการประชุมวิชาการออนไลน์	 ระดับ 

นานาชาต	ิThe	21st	International	Union	of	Materials	Research	

Societies-International	Conference	in	Asia	(IUMRS-ICA	2020) 

จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	23	-	 

26	 กุมภาพันธ์	 2564	 โดยผลงานดังกล่าวมีผู้ช่วยศาสตราจารย	์ 

ดร.กษดิศิ	พนมสวุรรณ	ภาควชิาวศิวกรรมวสัดุ	เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

นางสาวพัชราภรณ์ อัตโสภณวัฒนา นิสิตระดับปริญญาโท	 

ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	ได้รบัรำงวลั	Conference	Oral	Best 

Paper	จากการน�าเสนอผลงาน	เรื่อง	Thermal	Decomposition 

and	Kinetic	Study	of	Empty	Fruit	Bunch	Derived	Hydrochar	 

Produced	from	Hydrothermal	Carbonization	and	Washing	 

Processes	 ในการประชุมวิชาการนานาชาติ	 2021	 BUDAPEST	 

19th	 International	Conference	on	Agricultural,	Chemical, 

Biological	and	Environmental	Sciences	(ACBES-21)	จัดขึ้น 

เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2564	ในรูปแบบออนไลน์	ณ	เมืองบูดาเปสต ์

ประเทศฮังการี	โดย	Eminent	Association	of	Pioneers	(EAP) 

ผลงานดังกล่าว	 มีรองศาสตราจารย์	 ดร.ชินธันย์	 อารีประเสริฐ	 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงานนิสิต

16

Ha
ll 

of
 F

am
e

รายงานประจ�าปี 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564



นสิิตภาควิชาวศิวกรรมวสัดุ ได้รับรำงวัลจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ	Materials	Thailand	:	The	Asian 

Meeting	on	Ferroelectricity-The	Asian	Meeting	on	Electroceramics	(AMF-AMEC	2021)	ซึ่งเป็นการจัดแบบ 

Online	 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 จังหวัดนครราชสีมา	 สมาคมวิจัยวัสดุแห่งประเทศไทย 

และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	ระหว่างวันที่	7	-	9	กรกฎาคม	2564

นิสิตผู้ได้รับรางวัล	ได้แก่

1.	Miss	Myo	Myo	 Thu	 นิสิตระดับปริญญาเอก	 ได้รับรำงวัล	Outstanding	Oral	 Presentation	จากผลงาน 

เรื่อง	 Thermal	 Oxidation	 of	 Nanocarbons	 Synthesized	 by	 Solution	 Plasma	 Process	 with	 Enhanced	 

Category	 จัดโดย	 RoboCup	 Federation	 โดยมี	 SoftBank	 

Robotics	MathWorks	FESTO	J.P.Morgan	และ	IEEE	Robotics	& 

Automation	 Society	 สนับสนุนการแข่งขัน	 จัดข้ึนระหว่าง 

วันที่	22	-	28	มิถุนายน	2564	ส�าหรับการแข่งขัน	และวันที่	29	- 

30	มิถุนายน	2564	ส�าหรับ	Symposium	และ	Conference

สมาชิกทีม	SKUBA-Jr	ประกอบด้วย	นิสิตโครงกำรเปิดสอน 

หลักสูตรปริญญำตรีนำนำชำติ	 (IUP)	 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

ได้แก่	 นายกวิน	 กลั่นจิตต์	 นางสาวอัญชิษฐา	 เต็มปิยพล	 นางสาว 

รัญชิดา	 บุญอมร	 นางสาวชนากานต์	 ผาสุกจินดา	 นางสาวอคิราภ	์ 

เตชะภัทรพร	และ	นายณัฐชนน	นนท์พบิลูย์	นสิติภำควชิำวศิวกรรม 

ไฟฟ้ำ	 ได้แก่	นายนภณัฏฐ์	ทองตัน	และนายวสุธร	ศิริยากร	 (นิสิต 

ระดับปริญญาเอก)	นายกันต์	ยาใจ	และ	นายสิทธิพร	ตันติบริรักษ ์

(นิสิตระดับปริญญาโท)	 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 โดยมีผู ้ช่วย- 

ศาสตราจารย์	 ดร.กาญจนพันธุ์	 สุขวิชชัย	 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นิสิตทีม SKUBA-Jr ได้รับรำงวัล	Best	Technical	Paper	และ	People’s	Choice	Award	จากการแข่งขันหุ่นยนต ์

World	RoboCup	2021	Online	Challenge	ในหมวด	RoboCup@Home	EDU	หรือหุ่นยนต์รับใช้ในบ้าน	EDU	รุ่น	Open 

Supercapacitor	 Performance	 โดยมี	 

ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.กษดิิศ	พนมสวุรรณ 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2.	นำงสำวนนทพร	จิตนุกูล	นิสิต 

ระดบัปรญิญาตร	ีได้รบัรางวลั	Best	Poster 

Presentation	 จากผลงานเรื่อง	 Hydro- 

xyapatite	 Coating	 on	 3D	 Printed	 

Aluminum/Bioplastic	 Scaffold	 for 

Bone	 Tissue	 Engineering	 โดยม ี

รองศาสตราจารย์	 ดร.อรทัย	 จงประทีป 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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นายพชรวัฒน์ จินดามณี นิสิตระดับปริญญาโท	 ภาควิชา 

วิศวกรรมไฟฟ้า	 ได้รับรำงวัล	 Best	 Presentation	 Award	 จาก 

การน�าเสนอผลงานออนไลน์	 ในหัวข้อ	 Effect	 of	 flexible	 power 

control	on	batteries	requirement	and	performance	in	PV 

power	system	ในงานประชุมวชิาการนานาชาต	ิ8th	 International	

Conference	 on	 Power	 and	 Energy	 Systems	 Engineering 

(CPESE	 2021)	 จดัข้ึนระหว่างวนัที	่ 10	 -	 12	 กนัยายน	 2564	 โดย 

Fukuoka	Institute	of	Technology	ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม IDK IDK IDK คว้ารำงวัลชนะเลิศอันดับ	1	กลุ่ม	ASEAN	และรำงวัลชนะเลิศอันดับ	2 

ในรอบ	 Qualify	 จากการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ในรายการ	 THE	 3rd	 ASEAN	 

STUDENTS	CONTEST	ON	 INFORMATION	SECURITY	 IN	 2021	 จัดโดยประเทศเวียดนาม	ผ่านระบบออนไลน์	 เมื่อวันที่	 

16	ตุลาคม	2564	โดยส�านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	(สกมช.)	และทีม	IDK	IDK	IDK	 

ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย	เข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย	Final	Round	

ก่อนหน้านี	้ทมี	IDK	IDK	IDK	ได้คว้ารางวลัชนะเลศิระดบัชาต	ิจากการประกวดแข่งขันในรปูแบบออนไลน์	ด้านความมัน่คง 

ปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย	Thailand	Cyber	Top	Students	2021	จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคง 

ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	 (สกมช.)	 ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานพันธมิตร	 จัดการแข่งขันขึ้น 

เมื่อวันที่	 3	 กันยายน	 2563	 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย	 ร่วมกับอีก	 9	 ทีม	 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 

ทางไซเบอร์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรายการ	THE	3rd	ASEAN	STUDENTS	CONTEST	ON	 INFORMATION 

SECURITY	in	2021	ณ	ประเทศเวียดนาม

สมาชกิทมี	IDK	IDK	IDK	ประกอบด้วยนสิติภาควชิาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์	ได้แก่	นายพชิวชัร	ลคันาธติ	ินายอทิธกิร	ปุญสิริ 

นายธนกฤต	 เมฆอ่อน	 และนายธนพลธรณ์	 เด่นสิริเดชา	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ภารุจ	 รัตนวรพันธุ์	 ภาควิชาวิศวกรรม 

คอมพิวเตอร์	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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นิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทมี SKUBA คว้ารำงวลัรองชนะเลศิ	 คะแนนรวมกำรปฏบิติัภำรกจิ	 และรำงวลัรองชนะเลศิ 

กำรน�ำเสนอหุ่นยนต์ต่อคณะกรรมกำร	 ในการแข่งขัน	 RoboCup	 Asia	 Pacific	 2021	 ในประเภท	 RoboCup	@Home	 

รุ่น	 Open	 Platform	 ในระดับ	 Super	 Reginal	 จัดข้ึนในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์พร้อมกันโดยใช้กติกาเดียวกัน 

เมื่อวันที่	25	-	28	พฤศจิกายน	2564	ณ	เมือง	Nagoya	ประเทศญี่ปุ่น

สมาชิกทีมประกอบด้วย	 นิสิตภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 ได้แก่	 นายนภณัฏฐ์	 ทองตัน	 (นิสิตระดับปริญญาเอก) 

นายสิทธิพร	 ตันติบริรักษ์	 (นิสิตระดับปริญญาโท)	 นายกวิน	 กลั่นจิตต	์ และ	 นายณัฐชนน	นนทพิบูลย	์ (นิสิตระดับปริญญาตรี 

โครงการเปิดสอนหลกัสตูรปรญิญาตรนีานาชาติ)	นสิติภำควชิำวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	 ระดบัปรญิญำตร	ี ได้แก่	 นางสาวมทัวัน 

จิระเจริญวงศ์ษา	และนางสาวภคินี	 ศิริสุขโภคา	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กาญจนพันธุ์	 สุขวิชชัย	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้รบัรำงวลัผลงำนวจิยัดเีด่น 

ในงานมหกรรมการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์สู ่อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ	 เพื่อศักยภาพของกองทัพและการปกป้องประเทศ	 (Thai- 

land’s	 Armament	 and	 National	 Defense	 Research	 and 

Industry	:	TANDRI)	จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร ์

วิจัย	และนวัตกรรม	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2563	ณ	โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	โดยผู้ได้รับรางวัล	มีดังนี้

1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธ์ิ รอดขวัญ ภาควิชา 

วิศวกรรมเครื่องกล	 จากผลงานเรื่อง	 โครงการการวิจัยและพัฒนา 

ผลงานหุ่นยนต์โรยละอองยาฆ่าเช้ือโรค COVID-19 พัฒนา 

โดยผูช่้วยศำสตรำจำรย์ปัญญำ	เหล่ำอนนัต์ธนำ	ภำควชิำวศิวกรรม 

ไฟฟ้ำ	และทีมนักวิจัย	ได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยและนวัตกรรมเด่น 

ตอบรับชีวิตวิถีใหม่	 (New	 Normal)	 และกำรปรับตัวอันเนื่อง 

มำจำกภำวะวกิฤตโิควดิ-19	โดยม	ีดร.จงรกั	วชัรนิทร์รตัน์	อธกิารบดี 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นผูเ้ข้ารบัโล่รางวลัจากศาสตราจารย์ 

(พิเศษ)	 ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 ในงาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สทุธิศกัดิ ์ ศรลมัพ์ ภาควชิาวิศวกรรมโยธา 
ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย	 (ปอมท.)	 ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นอำจำรย ์

ดีเด่นแห่งชำติ	 ประจ�ำปี	 พ.ศ.	 2563	 สำขำรับใช้สังคม	 โดย	 

รองศาสตราจารย์	 ดร.สุทธิศักดิ์	 ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว	 เมื่อวันท่ี	 

27	ธันวาคม	2563

ผลงานอาจารย์

รางวัลระดับชาติ

เพ่ือด�ารงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์	 :	 ระบบปืนใหญ่รถถังขนาด	 105	 มิลลิเมตร	 ของรถถัง	 รุ่น	M48A5	 และ 

รุ่น	M60A1/A3	และผลงานเรื่อง	โครงการการวิจัยและพัฒนา	เพื่อด�ารงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์	:	กรณีศึกษา 

ของปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง	ปบค.	95	ขนาด	105	มิลลิเมตร	แบบเอ็ม	101	เอ1	(ปรับปรุง)

2.	 รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 จากผลงานเรื่อง	 โครงการเพิ่มสมรรถนะของ 

ระบบสื่อสารระบบควบรวมด้วยเทคโนโลยีระบุพิกัดจากดาวเทียมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการภารกิจทางการทหาร

แถลงข่าวสรุปผลงานเด่น	ปี	 2563	แผนยุทธศาสตร์กระทรวง	อว.	ปี	 2564	และพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น 

ตอบรับชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)	และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติ	Covid-19	จัดขึ้นเมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2563

20

Ha
ll 

of
 F

am
e

รายงานประจ�าปี 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564



ทีมนักวิจัยและนิสิตระดับปริญญาโท จากห้องปฏิบัติการวิจัย 
CMIT Robotics ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ	 2	 การประกวดโครงการ	 VR/AR	 Thailand	 Design	 

Competition	2020	ภายใต้แนวคิด	 “New	Normal	City	 เมือง 

แห่งวิถชีวีติใหม่”	ประจ�าปี	2563	ประเภทเทคโนโลย	ีAR/VR	ในงาน	

CAT	NETWORK	SHOWCASE	2020	(CNS	2020)	จัดขึ้นระหว่าง 

วันที่	5	-	6	พฤศจิกายน	2563	โดย	บริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด 

(มหาชน)	(CAT)	

สมาชิกทีมได้แก่	 นายกฤตเมธ	 ว่องวิชญกุล	 นายนิพันธ	์ 

ผลงานนิสิต

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลจากการประกวด 

ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม	 Thailand	 Green	 Design	 Awards	 2021	 จัดโดย 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 

เกษตร	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	ประกาศผลเมือ่วนัท่ี	8	มกราคม 

2564	โดยมีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล	ดังนี้	

1.	นำยพัสกร	สอนประสำร	นิสิตระดับปริญญาเอก	 ได้รับ 

รำงวัลรองชนะเลิศ	 ประเภทประหยัดพลังงาน	 (Energy	 Saving) 

จากผลงานเรื่อง	Innovative	Cement	Composite	with	Ultra- 

Low	Embodied	Energy	for	the	Green	Architecture

2.	นำงสำวทำวิณี	 เจรจำ	นิสิตระดับปริญญาตรี	 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ	 ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Resources	 Efficiency)	 จากผลงานเรื่อง	 “ผลกระทบของการใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลร่วมกับกระบวนการทางเคม ี

ในการปรับปรุงเถ้าลอยที่ได้จากการเผาขยะต่อสมบัติของวัสดุประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เสริมแรงด้วยเส้นใย”

ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสองรางวัลนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 และ 

บริษัท	 เฌอร่า	 จ�ากัด	 มหาชน	 ในการพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	 รวมท้ังพัฒนางานวิจัย 

และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

สุระพงษ์	 นักวิจัย	 และนายคมสัน	 ศิริมาจันทร์	 นิสิตระดับปริญญาโท	 โดยมีรองศาสตราจารย์	 ดร.เชาวลิต	 มิตรสันติสุข	 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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นิสิตทีม SKUBA-Jr คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัล 

Robot	 Jockey	 Award	 ในหัวข้อ	 Navigation	 จากการแข่งขัน 

Obodroid	 Workshop	 2021	 จัดโดยบริษัท	 โอโบดรอยด  ์

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	ระหว่างวันที่	13	-	28	มีนาคม	2564	ณ	True	

Digital	Park	ซึ่งรางวัล	Robot	Jockey	Award	เป็นรางวัลส�าหรับ 

ทีมที่เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในการเคลื่อนที่ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

และหุ่นยนต์มีความทนทานส�าหรับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 

ได้ดี	(Dynamic	Environment)

นำงสำวณิชำลักษณ์	สวัสดิสรณ์	นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมส�ารวจและ 

สารสนเทศภูมิศาสตร์	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	ได้รับรำงวัลชนะเลิศ	ประเภท 

ผลการปฏบัิติงานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีจากผลงาน	UNOSAT	-	GIT 

Applications	for	DRR	and	Climate	Resilience	โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์ 

ธนัช	สุขวิมลเสรี	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สมาชิกทีมประกอบด้วย	 นิสิตโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ	 (International	 Undergraduate	 

Program	:	IUP)	ได้แก่	นายกวิน	กลัน่จิต	นางสาวชนาการณ์	ผาสกุจินดา	นางสาวรญัชิดา	บุญอมร	นางสาวอคริาภ์	เตชะภทัรพร 

และนางสาวอัญชิษฐา	 เต็มปิยพล	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กาญจนพันธุ์	 สุขวิชชัย	 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 เป็นอาจารย ์

ที่ปรึกษา

นำงสำวพรรษจิรำ	 มำนูญวงศ์	 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	 ได้รับ 

รำงวัลชนะเลิศ	 ประเภทโครงงานการปฎิบัติงาน	ด้านนวัตกรรมสหกิจ	 จาก 

ผลงาน	 การพัฒนาวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ให้มีความสามารถในการยับยั้ง 

เชื้อจุลินทรีย์	โดยมีรองศาสตราจารย์	ดร.สุรีรัตน์	ผลศิลป์	ภาควิชาวิศวกรรม 

วัสดุ	และ	ดร.วิชิต	ประกายพรรณ	Executive	advisor	บริษัท	เฌอร่า	จ�ากัด 

มหาชน	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดโครงงำนสหกิจศึกษำระดับเครือข่ำย	 ประจ�ำปี	 2564 

จากการคัดเลือกจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง	 โดยนิสิตผู้ได้รับรางวัลได้เข้ารับเกียรติบัตรจาก	 ดร.พรชัย 

มงคลวนิช	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามและประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง	 ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่	 

2	เมษายน	2564	ณ	มหาวิทยาลัยสยาม	โดยนิสิตผู้รับรางวัล	มีดังนี้	
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นายทวีศักดิ์ เลิศขจรลาภ และ	 นายธัญธร กิรวิทย นิสิต 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	 ได้รับรำงวัลท่ี	 3	 หัวข้อ	 Bio-Residue	 

Utilization	 for	Circular	City	จากการแข่งขันโครงการออกแบบ 

โรงงานในการประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์	ครั้งที่	 

30	 จัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย	 

จดัข้ึนระหว่างวนัที	่6	-	7	พฤษภาคม	2564	โดยมรีองศาสตราจารย์ 

ดร.เพญ็จติร	ศรนีพคุณ	และผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.เมธ	ีสายศรีหยดุ 

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสมชญา ละเลิง นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาการ 

จัดการวิศวกรรม	 ภาคพิเศษ	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	 ได้รับ 

รำงวัลบทควำมดเีด่น	 ระดบัดเียีย่ม	 จากผลงานการวางแผนจดัการ 

ยาคงคลงั	 ส�าหรับผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง	กรณี 

ศึกษาโรงพยาบาลอ�าเภอ	 ในงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนา 

การด�าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	12	ประจ�าปี	2564 

The	 12th	 National	 Conference	 of	 Industrial	 Operations 

Development	 2021	 (CIOD	 2021)	 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน	์ 

เมือ่วนัที	่28	พฤษภาคม	2564	จดัโดยภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ 

นิสิตสาขาวิศวกรรมส�ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชา 
วิศวกรรมโยธา ได้รับรำงวัลบทควำมวิจัยดีเด่น	 Best	 Paper 

Award	 ในสาขาวิศวกรรมส�ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์	 จาก 

การน�าเสนอผลงานภาคบรรยายในรปูแบบออนไลน์	เรือ่ง	การวเิคราะห์ 

ค่าความรุนแรงพื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม	 Sentinel-2	 

กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย	 (Analysis	 of	 the	 

Intensity	of	Burned	Areas	from	Sentinel-2	Satellite	Imagery, 

Case	Study	of	Doi	Suthep-Pui	National	Park)	ในการประชุม 

วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 26	 จัดขึ้นระหว่างวันที	่ 

23	-	25	มิถุนายน	พ.ศ.	2564	โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานท่ีได้รบัรางวลัดังกล่าวมผีูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.กฤษ	วงษ์เกษม	และผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ไอลดา	ตรรัีตน์ตระกูล 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง

นิสิตผู้ได้รับรางวัล	 ประกอบด้วย	 นายภูภัส	 ทองจับ	 นางสาววันสิริ	 สุกสีนวล	 และนางสาวอาทิตยา	 ยีบ๊ะ	 โดยม	ี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อนุเผ่า	อบแพทย์	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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นายธรรนิตย์ ศิริธรรม นิสิตระดับปริญญาโท	และ	รองศาสตราจารย์ 
ดร.ชวลิต กิตติชัยการ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 ได้รับรำงวัล	 

Runners-up	 Best	 Paper	 ในการน�าเสนอบทความวิชาการหัวข้อเรื่อง 

“การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวน�า 

ของการไหลวน”	 ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่ง 

ประเทศไทย	ครั้งที่	35	(ME-NETT	2021)	ระหว่างวันที่	20	-	22	กรกฎาคม 

2564

สมาชิกทีมประกอบด้วย	นายยศกร	 จิรพงศานานุรักษ์	 นายธนวัฒน์	 วัฒนจัง	 และ	นายอินทรัช	 นพรัตน์สุวรรณ	 โดยมี	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรพงษ์	สว่างศรี	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม ATTRA น�าผลงาน	SMART 

IOT	DISINFECTION	 BOX	 ได้รบัรำงวลัชนะเลิศจำกกำรแข่งขนั 

“Sustainable	Innovation	Competition	&	Hackathon” 

ในหัวข้อ	 Disrupting	 Health	 &	Wellness	 Experience	 in 

COVID-19	 ในงาน	 Thailand	 Sustainability	 Expo	 2021 

(TSX)	ภายใต้แนวคิด	“พอเพียง	ยั่งยืน	 เพื่อโลก”	 (Sufficiency 

for	 Sustainability)	 โดยมีบริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัด 

(มหาชน)	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และ 

บริษัท	 ไทยยูเนี่ยน	 กรุ ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นเจ้าภาพหลัก	 

ร่วมกับหน่วยงานชั้นน�าด้านความยั่งยืน	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 

30	กนัยายน	-	10	ตุลาคม	2564	มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า	500	คน 

จาก	30	สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

สมาชิกทีม	ATTRA	ประกอบด้วย	นายภาณุพงศ์	 ธนารักษ์วุฒิกร	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	นายกันทรากร	ทุมชะ	 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	นางสาวนันทกาล	ลิมกุล	สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้	โครงการปริญญาตรีนานาชาติ 

และนายกฤษณะ	เนตรภักดี	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีม	Maew	Maew	Sweety	ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	จากผลงานโครงงาน 

ระบบบริการจัดส่งอัตโนมัติเพื่อ 

รักษาระยะห่างทางสังคมระหว่าง 

ร้านอาหารและลูกค้าในการแข่งขัน 

ออนไลน์	Delta	 International	 

Smart	&	Green	Manufacturing 

Contest	 (Delta	 Cup)	ครั้งที่	 7 

จัดโดยบริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย)	ระหว่างวนัที	่24	-	25 

กรกฎาคม	2564
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นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	ได้รับ 

รำงวัลรองชนะเลิศ	 อันดับท่ี	 2	 การประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย	 

คร้ังที่	 21	 (Thailand	 Innovation	 Awards	 2021	 :	 TIA)	 จากผลงาน 

FUKU	 Inventory	 Management	 &	 Prediction	 โดยมี	 ดร.พันธุ์อาจ	 

ชัยรัตน์	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 พร้อมด้วยทีมงานจาก 

ส�านักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ	 และคณะกรรมการจากสมาคมวิทยาศาสตร์ 

เเห่งประเทศไทยเป็นคณะกรรมการตดัสนิและเจ้าภาพจดังาน	 โดยนายภาณพุงศ์

ได้เข้ารับรางวัลจาก	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	รัฐมนตรี 

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม Hona ne ได้รับรำงวัล 

ชนะเลิศ	 การแข่งขันออนไลน์การน�าเสนอแนวคิดนวัตกรรม 

เพื่อการด�าเนินชีวิตในวิถีใหม่	 Innovation	 for	 New	 Normal	 

ในรายการ	The	 Comprehensive	 Course	 in	 Japanese 

Business	 Innovation	 ประจ�ำปี	 2021	 จัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น 

กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	15	ตุลาคม	2564	โดยทีม	Hona	ne	น�าเสนอ 

แนวคิดนวัตกรรมในผลงานชื่อ	7	Thing	(Finding	Stone)	ซึ่งเป็น 

บอร์ดเกมอิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือให้เด็ก	 ๆ	 ได้ท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนา 

ทกัษะต่าง	ๆ 	โดยลดความกงัวลและความเสีย่งของเด็กและผูป้กครอง	 
เสริมสร้างกระบวนการคิด	วิเคราะห์	ทั้งการคิดแก้ไขปัญหา	IQ	และ	EQ	จะมีหุ่นยนต์ที่คอยช่วยเหลือเด็กด้วยวิธีต่าง	ๆ 	จะท�าให ้

เด็กรู้สึกเหมือนมีเพื่อนคอยเล่นด้วยและเล่านิทานให้ฟัง

สมาชิกทีมประกอบด้วย	นิสิตภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 จ�านวน	 5	 คน	 คือ	 นายอินทัช	 ประกายศักดิ์	 นางสาว 

ณัฏฐวิตรา	กิจวัฒนชัย	นางสาววศรุดา	สมจิตรมูล	นางสาวศวิตา	โฆสิตะมงคล	และนางสาวสริตา	พุฒิทานันท์

ว่าการกระทรวงการอดุมศึกษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	ในพิธรีบัรางวัลท่ีจดัข้ึนเมือ่วนัท่ี	5	ตลุาคม	2564	ณ	ส�านกังาน 

นวัตกรรมเเห่งชาติ

ผลงานบุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 การน�าเสนอ 

ผลงานแบบ	Oral	 Presentation	 กลุ่มวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี	 ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาต ิ

ส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 

ครั้งท่ี	 13	 ในพิธีประกาศผล	 (ออนไลน์)	 จัดโดย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร	 จังหวัดพิษณุโลก	 เมื่อวันท่ี	 10 

สิงหาคม	2564

	 ผลงานที่ได้รับรางวัล	 คือ	 การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบความเป็นจริงเสมือน 

เจ้าของผลงาน	:	นายอนิวัฒน์	พุดโมต	นางสาวสหพร	แบบประดับ	และนางสาวจันทร์เพ็ญ	อุดมโชติพฤทธิ์	ส�านักงานเลขานุการ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรำงวัลคณะรักษ์สุขภำพดีเด่น 

จากโครงการอังคารลั้ลลา	 KU	 ชวนกันวิ่ง	 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เดือน 

ตุลาคม	2563	ถึงเดือนพฤษภาคม	2564	โดยมีบุคลากร	นิสิตคณะ 

เข้าร่วมโครงการ	 และรวมระยะทางวิ่งจากผู ้เข้าร่วมโครงการ 

ในส่วนของคณะวิศวฯ	 ได้	 1,021.33	 กิโลเมตร	 มีระยะรวมเป็น 

อันดับ	 1	 โดยมีอาจารย์	 ดร.ปวเรศ	 ชมเดช	 รองคณบดีฝ่ายกิจการ 

นิสิตและกิจการพิเศษ	 เข้ารับรางวัลจาก	 ดร.จงรัก	 วัชรินทร์รัตน์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2564 

ณ	อาคารสารนิเทศ	50	ปี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์คณะได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยมีการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล	 

เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2564	ผู้ได้รับรางวัล	มีดังนี้	

รองศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 

ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ	 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเภทบคุลากรซเีนียร์	จากผลงาน	FENTO	หุน่ยนต์เพือ่การศกึษา 

ส�าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา พลเรือง ภาควิชาวิศวกรรม 

คณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้รบัรำงวลัชนะเลศิ	อนัดบั	3	ประเภท 

หน่วยงำน	โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์	มาออกก�าลงักาย	ปีท่ี	4	

โดยมีบุคลากรและนิสิตคณะเข้าร่วมวิ่งในโครงการ	 รวมระยะทาง	 

2,160.96	กิโลเมตร	โดยมรีองศาสตราจารย์	ดร.พรียทุธ์	ชาญเศรษฐิกลุ 

คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์	เข้ารบัรางวลัจาก	ดร.จงรัก	วชัรนิทร์รตัน์	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เมื่อวันท่ี	 8	 ธันวาคม	 2564 

ณ	อาคารสารนิเทศ	50	ปี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานคณะ

ผลงานอาจารย์

รางวัลระดับมหาวิทยาลัย

สิง่แวดล้อม	 ได้รบัรำงวลัชมเชย	 สาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย	ีประเภทบคุลากรซเีนยีร์	 จากผลงานเรอืเกบ็ขยะลอยน�า้ชนดิไอพ่น 

KU	Trash	Sweeper	V3	
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อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 ดังนี้

รางวัลระดับ Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก จากผลงานตู้ตรวจความดันบวกเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ	 ได้แก่ 

รองศาสตราจารย์	 ดร.วีรชัย	 ชัยวรพฤกษ์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ประพจน์	 ขุนทอง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เกรียงไกร	 

อศัวมาศบนัลอื	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.เจตวย์ี	ภคัรัชพนัธุ	์ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.อรรถพร	วเิศษสนิธุ	์ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.แพทย์หญิงสุวิมล	 นิยมในธรรม	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 พร้อมด้วย 

นางสาวแกมกาญจน์	ชัยนะ	และนายจิรเมธ	จึงเปรมปรี	

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) สาขาวิทยาศาสตร์ 

กายภาพ	 ได้แก่	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ธิดารัตน์	 (จิระวัฒนาสมกุล)	 วิสุทธิ์เสรีวงศ์	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 โดยมีผลงานวิจัย 

ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล	SCI	จ�านวน	2	ผลงาน

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ได้แก่

ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	ได้แก่	รองศาสตราจารย์	ดร.ชวลิต	กิตติชัยการ	รองศาสตราจารย์	ดร.วีรชัย	ชัยวรพฤกษ์	

และ	รองศาสตราจารย์	ดร.เอกไท	วิโรจน์สกุลชัย	

ภำควิชำวิศกรรมเคมี	ได้แก่	ศาสตราจารย์	ดร.เมตตา	เจริญพานิช	ศาสตราจารย์	ดร.อรรถศักดิ์	จารีย์	รองศาสตราจารย์	 

ดร.ธงไทย	 วิฑูรย์	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ปวีณา	 ประไพนัยนา	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เพ็ญจิตร	 ศรีนพคุณ	 รองศาสตราจารย	์ 

ดร.ไพศาล	 คงคาฉุยฉาย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ชลิดา	 เนียมนุ้ย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.อนุสรณ์	 สืบสาย	 รองศาสตราจารย	์ 

ดร.สิริพล	อนันตวรสกุล	รองศาสตราจารย์	ดร.สุนันท์	ลิ้มตระกูล	รองศาสตราจารย์	ดร.ชนินทร์	ปัญจพรผล	รองศาสตราจารย์ 

ดร.นันทิยา	 หาญศุภลักษณ์	 รองศาสตราจารย์	 ดร.อนุสิษฐ์	 ธนะพิมพ์เมธา	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เมธี	 สายศรีหยุด	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วลีพร	ดอนไพร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศุภพัชรี	รอดเดชา	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กานดิส	สุดสาคร

ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ได้แก่	 รองศาสตราจารย์	 ดร.กฤษณะ	 ไวยมัย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธนาวินท์	 

รักธรรมานนท์	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อินทิราภรณ์	มูลศาสตร์

ภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	 ได้แก่	 รองศาสตราจารย์	 ดร.อดิชัย	 พรพรหมินทร์	 และรองศาสตราจารย์	 ดร.สุรชัย 

ลิปิวัฒนาการ	

ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 ได้แก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.วุฒิพงศ์	 อารีกุล	 รองศาสตราจารย์	 ดร.มงคล	 รักษาพัชรวงศ์	 

รองศาสตราจารย์	ดร.วรดร	วัฒนพานิช	และอาจารย์	ดร.อัจฉรา	พิเชฐจ�าเริญ	
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ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	ได้แก่	ศาสตราจารย์	ดร.อมร	พมิานมาศ	ศาสตราจารย์	ดร.สุวมิล	สจัจวาณชิย์	รองศาสตราจารย์ 

ดร.ธิดารัตน์	 (จิระวัฒนาสมกุล)	 วิสุทธิ์เสรีวงศ์	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ปิยะ	 โชติกไกร	 และรองศาสตราจารย์	 ดร.วีระเกษตร	 

สวนผกา	

ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ	 ได้แก่	 รองศาสตราจารย์	 ดร.อรทัย	 จงประทีป	 รองศาสตราจารย์	 ดร.อภิรัตน์	 เลาห์บุตรี	 

รองศาสตราจารย์	ดร.นุชนภา	ต้ังบรบิรูณ์	รองศาสตราจารย์	ดร.อภชิาต	ิโรจนโรวรรณ	รองศาสตราจารย์	ดร.ดวงฤด	ีฉายสวุรรณ 

รองศาสตราจารย์	ดร.ปฏภิาณ	จุ้ยเจิม	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ปรญิญา	ฉกาจนโรดม	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.กษดิศิ	พนมสวุรรณ 

และอาจารย์	ดร.วรวัชร	วัฒนฐานะ	

ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	รองศาสตราจารย์	ดร.ชาติ	 เจียมไชยศรี	รองศาสตราจารย์	ดร.วิไล	 เจียมไชยศรี 

รองศาสตราจารย์	ดร.พงศ์ศักดิ์	หนูพันธ์	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิชญ์นรี	ลลิตาภรณ์	

ภำควชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร	ได้แก่	ศาสตราจารย์	ดร.ก้องกิต	ิพสูวัสดิ	์และรองศาสตราจารย์	ดร.นราภรณ์	เภาประเสรฐิ
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อาจารย์คณะได้รับรำงวัลบุคลำกรสำยวิชำกำรดีเด่นของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 ประจ�ำปี	 2563	 และอำจำรย์

ผู้น�ำชื่อเสียงสู่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 ในพิธีเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ	จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (มก.)	

เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2563	ณ	ห้องประชุมสุธรรม	อารีกุล	อาคารสารนิเทศ	50	ปี	มก.	โดยผู้ได้รับรางวัล	มีดังนี้

รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�าปี 2563

กลุ่มอายุต�่ากว่า 40 ป	ีได้แก่

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.วีรชัย	ชัยวรพฤกษ์	

	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

	 ดีเด่นด้านการบริการวิชาการ	สายวิทยาศาสตร์

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.ศิวพล	ศรีสนพันธุ ์

	 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

	 ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม	ด้านนวัตกรรม

	 สายวิทยาศาสตร์	

 

กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป	ได้แก่

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.วิชัย	ศิวะโกศิษฐ	

	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

	 ดีเด่นด้านการเรียนการสอน

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.ชัยยำกร	จันทร์สุวรรณ์	

	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

	 ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม	ด้านนวัตกรรม	

	 สายวิทยาศาสตร์	

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.คุณยุต	เอี่ยมสอำด	

	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

	 ดีเด่นด้านการบ�าเพ็ญประโยชน์และท�าคุณประโยชน์

	 ให้แก่	มก.	

รางวัลอาจารย์ผู้น�าชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัย จากการได้รับการจัดล�าดับ Top 2% scientists of the world (2020) ได้แก่

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.ธงไทย	วิฑูรย ์

	 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.ยอดเยี่ยม	ทิพย์สุวรรณ์

	 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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ผลงานนิสิต

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดผลงำนนวัตกรรมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รำงวลัชนะเลศิ	ได้แก่	นายพัสกร	สอนประสาร	นสิติระดบัปรญิญาเอก	ภาควิชาวศิวกรรมวสัด	ุจากผลงานนวตักรรมวสัด ุ

เชิงประกอบซเีมนต์ทีม่พีลงัสะสมรวมในการผลติต�า่เป็นพเิศษส�าหรบัสถาปัตยกรรมสเีขยีว	 โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์	 ดร.ปริญญา	 

ฉกาจนโรดม	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	และ	ดร.วิชิต	ประกายพรรณ	บริษัท	เฌอร่า	จ�ากัด	มหาชน	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รำงวัลรองชนะเลิศ	 ได้แก่	 นายพศุตม์	 บุญค้ันผล	 นิสิตระดับปริญญาโท	 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	 จากผลงาน	 เตาเผา 

อณุหภมิูสงูไมโครเวฟบ้านเชงิพาณชิย์ดัดแปลง	 โดยมรีองศาสตราจารย์	 ดร.ราชธร์ี	 เตชไพศาลเจรญิกิจ	 และผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปรญิญา	ฉกาจนโรดม	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รำงวัลชมเชย	ได้แก่	นายธรรนิตย์	ศิริธรรม	นิสิตระดับปริญญาโท	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	จากผลงาน	เครื่องตรวจ 

จับปลวกอัจฉริยะ	โดยมีรองศาสตราจารย์	ดร.ชวลิต	กิตติชัยการ	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงานบุคลากรสายสนับสนุน

ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี

รำงวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 นางสาวทาวิณี	 เจรจา	 และนางสาว 

อภัสรา	วิเศษวงษา	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	จากผลงาน	Utilization	 

of	Municipal	Solid	Waste	(MSW)	Fly	ash	in	Fiber	Reinforced 

Cement	 Composite	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปริญญา	 

ฉกาจนโรดม	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	และ	ดร.วิชิต	ประกายพรรณ 

บริษัท	เฌอร่า	จ�ากัด	มหาชน	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

บุคลากรสายสนับสนุน ทีม ENG Wonder ได้รับ
รำงวลัชมเชย	กำรประกวดผลงำน	Digital	KU	Awards 

ครั้งที่	 2	 ในหัวข้อ	 KU	 Data	 Driven	 Competition	 

โดยทีม	 ENG	Wonder	 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 	 11	 พฤศจิกายน	 2564	 โดยมี	 ดร.จงรัก	 

วัชรินทร์รัตน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

สมาชิกทีมประกอบด้วย	 นางสาวจันทร์เพ็ญ	 

อุดมโชติพฤทธิ์	นางสาวศศมณฑ์	เจริญมากสุวรรณ	นางสาวสุทัตตา	พาหุมันโต	นางสาวพัชรียา	บุบผาชาติ	นางสาวศศิประภา	

กีรติไพบูลย์	นางสาวภัทรวดี	กอบกิจชัยสงค์	และนางสาวดาริน	ช�านาญกิจ	ส�านักงานเลขานุการ
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ประเภท Good Practice Awards

รำงวัลรองชนะเลิศ	 อันดับท่ี	 1	 ได้แก่	 โครงการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการจัดการโครงการพัฒนาวิชาการสู่ออนไลน์	

สมาชิกทีม : นางดารณ	ียงยนื	นางสาวพทัธนนัท์	แนขุนทด 

		 และนางสาวพัชรียา	 บุบผาชาติ	 ส�านักงาน 

	 เลขานุการ

รำงวลัชมเชย	ได้แก่	โครงการการบรหิารจดัการฐานข้อมลู 

ครุภัณฑ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	

สมาชิกทีม : นางสาววรรณิภา	เครือแก้ว	นางสาววรัญญา	

	 ปราณสุข	ส�านักงานเลขานุการ	และนางสาว 

	 ณัฐกาญจน์	 บูรณาหาร	 ภาควิชาวิศวกรรม 

	 การบินและอวกาศ

ประเภท Knowledge Extension Awards

รำงวัลชมเชย	 ได้แก่	 โครงการการต่อยอดองค์ความรู้ 

ในกระบวนการขออนุมัติและเบิกจ่ายการท�างานล่วงเวลา

สมาชิกทีม : นายสุธี	 แซ่เจีย	 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 

		 และนางสาวจีรนันท์	 เพ็ญจันทร์	 ส�านักงาน 

	 เลขานุการ

ประเภท Innovation Awards

รำงวัลรองชนะเลิศ	 อันดับที่	 2	 ได้แก่	 โครงการระบบ 

รับเงินอย่างชาญฉลาด	(Smart	Receipt	System)	

สมาชิกทีม : นางสาวบษุยมาศ	เดชบ�ารุง	ภาควชิาวศิวกรรม 

	 วสัด	ุนางสาวกญัญณชั	ม่วงสสีกุ	และนางสาว 

	 กมลรัตน์	กองหนู	ส�านักงานเลขานุการ

รำงวลัชมเชย	 ได้แก่	 โครงการการปรับปรุงกระบวนการ 

จัดท�าและเผยแพร่ข่าว	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

สมาชิกทีม : นายนรณฤต	 จันทวรรณ	 และนางสาวตะวัน 

	 ศุภกิจเรืองโรจน์	ส�านักงานเลขานุการ

บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เข้ารับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงานในโครงกำรวันแห่งกำร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ครั้งที่	 7	KU-KM	Day	จาก	ดร.จงรัก	วัชรินทร์รัตน์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ในพธิทีีจ่ดัขึน้ 

โดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 เมือ่วันที	่ 16	พฤศจิกายน	2563	 ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ณ	อาคารสารนิเทศ	50	ปี	มีผู้ได้รับรางวัล	ดังนี้
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รางวัลระดับคณะ

บุคลากรสายสนับสนุน	 เข้ารับรางวัลจากรองศาสตราจารย์	 ดร.พีรยุทธ์	 ชาญเศรษฐิกุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จากการส่งผลงานเข้าประกวดโครงกำรกำรท�ำงำนแบบ	 Smart	Working	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2563	 โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น 

ในการประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะ	ครั้งที่	10/2563	เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2563	ณ	ห้องประชุม	0203	อาคารชูชาติ	ก�าภู	 

ผู้ได้รับรางวัล	มีดังนี้

รางวัลที่ 1	จ�ำนวน	2	รำงวัล	ได้แก่

1.		โครงการ	 Smart	 Event	 Online	 โดยนางสาวภัทรวดี	 กอบกิจชัยสงค์	 และนางสาวศศิประภา	 กีรติไพบูลย์	 

ส�านักงานเลขานุการ

2.	 โครงการระบบข้อมูลทุนการศึกษาประเภทท�างานโดย	Google	 Sheet	 โดยนางจิตฤทัย	 เมาไธสง	 และนางสาว 

โบรณี	จุลประภาศรยุทธ	ส�านักงานเลขานุการ

รางวัลที่ 2	จ�ำนวน	2	รำงวัล	ได้แก่	

1.	 โครงการการเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย	โดยนางสาวสุพัตรา	ศรีจิ๋ว	และนายสมพงษ์	 

พวงดอกไม้	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2.	 โครงการการบริหารจัดการค่าวัสดุใช้สอยทุนวิจัยและนวัตกรรมด้วย	Google	 Sheet	 และ	Google	Apps	 Script 

โดยนางชีวารัตน์	บุณยสงวน	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รางวัลที่ 3	จ�ำนวน	3	รำงวัล	ได้แก่

1.	 โครงการจัดท�าตารางข้อมูล	 SAR	 ตามเกณฑ์	 EdPEx	 ผ่านระบบ	 Google	 Sheet	 โดยนางสาวรัชภร	 พานิชเฮง	 

ส�านักงานเลขานุการ

2.	 โครงการการจัดท�าข้อมูลจ�านวนบัณฑิต	อัตราสัมฤทธิ์	จ�านวน	และรายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมโดยใช้	Google	Sheet	

โดยนางสาวสุชาดา	ภู่ระหงษ์	ส�านักงานเลขานุการ

3.	 โครงการพฒันาขัน้ตอนการจัดท�าค�าสัง่กรรมการด�าเนินการสอบด้วย	Google	 Sheet	 โดยนางสาวนบชลุ	ีพพิธันมัพร 

ส�านักงานเลขานุการ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพธิมีอบรางวัลให้แก่อาจารย์คณะ	ในการประชมุคณะกรรมการประจ�าคณะ	เมือ่วนัที	่6	ตลุาคม 

2564	รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม	Cisco	Webex	โดยมีผู้ได้รับรางวัล	ดังนี้

รางวัลการเรียบเรียงต�าราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2563

รางวัลต�าราดีเด่น	ได้แก่

รองศำสตรำจำรย์	ดร.จักรพนัธ์	อร่ำมพงษ์พันธ์	ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ	จากผลงานเรือ่ง	 เทคโนโลยกีระบวนการ 

ผลิตและการขึ้นรูปต้นแบบรวดเร็วส�าหรับพลาสติก	(Manufacturing	Processes	and	Rapid	Prototyping	Technologies 

for	Plastics)	

รองศำสตรำจำรย์	ดร.สิริพล	อนันตวรสกุล	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	จากผลงานเรื่อง	พอลิเอทิลีน	:	โครงสร้างการแยก 

วิเคราะห์	และการจ�าลอง	(Polyethylene	:	Structure,	Fractionation,	and	Modelling)	

รองศำสตรำจำรย์	ดร.ดีบุญ	เมธำกุลชำติ	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	จากผลงานเรื่อง	การค�านวณปรับแก้ในงานส�ารวจ	

รองศำสตรำจำรย์	ดร.ปิยนชุ	เวทย์ววิรณ์	ภาควชิาวิศวกรรมโยธา	จากผลงานเร่ือง	การก่อสร้างอย่างยัง่ยนื	(Sustainable 

Construction)

ดร.วโรดม	ตู้จินดำ	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	จากผลงานเรื่อง	เน็ตพาย	2020	ภาคปฏิบัติ	(Practical	NETPIE	2020)	

รางวัลต�าราดี ได้แก่	

รองศำสตรำจำรย์	 ดร.อภิรัตน์	 เลำห์บุตรี	 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	 จากผลงานเรื่อง	 หลักเคมีส�าหรับวัสดุอินทรีย	์ 

(Principle	Chemistry	for	Organic	Materials)	

รองศำสตรำจำรย์	 ดร.มำนพ	 เจริญไชยตระกูล	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	 จากผลงานเรื่อง	 การใช้ของไหลท่ีสภาวะ 

ใกล้จุดวิกฤตในอุตสาหกรรมยา	(Applications	of	Dense	Gases	the	Pharmaceutical	Industry)

รองศำสตรำจำรย์	 ดร.จีมำ	 ศรลัมพ์	 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 จากผลงานเรื่อง	 การจัดการน�้าและของเสีย 

มองผ่านประวัติศาสตร์เทศ	-	ไทย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	 ดร.ปริญญำ	 ฉกำจนโรดม	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	 จากผลงานเรื่อง	 หลักของเทคนิคการจ�าแนก 

ลกัษณะเฉพาะของวสัดุ	:	เทคนคิ	XRF	และ	XRD	(Principle	of	Characterization	Techniques	:	XRF	and	XRD	Techniques)

รางวัลต�าราชมเชย ได้แก่

ผูช่้วยศำสตรำจำรย์	ดร.สมปรำรถนำ	ฤทธิพ์ริง้	ภาควชิาวศิวกรรมทรพัยากรน�า้	จากผลงานเรือ่ง	พลศาสตร์ชายฝ่ังทะเล	 

(Coastal	Dynamics)

กิจกรรมเด่น / ผลงาน / รางวัล 33

 Engineering The Rise of



รางวัลวีดิทัศน์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ประเภทที่ 1 สอนเต็มรายวิชา 

รำงวลัวดีทัิศน์ดเีด่น	 ได้แก่	 รองศำสตรำจำรย์	 ดร.เวชพงศ์	 ชตุชิเูดช	ภาควชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ	 จากผลงาน 

เรื่อง	กลศาสตร์ของไหลในวิศวกรรมการบินและอวกาศ	(Fluid	Mechanics	in	Aerospace	Engineering)

รำงวัลวีดิทัศน์ดี	ได้แก่

รองศำสตรำจำรย์	ดร.มำนพ	เจรญิไชยตระกลู	ภาควชิาวศิวกรรมเคม	ีจากผลงานเรือ่ง	อณุหพลศาสตร์วศิวกรรมเคม	ี2 

(Chemical	Engineering	Thermodynamics	2)

รองศำสตรำจำรย์	ดร.กิจพัฒน์	ภูว่รวรรณ	ภาควชิาวศิวกรรมโยธา	จากผลงานเรือ่ง	วเิคราะห์โครงสร้าง	1	(โจทย์ข้อสอบ 

ส�าหรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา)	(Structural	Analysis	1	(Solving	Exams	for	Civil	Engineering	License))

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	 ดร.กำนดิส	 สุดสำคร	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	 จากผลงานเรื่อง	 เศรษฐศาสตร์และการประมาณ 

ราคาทางวิศวกรรมเคมี	(Chemical	Engineering	Economics	and	Cost	Estimation)

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	 ดร.ณัฐวุฒิ	 ชินธเนศ	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 จากผลงานเรื่อง	 ระบบควบคุมเชิงเส้น	 (Linear 

Control	Systems)

ประเภทที่ 2 สอนเฉพาะบางหัวข้อ 

รำงวัลวีดิทัศน์ดี	ได้แก่	

รองศำสตรำจำรย์	ดร.อุศนำ	ตณัฑุลเวศม์	ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า	จากผลงานเรือ่ง	 ฟิลด์จ�ากดั	รหสับลอ็ก	และรหัสวน 

(Finite	field,	Block	codes	and	Cyclic	codes)	

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.ณัฐวุฒิ	ชินธเนศ	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	จากผลงานเรื่อง	การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า	(Electric 

Circuit	Analysis)

อำจำรย์	 ดร.พรรณทิศำ	 ลิ้มแหลมทอง	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	 จากผลงานเรื่อง	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการสร้าง 

แบบจ�าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการสร้างแบบจ�าลองกระบวนการชนิดกลุ่มก้อน	 (Introduction	 to	 Process	 

Modeling	and	Simulation	and	Development	of	Lumped-parameter	Model)
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รางวัลการประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่นประจ�าปี พ.ศ. 2564 
มีโครงการที่ได้รับรางวัล จ�านวน 9 โครงการ ได้แก่	

โครงการพัฒนาวิชาการประเภทวงเงินว่าจ้างมากกว่า 5 ล้านบาท

รำงวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	 ดร.หัชทัย	 ชำญเลขำ	 ศูนย์ศึกษาการจัดการบ�ารุงรักษา	 โครงการพัฒนา 

ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ	(TARR)

รำงวลัที	่2	ได้แก่	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.หัชทยั	ชำญเลขำ	ศนูย์ศกึษาการจัดการบ�ารงุรกัษา	โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ 

และขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

รำงวัลที่	 3	 ได้แก่	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	 ดร.ปำนจิต	 ด�ำรงกุลก�ำจร	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 โครงการงานศึกษาและ 

พยากรณ์	Prosumer	

โครงการพัฒนาวิชาการประเภทวงเงินว่าจ้างมากกว่า 1 - 5 ล้านบาท 

รำงวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.สมฤทัย	ทะสดวก	ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า	โครงการวิเคราะห์ 

ข้อมูล	 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง	 สมุทรศาสตร์	 และจัดท�าแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและก�าหนด 

มาตรการแนวทาง	การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

รำงวัลที่	 2	 ได้แก่	 รองศำสตรำจำรย์สุรศักดิ์	 สงวนพงษ์	 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โครงการพัฒนา 

ตัวแบบจ�าลอง	เพื่อน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย

รำงวัลที่	 3	 ได้แก่	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.พรเทพ	อนุสสรนิติสำร	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	 โครงการที่ปรึกษา 

เชิงลึก	 ด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด�าเนินงาน	 เพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู ่

อุตสาหกรรม	4.0

โครงการพัฒนาวิชาการประเภทวงเงินว่าจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท

รำงวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 ศำสตรำจำรย์	 ดร.วันชัย	 ยอดสุดใจ	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 โครงการศึกษาและทดสอบ 

ความเสียหายเบื้องต้นโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน	

รำงวัลที่	2	ได้แก่	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.ธีรสิทธิ์	เกษตรเกษม	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	โครงการที่ปรึกษาทางเทคนิค 

ด้านการยกระดับคุณภาพความถูกต้องเชิงต�าแหน่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต	

รำงวัลที่	 3	 ได้แก่	อำจำรย์	 ดร.ภำณุชำติ	 บุณยเกียรติ	สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โครงการจัดกิจกรรม 

อบรม	ผ่านระบบออนไลน์
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ประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

กลุ่มงำนอ�ำนวยกำร	(ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)	ได้แก่	นำงสำวภัทรวดี	กอบกิจชัยสงค	์พนักงานมหาวิทยาลัย 

ต�าแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	ส�านักงานเลขานุการ	

กลุ่มงำนอ�ำนวยกำร	(พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)	ได้แก่	นำงสำวโบรณี	จุลประภำศรยุทธ	พนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได้	ต�าแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	ส�านักงานเลขานุการ	

กลุ่มวิชำชีพ	 ได้แก่	นำยนรินทร์	 หรรษชัยนันท์	 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	 ต�าแหน่ง	 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

ประเภทลูกจ้างประจ�า พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจ�า 

กลุ่มงำนบริกำรพื้นฐำน	 ได้แก่	นำงสำวจำนุณี	 ชัยสุวรรณวงศ์	พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	 ต�าแหน่ง	 พนักงาน 

สถานที่	ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ. 2564
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รางวัลที่ 1 จ�ำนวน	2	รำงวัล	ได้แก่	

1.	 โครงการจัดสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ออนไลน์	 โดย	 นำงจิตฤทัย	 เมำไธสง	 และนำงสำวนบชุลี	 พิพัธนัมพร 

ส�านักงานเลขานุการ

2.	 โครงการ	 Event	 Smart	 Booking	 โดย	นำงสำวภัทรวดี	 กอบกิจชัยสงค์	 และนำงสำวศศิประภำ	 กีรติไพบูลย ์

ส�านักงานเลขานุการ

รางวัลที่ 2 จ�ำนวน	5	รำงวัล	ได้แก่

1.	 โครงการ	 Online	 Book	 Selection	 คัดเลือกหนังสือผ่านระบบออนไลน์	 โดย	นำงสำวพิมลวรรณ	 กฤษณพันธุ	์ 

และนำงสำวนลัทพร	วิรัตน์กุล	ส�านักงานเลขานุการ

2.	 โครงการระบบตรวจสอบนสิติในการเข้าใช้บรกิารศนูย์คอมพวิเตอร์วศิวกรรม	 โดย	นำยสธุ	ี แซ่เจยี	ศนูย์คอมพิวเตอร์ 

วิศวกรรม

3.	 โครงการเพิม่ช่องทางการตดิต่อรบับรกิารศูนย์นวตักรรมวสัด	ุโดย	นำงสำวจฬุำภำ	สทุธิประภำ	นำงสำวปำรชิำติ	ชะอุ่ม 

และนำยอำนนท์	นุชอนงค์	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

4.	 โครงการพัฒนาขั้นตอนการจัดท�าระบบยืม	 -	 คืนครุภัณฑ์ออนไลน์	 โดย	นำยศักด์ิดำเรศ	 พรหมยะกลำง	 และ 

นำงสุรี	จิตโสภิณ	ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

5.	 โครงการแนะน�าการใช้และการบ�ารุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ผ่าน	Google	 Classroom	 โดย	นำงสำวสุพัตรำ 

ศรีจิ๋ว	และนำยยงยุทธ	อินนุรักษ์	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รางวัลที่ 3 จ�ำนวน	1	รำงวัล	ได้แก่	

โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารเพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์	 โดย	นำยนรินทร์	 

หรรษชัยนันท์	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รางวัลโครงการการท�างานแบบ Smart Working ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ประจ�าปี 2564 มีโครงการที่ได้รับรางวัล	ดังนี้
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รางวัลโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ประจ�าปี 2563

รางวัลที่ 1 ไม่มีโครงการใดได้รับรางวัล

รางวัลที่ 2 ประเภทโครงการต่อยอด โครงการที่ได้รับรางวัล	ได้แก่

•	 ผลงานระบบรับเงินอย่างชาญฉลาด	 (Smart	 Receipt	 System)	 โดย	นำงสำวบุษยมำศ	 เดชบ�ำรุง	ภาควิชา 

วิศวกรรมวัสดุ	นำงสำวกมลรัตน์	กองหนู	และนำงสำวนิตยำ	จูคลองตัน	ส�านักงานเลขานุการ

รางวัลที่ 2 ประเภทโครงการใหม่ โครงการที่ได้รับรางวัล	ได้แก่

•	 ผลงานการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมโดยใช้	Virtual	Reality	โดย	นำยอนิวัฒน์	พุดโมต นำงสำวจันทร์เพ็ญ 

อุดมโชติพฤทธิ์	และนำงสำวสหพร	แบบประดับ	ส�านักงานเลขานุการ

•	 ผลงานการบริหารจัดการที่จอดรถ	ณ	อาคารจอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์	โดย	นำยอภิชัย	มำกม ีนำงสำวภัทรวด ี

กอบกิจชัยสงค์	และนำงสำวรัตนำพร	ไขลี	ส�านักงานเลขานุการ

•	 ผลงานพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่นิสิตและผู้ปกครอง	 โดย	นำยนรณฤต	 จันทวรรณ	 นำงจิตฤทัย	 เมำไธสง	 และ 

นำงสำวตะวัน	ศุภกิจเรืองโรจน์	ส�านักงานเลขานุการ

•	 ผลงานระบบการบริหารจัดการรับฝากจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์	 โดย	นำงสำวปวีณำ	 ศรีรัตนะ	 นำงสำวปัณณพร 

ทรงบรรดิษฐ์	และนำงสำวรัชนก	นุชเจริญ	วิทยาลัยการชลประทาน

รางวัลที่ 3 ประเภทโครงการใหม่ โครงการที่ได้รับรางวัล	ได้แก่	

•	 ผลงาน	Lively	Library	 โดย	นำงสำวพิมลวรรณ	กฤษณพันธุ์	 นำงสำวนลัทพร	วิรัตน์กุล	และนำงสำวทัตหทัย 

เศรษฐพิศำล	ส�านักงานเลขานุการ
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Success Story

Angus	 เป็นหุ่นยนต์ที่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 ทีม	 SKUBA-Jr	 รวมตัวกันสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจ	 พร้อมด้วย 

แรงสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่นอกจากจะให้ค�าแนะน�า	 ถ่ายทอดความรู้แล้ว	 ยังผลักดันให้ทีม	 SKUBA-Jr	 เข้าร่วม 

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก	World	 RoboCup	 2021	Online	 Challenge	 ในหมวด	 RoboCup	@Home	 EDU	หรือ 

หุ่นยนต์รับใช้ในบ้าน	EDU	รุ่น	Open	Category	เมื่อวันที่	22	-	28	มิถุนายน	2564	

กำรแข่งขัน	 RoboCup	@Home	 EDU	 เป็นกำรแข่งหุ่นยนต์รับใช้ภำยในบ้ำน	ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการแข่งขันอย่างเดียว 

แต่มีการมุ่งเน้นการศึกษางานวิจัยด้วยในการแข่งขัน	จึงท�าให้มีผู้สนใจในการแข่งขันเป็นจ�านวนมาก	ส�าหรับทีม	SKUBA-Jr	นั้น 

ได้เข้าร่วมในรุ ่น	 Open	 คือ	 เป็นรุ ่นส�าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย	 และบริษัทหุ ่นยนต์จากทุกประเทศในโลกมาแข่งขันกัน 

ผลการแข่งขันมีทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย	7	ทีม	คือ	ทีมจากประเทศไทย	ญี่ปุ่น	มาเลเซีย	แคนาดา	สหรัฐอเมริกา	และจีน

SKUBA-Jr กับความตั้งใจสร้างหุ่นยนต์รับใช้ในบ้านจนกลายเป็นหุ่นยนต์ขวัญใจมหาชน  
 และคว้ารางวัลงานวิจัยเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมที่สุดระดับโลก 
 World RoboCup 2021 Online Challenge
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จากการแข่งขันดังกล่าว	 ทีม	 SKUBA-Jr	 สามารถคว้ารางวัลมาครองได้ถึง	 2	 รางวัล	 คือ	 รำงวัล	 Best	 Technical 

Paper	 คือ	 ทีมที่มีการวิจัยเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมที่สุดและมีผลกระทบเชิงนวัตกรรมที่สามารถน�าไปต่อยอดได้	 

พ่วงด้วยรางวัล	People's	Choice	Award	ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับผลโหวตจากคณะกรรมการ	ผู้ร่วมแข่งขัน	และบุคคลทั่วไป 

มากที่สุด	โดยดูจากผลงานในการแข่งขัน	Video	แสดงความสามารถและการมีส่วนร่วมในการแข่งขัน

Angus	 เป็นหุ่นยนต์ท่ีเกิดจากแนวคิดของทีม	 SKUBA-Jr	 ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	 เนื่องจาก 

ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย	 รวมถึงการใช้หุ่นยนต์ทดแทนแรงงานคนเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต้องมีการเว้น 

ระยะห่างจากการเกิดสถานการณ์	 COVID-19	 ตลอดจนแนวคิดที่ต้องการน�าความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์มาใช้งานให้ได้จริง 

และสามารถยกระดับสังคมได้

ส่วนประกอบของหุน่ยนต์	Angus	ประกอบด้วยการใช้	 

Kobuki	 Turtlebot	 2	 เป็นฐานหุ่นยนต์	 โดยมีการเพิ่มชั้น 

บนตัวหุ่น	 เพื่อวางอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 คอมพิวเตอร์	 กล้อง	 

Sensor	 รวมถึง	 Robot	 Arm	 และมีการท�า	 Body	 Shell	 

ข้ึนรูปโดยพลาสติก	 PLA	 เพื่อครอบตัวหุ่นยนต์ให้ดูสวยงาม 

สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ	1	ชั่วโมง	

ความสามารถของหุ่นยนต์	 Angus	 คือ	 สามารถรับ 

ค�าสั่งหรือออเดอร์จากลูกค้า	 พร้อมกับการจดจ�าเมนูและ 

ใบหน้าลูกค้า	เมื่อลูกค้าคนเดิมกลับมาสั่งของอีกครั้ง	หุ่นยนต์ 

Angus	สามารถแนะน�าเมนูให้อีกครั้งได้	

การน�าความรู้จากในต�าราออกมาใช้งานจริง	 นับเป็น 

ความรู้ที่ทรงคุณค่า	 นอกจากจะเป็นการพัฒนาตนเองจาก 

การลงมือปฏิบัติจริงแล้ว	 หุ่นยนต์	 Angus	 ยังได้รับรางวัล 

ระดับโลก	 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่มาจากความตั้งใจแก้ปัญหา 

โดยน�าความรู้ที่เรียนมาผนวกกับการถ่ายทอดจากอาจารย ์

ท�าให้นิสิตทีม	 SKUBA-Jr	 สามารถคว้ารางวัลระดับโลก 

มาครองได้ถึง	2	รางวัลในวันนี้
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ชมคลิป	Skuba-Jr	(Kasetsart	University)	-	Thailand	|	Online	Challenge	2021	

ได้ที่	https://www.youtube.com/watch?v=_ddv9OtZ3cc

นิสิตทีม	SKUBA-Jr	ประกอบด้วย	นางสาว 

อคิราภ์	เตชะภัทรพร	นายกวิน	กลั่นจิตต์	นางสาว 

อัญชิษฐา	 เต็มปิยพล	 นางสาวรัญชิดา	 บุญอมร 

นางสาวชนากานต์	 ผาสุกจินดา	 นายณัฐชนน	 

นนท์พิบูลย ์	 นิสิตระดับปริญญาตรี	 ภาควิชา 

วิศวกรรมไฟฟ้า	 โครงการเป ิดสอนหลักสูตร 

ปริญญาตรีนานาชาติ	 (IUP)	 สาขา	 EIR	 นายกันต์ 

ยาใจ	 นายสิทธิพร	 ตันติบริรักษ ์	 นิ สิตระดับ 

ปริญญาโท	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 และนายภณัฏฐ์	 ทองตัน	 นายวสุธร	 ศิริยากร	 นิสิตระดับปริญญาเอก	ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟ้า	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กาญจนพันธุ์	สุขวิชชัย	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

(ข้อมูล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
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ตู้ความดันบวก
จากผลงานวิจัยต้านภัยโควิด-19 สู่รางวัลระดับชาติ และถ่ายทอดเชิงพาณิชย์

นวตักรรมตู้ควำมดนับวก	เก็บส่ิงส่งตรวจ	COVID-19	เป็นผลงานนวตักรรมท่ีเกิดข้ึน 

เน่ืองจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19) 

เมือ่ช่วงต้นปี	2563	จากความต้ังใจแรกของทีมนักวจัิยท่ีต้องการป้องกนับุคลากรทางการแพทย์ 
ทีมคุณหมอ	 พยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชในการคัดกรองผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19	 น�ามาสู่ความร่วมมือระหว่าง	 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	กับ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(มก.)	และบริษัท 

แคมฟิล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ทั้งในด้านวิชาการ	 ด้านการออกแบบ	 ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ติดตั้งและผลการตอบรับ 

จากผู้ใช้งานจริง	 น�ามาซึ่งการพัฒนาตู้ความดันบวกท่ีได้มาตรฐานระดับโลก	 มีความปลอดภัยสูงและตรงกับความต้องการ 

ของผู้ใช้งานที่แท้จริง	 ส่งผลให้ตู้ความดันบวกได้รับการตอบรับถึงประสิทธิภาพการใช้งานท่ีดีมาก	 นับเป็นผลงานท่ีก่อให้เกิด 

ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง	

จากความร่วมมือดังกล่าวที่ก่อให้เกิดตู้ความดันบวกท่ีใช้งานได้จริง	 ตอบโจทย์การใช้งานของทีมแพทย์ในการคัดกรอง 

COVID-19	 นับเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง	 น�ามาซ่ึงการได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ได ้
รับรำงวัลผลงำนวิจัยที่สร้ำงผลกระทบระดับสูงมำก 

(Gold	Award	for	the	High	Impact	Research)	 

ประจ�าปี	 2564	 และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ	Prime 

Minister	 Award	 2021:	 Innovation	 for	 Crisis	 

(Government	Sector)	

รองศาสตราจารย์	ดร.วีรชัย	 ชัยวรพฤกษ์	หวัหน้า 

โครงการ	กล่าวว่า	“ควำมปลอดภัย	คือเป้ำหมำยสูงสุด 

ของกำรออกแบบพฒันำตูค้วำมดนับวก	ทมีวจิยัพฒันา	

จงึให้ความส�าคญัสงูสดุกบัการปิดจดุอนัตราย	และน�ามา 

เป็นเกณฑ์ในการออกแบบตู้ความดันบวกให้มีความ 

ปลอดภัยสูงสุดต่อแพทย์ท่ีปฏิบัติงาน	 เราได้ศึกษา 

งานวิจัยจากทั่วโลกด้านการแพร่กระจายของละออง 

สารคัดหลั่งจากการไอ	 จาม	 และน�าหลักพลศาสตร์

ของไหลเชิงค�านวณ	 (Computat ional	 Fluid	 

Dynamics:	 CFD)	 ที่ใช ้กระบวนการเชิงตัวเลขมา 

ค�านวณและท�านายลักษณะการไหลของอากาศที่ไหล 

42

Su
cc

es
s 

St
or

y
รายงานประจ�าปี 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564



ภายในตู้ความดันบวก	ทีมวิจัยพบจุดอันตราย	หากมีการออกแบบไม่ดีพอ	คือ	จะมีการไหลของอากาศจากภายนอกกลับเข้าไป 

ภายในตู้	 โดยไม่ได้ผ่านชุดกรอง	 ท�าให้เกิดการปนเปื้อนของอากาศภายในตู้	 เราจึงได้น�าจุดอันตรายเหล่านั้นมาเป็นเกณฑ ์

ในการออกแบบสร้างตู้จริง	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานภายในตู้	

นอกจากนี้	 ทีมวิจัยได้ให้ความส�าคัญกับการใช้อุปกรณ์ระบบภายในตู้ความดันบวก	 โดยได้เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐาน 

ระดับโลก	 เช่น	 ระบบสร้างความดันบวกที่สามารถปรับระดับความดันบวกในตู้ได้ตามต้องการ	 และชุดกรองอากาศ	 HEPA 

(High	 Efficiency	 Particulate	 Air	 Filter)	 ที่เป็นระดับเดียวกับท่ีใช้ในห้องผ่าตัดใหญ่ในประเทศไทย	 โดยชุดกรองอากาศนี้ 

ได้มี	 Scan	 Test/Test	 report	 มาตรฐาน	 ISO846-VDI6022	 ท่ีไม่ก่อเกิดเช้ือรา	 แบคทีเรีย	 และมีประสิทธิภาพการกรอง 

ดักจับฝุ่นสูง	 อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถสื่อสารระหว่างภายใน - นอกตู้ได้โดยไม่ต้องสัมผัส	 ลดความเสี่ยงจากการติดเช้ือ	 และ 

ถุงมือยางได้ใช้ถุงมือยางทางการแพทย์	 น�าเข้าจากประเทศฝรั่งเศส	 รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการน�าข้อคิดเห็น/ความต้องการ 

ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ใช้งานตู้จริงมาแก้ไข	 ปรับปรุงฟังก์ชั่นการใช้งาน	 จนออกมาเป็นตู้ความดันบวกที่แพทย ์

โรงพยาบาลศิริราช	 และอีกหลายโรงพยาบาลให้ความเห็นว่ามีความเหมาะสม	 ท้ังในด้านความปลอดภัย	 และความสะดวก 

สบาย	น�ามาสู่การเป็นตู้ความดันบวกหลักที่โรงพยาบาลหลายแห่ง	รวมถึงคลินิกแลปขนาดใหญ่เจาะจงใช้งาน”

เมื่อวันที่	 12	 กรกฎาคม	 2564	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานตู้ความดันบวกแก่บริษัท	 แคมฟิล 

(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ในการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานจ�านวนมากในสถานการณ์	 COVID-19 

ของประเทศต่อไป	 โดยบริษัท	 แคมฟิล	 ได้ตั้งเป้าหมายภาพรวมในการผลิตตู้ความดันบวกหลังได้รับอนุญาตผลิตเชิงพาณิชย์	 

ไม่ต�า่กว่า	30-60	ตูต่้อปี	โดยมทีมีช่างทีส่ามารถติดต้ังระบบได้	ในอตัรา	15	ตูต่้อสัปดาห์	รวมท้ังมโีกดงัสนิค้า	(Warehouse)	อยูท่ี่ 

จังหวัดปทุมธานี	ที่พร้อมจะรองรับการผลิตและ	Stock	สินค้า	ตลอดจนมีทีมวิศวกร	มากกว่า	20	คนที่พร้อมจะรับการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการผลิตและข้อมูลจากคณะวิศวฯ	 เพื่อส่งต่อข้อมูลท่ีถูกต้องให้กับผู้ใช้งานจริง	 โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก	 คือ	 ลูกค้า 

กลุ่มโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน	

ทมีนกัวจิยัและพัฒนาตู้ความดันบวก	ประกอบด้วย	อาจารย์ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มก.	ได้แก่ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ประพจน์	ขนุทอง	หวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เกรียงไกร	อัศวมาศบันลือ 
ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.เจตวย์ี	ภคัรชัพนัธุ	์ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.อรรถพร	 วิเศษสินธุ์	 และรองศาสตราจารย์	 ดร.วีรชัย	 

ชัยวรพฤกษ์	 หัวหน้าโครงการวิจัย	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.	แพทย์หญงิสวุมิล	นิยมในธรรม	รองผู้อ�านวยการ	ศนูย์วิจยั 

คลินิก	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัย 

มหิดล	

(ที่มา: รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
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การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบความ 

เป็นจริงเสมือน	 เป็นผลงานการพัฒนากระบวนการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	ประกอบด้วย	นายอนิวัฒน์	พุดโมต	นางสาวสหพร	แบบประดับ 

และนางสาวจันทร์เพ็ญ	 อุดมโชติพฤทธิ์	 ส�านักงานเลขานุการ	 เพื่อปรับปรุงการท�างาน 

ในส่วนของการน�าผลงานนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ออกแสดงในนิทรรศการ 

ต่าง	 ๆ	 ที่จากเดิมมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการจัดท�าโปสเตอร์และยุ่งยาก 

ในการตดิตัง้ในการจดัแสดง	โดยเร่ิมจากการรวบรวม	เรยีบเรยีงข้อมูล	ออกแบบและจดัท�า

เอกสารประชาสัมพันธ์	 ซึ่งมีทั้งรูปแบบแผ่นพับ	 โปสเตอร์	 และป้ายไวนิล	 ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี 

ท่ีด�าเนนิการต้องมทีกัษะในการปฏบิติังาน	และการด�าเนนิการมหีลายขัน้ตอนการท�างาน 

ท�าให้สูญเสียเวลามาก	 ประกอบกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมที่ไม่สนใจข้อมูลที่เป็น 

รูปแบบเอกสาร	แต่ให้ความสนใจกับการน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อ	Interactive	

จากปัญหาดังกล่าว	 จึงเป็นทีม่าในการพฒันารปูแบบการประชาสมัพนัธ์ในการจดั 

นิทรรศการผลงานนวัตกรรม	 โดยเริ่มจากการให้เจ้าของผลงานนวัตกรรมกรอกข้อมูล 

ผลงานนวตักรรมจดัเก็บในเวบ็ไซต์ผลงานนวตักรรมที	่ http://innovation.eng.ku.ac.th 

(ซ่ึงมีการใช้งานอยู่แล้ว)	 เพ่ือใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรม	 หลังจากนั้น 

ท�าการพัฒนา	 Platform	แสดงผลงานออนไลน์	 โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 

หรือ	 Virtual	 Reality	 (VR)	 แบบ	 360	 องศา	 มาช่วยในการน�าเสนอข้อมูลแบบ 

Interactive	 ท�าให้ผู้เข้าชมเสมือนได้ไปในสถานท่ีจัดแสดง	 ได้ใกล้ชิดและรับทราบ 

ข้อมูลผลงานนวัตกรรมผ่านจอสัมผัส	(Touch	Screen)	/	สมาร์ทโฟน	

นายอนิวัฒน์	 พุดโมต	 หัวหน้าโครงการ	 กล่าวว่า	 “การพัฒนากระบวนการ 

ประชาสัมพันธ์ผลงานนวตักรรมครัง้นี	้ ช่วยแก้ปัญหาในการจดัท�าเอกสารประชาสมัพนัธ์ 

ให้สะดวกรวดเร็ว	ติดตั้งได้ง่าย	และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าชมนิทรรศการ 

เปลี่ยนจากโปสเตอร์สู่การประชาสัมพันธ์แบบความเป็นจริงเสมือน
เพิ่มความสะดวก เห็นภาพจริงของผลงานนวัตกรรม

โดยเจ้าหน้าทีส่ามารถน�าข้อมลูผลงานนวตักรรมทีต้่องการน�าเสนอได้จากเวบ็ไซต์ผลงานนวตักรรม	 โดยน�าข้อมลูเข้าสู่	 Platform 

แสดงผลที่พัฒนาขึ้น	Platform	ดังกล่าวจะแสดงผลข้อมูลผลงานนวัตกรรมในรูปแบบความเป็นจริงเสมือน	พร้อมรายละเอียด 

ของผลงานดังกล่าว	 โดยสามารถรองรับการแสดงผลท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์	 นอกจากนั้นยังช่วยให้ไม่ต้องจัดท�าเอกสาร 

ประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์ใหม่ทุกครั้งในผลงานเดียวกันท่ีต้องน�าไปจัดแสดงในนิทรรศการต่าง	 ๆ	 การด�าเนินการดังกล่าว 

สามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ	เวลา	และแรงงานคนที่ต้องใช้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	คือ	แผ่นพับ	เอกสาร 

ประชาสัมพันธ์	 ป้ายไวนิล	 ฯลฯ	 เป็นการให้ข้อมูลผ่านจอสัมผัสแทน	 ผู้เยี่ยมชมสามารถสัมผัสจอเพื่อย่อขยาย	 ชมผลงาน 

พร้อมค�าอธิบายได้ทุกเวลา	ทุกสถานที่”

ผลงานการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบความเป็นจริงเสมือน	 ได้รับรางวัลที่	 2	 

จากการประกวดในโครงการพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพในองค์กร	 (PQI)	 ประจ�าปี	 2563	 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 รางวัลที่	 3	 ภาคโปสเตอร์ในโครงการรางวัลคุณภาพ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ครั้งที่	 15	 และ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	การน�าเสนอภาคบรรยายในการประชมุวชิาการวจิยัระดบัชาตสิ�าหรบับคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ

การในสถาบันอุดมศึกษา	ครั้งที่	13	(ปขมท.)
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คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 4 ล้านบาท
พัฒนานวัตกรรมต้านภัย COVID-19 ระลอก 1-3

ภายหลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 เมื่อช่วงปลายปี	 2562	 ซ่ึงในขณะนั้น	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 (มก.)	 ได้ร่วมช่วยเหลอืสงัคมในภาวะเร่งด่วนโดยการน�าความรูด้้านวศิวกรรม 

ผนวกกับการประสานงานและความร่วมมือกับทีมแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อยับยั้งและป้องกัน 

การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทย	

จากสถานการณ์ดังกล่าว	ศาสตราจารย์	ดร.วันชัย	ยอดสุดใจ	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	ได้เป็นแกนหลักในการจัดตั้งโครงการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต่อสู้กับวิกฤตไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 ร่วมกับอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์	 วิจัย	พัฒนา	และ 

ผลตินวัตกรรมท่ีมคีวามจ�าเป็นทางการแพทย์	โดยได้รบัการสนับสนนุงบประมาณ	จ�านวน	3	ล้านบาท	ในช่วงการเกิดสถานการณ์ 

COVID-19	 ระลอก	 1	 -	 2	 และอีก	 1	 ล้านบาทในการเกิด	 COVID-19	 ระลอก	 3	 โดยนวัตกรรมท่ีคณะวิศวฯ	 ได้ผลิตขึ้น	 

ได้ส่งมอบแก่โรงพยาบาลต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยและป้องกัน	COVID-19	ให้กับทีมแพทย์ 

รวมถึงผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ	 ไม่ว่าจะเป็น	 Face	 shield	 (อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า)	 เสื้อกาวน์นาโน	หุ่นยนต์พ่นละอองน�้ายา 

ฆ่าเชื้อโรค	 COVID-19	 เครื่องท�าความสะอาดมือ	 พร้อมกล้องจับอุณหภูมิและการสวมหน้ากาก	 ห้องตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 

ทางอากาศ	รถไฟฟ้าส�าหรับเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแบบความดันบวก	และตู้ความดันบวกเก็บสิ่งส่งตรวจ

ผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาโดยทีมอาจารย์คณะวิศวฯ	 มก.	 ได้รับการตอบรับที่ดีจากทีมแพทย์ผู้ใช้งานจริงในโรงพยาบาล 

กว่า	 100	 แห่ง	 เช่น	 โรงพยาบาลศิริราช	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	 โรงพยาบาลสมุทรสาคร	 และ 

โรงพยาบาลปทุมธานี	 เป็นต้น	 โดยคณะวิศวฯ	 ได้พัฒนาประสิทธิภาพของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจากค�าแนะน�าของทีมแพทย ์

นอกจากน้ี	 ยังมีนวัตกรรมที่อาจารย์คณะได้ร่วมศึกษา	 วิจัย	 และพัฒนาข้ึนร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 คือ 

ห้องความดันลบส�าหรับผู้ป่วยเด็กซึ่งนับเป็นแห่งแรกในประเทศไทย	 โดยมีรองศาสตราจารย์	 ดร.ศุภสิทธ์ิ	 รอดขวัญ	 ภาควิชา 

วิศวกรรมเครื่องกล	เป็นหัวหน้าโครงการ

บทบาทคณะวิศวฯ 
ในสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 1-3

Face Shield
รองศาสตราจารย์	ดร.คุณยุต	เอี่ยมสอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรรถพร	วิเศษสินธุ์	

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หุ่นยนต์พ่นละอองน�้ายาฆ่าเชื้อโรค COVID-19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา	เหล่าอนันต์ธนา	และทีมนักวิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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ตู้ความดันบวกเก็บสิ่งส่งตรวจ
รองศาสตราจารย์	ดร.วีรชัย	ชัยวรพฤกษ์	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประพจน์	ขุนทอง	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เกรียงไกร	อัศวมาศบันลือ	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรรถพร	วิเศษสินธุ์	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เจตวีย์	ภัครัชพันธุ์	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ร่วมกับ	บริษัท	แคมฟิล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พญ.สุวิมล	นิยมในธรรม	
รองผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยคลินิก	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นแพทย์ผู้ให้ค�าปรึกษา

เสื้อกาวน์นาโน
รองศาสตราจารย์	ดร.อรทัย	จงประทีป	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
รองศาสตราจารย์	ดร.อภิรัตน์	เลาห์บุตรี	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
รองศาสตราจารย์	ดร.สุรีรัตน์	ผลศิลป์	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
รองศาสตราจารย์	ดร.ราชธีร์	เตชไพศาลเจริญกิจ	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อมรรัตน์	เลิศวรสิริกุล	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กษิดิศ	พนมสุวรรณ	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
อาจารย์	ดร.นเร	ผิวนิ่ม	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	
รองศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เหลืองประเสริฐ	ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	
รองศาสตราจารย์	ดร.วีรชัย	ชัยวรพฤกษ์	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	
รองศาสตราจารย์	ดร.นริศ	เต็งชัยศรี	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มก.

เครื่องล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
พร้อมกล้องจับอุณหภูมิและการสวมหน้ากาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา	เหล่าอนันต์ธนา	และทีมนักวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ห้องตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางอากาศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศุภสิทธิ์	รอดขวัญ	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	
วิจัย	พัฒนา	และออกแบบ	ร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	
และบริษัท	วินด์ชิลล์	จ�ากัด	

รถไฟฟ้าส�าหรับเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย แบบความดันบวก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เกรียงไกร	อัศวมาศบันลือ	
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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ล่าสุด	 ผลงานตู้ความดันบวกเก็บสิ่งส่งตรวจ	 ได้รับ 

รางวัล	 Gold	 Award	 ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับ 

สูงมาก	 Gold	 Award	 for	 the	High	 Impact	 Research 

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประจ�าปี	2564	และรางวัล 

Prime	Minister	Award:	 Innovation	 for	Crisis	ประเภท 

หน่วยงานภาครัฐ	 (Government	 Sector)	 จากส�านักงาน 

นวัตกรรมแห่งชาติ

(ข้อมูล: ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย)
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พัฒนานิสิต สู่...บัณฑิต
และ วิศวกรมืออาชีพ

การจัดการการศึกษา
รายงานประจ�าปี 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)



ระดับปริญญาตรี 16 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 21 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรมืออาชีพที่มีความสามารถและรอบรู ้
ทางเทคนิค พร้อมด้วยคุณธรรม จรยิธรรม และความรบัผิดชอบทางสังคม ในปีการศึกษา 2563 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ได้ท�าการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ และภาคภาษา 
อังกฤษ รวมทั้งสิ้น 47 หลักสูตร

17.	 วศ.ม.วิศวกรรมเคมี	(ภาคปกติ)

18.	 วศ.ม.วิศวกรรมโยธา	(ภาคปกติ)

19.	 วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	(ภาคปกติ
	 ภาคพิเศษ)

20.	 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า	(ภาคปกติ)

21.	 วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ	(ภาคปกติ)

22.	 วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ	(นานาชาติ)

23.	 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล	(ภาคปกติ
	 ภาคพิเศษ)

24.	 วศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรน�้า	(ภาคปกติ
	 ภาคพิเศษ)

25.	 วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	(ภาคปกติ
	 ภาคพิเศษ)

26.	 วศ.ม.เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม	
		 (ภาคพิเศษ)

27.	 วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ	(ภาคปกติ)	

28.	 วศ.ม.วิศวกรรมการบินและอวกาศ	
	 (ภาคปกติ)

29.	 วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและ
	 การบริหาร	(ภาคพิเศษ)

30.	 วศ.ม.การจัดการวิศวกรรม	(ภาคพิเศษ)

31.	 วศ.ม.การจัดการวิศวกรรม	(นานาชาติ)

32.	 วศ.ม.วิศวกรรมความปลอดภัย	(ภาคพิเศษ)

33.	 วศ.ม.วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย	(ภาคพิเศษ)

34.	 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ	(ภาคพิเศษ)

35.	 วศ.ม.สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และ
	 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	(นานาชาติ)

36.	 วศ.ม.เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม
	 สรรค์สร้าง	(ภาคพิเศษ)

37.	 วศ.ม.วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากร
	 เพื่อความยั่งยืน	(นานาชาติ)

38.	ปร.ด.วิศวกรรมเคมี	(ภาคปกติ)

39.	 วศ.ด.วิศวกรรมโยธา	(ภาคปกติ)

40.	ปร.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	(ภาคปกติ
		 ภาคพิเศษ)

41.	 วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า	(ภาคปกติ)

42.	 วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ	(ภาคปกติ)

43.	 วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ	(นานาชาติ)

44.	 วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล	(ภาคปกติ)

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

46.	 วศ.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	(ภาคปกติ)

47.	ปร.ด.วิศวกรรมวัสดุ	(ภาคปกติ)

	 1.	 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี	(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ)

	 2.		วศ.บ.วิศวกรรมโยธา	(ภาคปกติ)

	 3.		วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	(ภาคปกติ)

	 4.		วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ
	 		ภาคภาษาอังกฤษ)

	 5.		วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ	(ภาคปกติ
	 	 ภาคพิเศษ	ภาคภาษาอังกฤษ)

	 6.		วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	(ภาคปกติ
	 	 ภาคพิเศษ)

	 7.		วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	(นานาชาติ)

	 8.		วศ.บ.วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน�้า	
	 	 (ภาคปกติ)

	 9.		วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	(ภาคปกติ	
	 	 ภาคภาษาอังกฤษ)

	10.	 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
	 	 (ภาคปกติ	ภาคพิเศษ)

	11.	 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
	 	 (นานาชาติ)

	12.	 วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ	(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ)

	13.	 วศ.บ.วิศวกรรมการบินและอวกาศ
	 	 (ภาคปกติ)

	 	 *	วศ.บ.วิศวกรรมการบินและอวกาศและ
	 	 	 บริหารธุรกิจ
	 	 	 (หลักสูตรร่วม	2	ปริญญา	นานาชาติ)	
	 	 	 ใช้หลักสูตรเดียวกับ	วศ.บ.วิศวกรรม 
	 	 	 การบินและอวกาศ	*

	14.	 วศ.บ.วิศวกรรมส�ารวจและสารสนเทศ
	 	 ภูมิศาสตร์	(ภาคพิเศษ)

	15.	 วท.บ.การจัดการเทคโนโลยีการบิน
	 	 (ภาคพิเศษ)

	16.	 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
	 	 (นานาชาติ)
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การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการสอบ

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้มีประกาศ	 เร่ือง	 มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาด 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยได้ให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(คณะวิชา)	จัดการเรียนการสอน 

และการสอบในรูปแบบออนไลน์	 (Online)	 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID-19)	นั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การบริหารจัดการสอบออนไลน์แบบยั่งยืน 

ด้วย	 KULam”	 ในวันที่	 11	 มิถุนายน	 2564	 เวลา	 9.00-12.00	 น.	 แบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม	 Cisco	WebEx	 โดยม	ี 

อาจารย์	 ดร.จติต	ิ นิรมติรานนท์	 รองผูอ้�านวยการส�านกับรหิารการศกึษา	 เป็นวทิยากรให้กบัอาจารย์ผูส้อน	 เพือ่ให้อาจารย์ผูส้อน 

สามารถเข้าใจภาพรวมในการจัดการเรียนการสอนและการสอบของ	 มก.	 และมหาวิทยาลัยอื่น	 ๆ	 ระบบการเรียนการสอน 

ออนไลน์แบบ	Moocs	บน	KULearn	(Open	EdX)	เทคนิคการจัดสอบด้วยระบบสอบ	KULam	และการคุมสอบด้วยวิธีต่าง	ๆ 

จากประสบการณ์การจัดสอบให้ส่วนกลาง	 สามารถใช้งานจริงกับระบบสอบ	 KULam	 สร้างคลังข้อสอบ	 เทคนิคการจัดการ 

คุมสอบในแบบต่าง	ๆ	ที่ใช้ร่วมกับ	KULam

50
รายงานประจ�าปี 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564



การพัฒนาสื่อการสอน

คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการพัฒนาสื่อการสอน	 โดยจัดให้มีโครงการประกวด 

การเรียบเรียงต�าราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ปีการศึกษา	 2563	 และ 

โครงการประกวดวีดิทัศน์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

ปีการศึกษา	2563	ขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม	2563	-	มิถุนายน	2564	ดังนี้

1. การประกวดการเรียบเรียงต�าราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

	 เพือ่เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์	ผลติต�ารา	 และหนงัสอืทางด้านวศิวกรรมศาสตร์ 

ให้มากยิ่งข้ึน	 ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมบรรยากาศทางวิชาการให้อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการจัดท�าต�าราและหนังสือ 

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 อันจะน�าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและการขอต�าแหน่งทางวิชาการ	 โดยมีอาจารย์ที่สนใจ 

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น	จ�านวน	10	เรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพล อนันตวรสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ผลงำนต�ำรำ	เรื่อง

พอลิเอทิลีน	:	โครงสร้าง	การแยกวิเคราะห์	และการจ�าลอง

(Polyethylene	:	Structure,	Fractionation,	and	Modelling)

รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ผลงำนต�ำรำ	เรื่อง	

การใช้ของไหลที่สภาวะใกล้จุดวิกฤตในอุตสาหกรรมยา

(Applications	of	Dense	Gases	the	Pharmaceutical	Industry)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

ผลงำนต�ำรำ	เรื่อง	

การก่อสร้างอย่างยั่งยืน

(Sustainable	Construction)
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รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผลงำนต�ำรำ	เรื่อง	

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตและการขึ้นรูปต้นแบบรวดเร็วส�าหรับพลาสติก

(Manufacturing	Processes	and	Rapid	Prototyping	Technologies	

for	Plastics)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง 
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า 

ผลงำนต�ำรำ	เรื่อง	

พลศาสตร์ชายฝั่งทะเล	

(Coastal	Dynamics)

รองศาสตราจารย์ ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

ผลงำนต�ำรำ	เรื่อง	

การค�านวณปรับแก้ในงานส�ารวจ

ดร.วโรดม ตู้จินดา 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ผลงำนต�ำรำ	เรื่อง 

เน็ตพาย	2020	ภาคปฏิบัติ	

(Practical	NETPIE	2020)

52
รายงานประจ�าปี 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

ผลงำนต�ำรำ	เรื่อง

หลักของเทคนิคการจ�าแนกลักษณะเฉพาะของวัสดุ	:	เทคนิค	XRF	และ	XRD

(Principle	of	Characterization	Techniques	:	XRF	and	XRD	Techniques)

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

ผลงำนต�ำรำ	เรื่อง	

หลักเคมีส�าหรับวัสดุอินทรีย์	

(Principle	Chemistry	for	Organic	Materials)

รองศาสตราจารย์ ดร.จีมา ศรลัมพ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผลงำนต�ำรำ	เรื่อง	

การจัดการน�้าและของเสีย	มองผ่านประวัติศาสตร์เทศ-ไทย
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2. การประกวดวีดิทัศน์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ผลิตวีดิทัศน์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรม 

ให้มากย่ิงขึ้น	 ตลอดจนสร้างเสริมบรรยากาศทางวิชาการให้อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการจัดท�าวีดิทัศน์สื่อการสอน 

อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรม	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่	 21 

โดยมีอาจารย์ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น	จ�านวน	8	เรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ผลงำนวีดิทัศน์	เรื่อง	

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี	2	

(Chemical	Engineering	Thermodynamics	2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ผลงำนวีดิทัศน์	เรื่อง	

ระบบควบคุมเชิงเส้น

(Linear	Control	Systems)

รองศาสตราจารย์ ดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

ผลงำนวีดิทัศน์	เรื่อง	

กลศาสตร์ของไหลในวิศวกรรมการบินและอวกาศ	

(Fluid	Mechanics	in	Aerospace	Engineering)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดิส สุดสาคร 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ผลงำนวีดิทัศน์	เรื่อง	

เศรษฐศาสตร์และการประมาณราคาทางวิศวกรรมเคมี	

(Chemical	Engineering	Economics	and	

Cost	Estimation)

54
รายงานประจ�าปี 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564



อาจารย์ ดร.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ผลงำนวีดิทัศน์	เรื่อง	

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างแบบจ�าลอง

กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการสร้าง

แบบจ�าลองกระบวนการชนิดกลุ่มก้อน	

(Introduction	to	Process	Modeling	and	

Simulation	and	Development	of	Lumped	-

parameter	Model)

รองศาสตราจารย์ ดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ผลงำนวีดิทัศน์	เรื่อง	

ฟิลด์จ�ากัด	รหัสบล็อกและรหัสวน	

(Finite	field,	Block	codes	and	Cyclic	codes)

รองศาสตราจารย์ ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

ผลงำนวีดิทัศน์	เรื่อง	

วิเคราะห์โครงสร้าง	1

(โจทย์ข้อสอบส�าหรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา)	

(Structural	Analysis	1	(Solving	Exams	for	Civil	

Engineering	License))

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ผลงำนวีดิทัศน์	เรื่อง	

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า	

(Electric	Circuit	Analysis)
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คณะวศิวกรรมศาสตร์ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทกัษะต่าง ๆ ทีจ่�าเป็นในการเรยีน การประกอบอาชพี ตลอดจน 
การด�ารงชีวิตประจ�าวัน เพ่ือให้บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม และ 
จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในศตวรรษที่ 21 เช่นปัจจุบันน้ี ทักษะที่จ�าเป็นนอกเหนือความรู้เก่ียวกับเรื่องรอบตัว 
ความเป็นไปของโลกแล้วน้ัน ทักษะหลักที่จ�าเป็นใน 3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ ส่ือ  
และเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะชีวิตและอาชีพ ล้วนจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตในอนาคต

ในรอบปีการศกึษา	 2563	 คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้ฝึกฝนและถ่ายทอดให้นสิติได้รบัทกัษะทีจ่�าเป็นเหล่านัน้	 ผ่านการจดั 

กิจกรรมและโครงการต่าง	ๆ	ในรูปแบบ	New	Normal	และแบบออนไลน์	ดังนี้	

1. กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมด้านการฝึกทักษะทั้งด้านวิชาการและสังคมให้แก่นิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 จัดค่ายฝึกพัฒนาทักษะและความรู้	 ในชื่อ	 “โครงการค่ายทะลุฟ้า”	 โดยม ี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้	 ให้มีทักษะ 

และทศันคตทิีด่ต่ีอการเขยีนโปรแกรม	การพฒันา	Project	 และการท�างานเป็นทมี	 เพือ่ให้นสิติในภาควชิาสามารถต่อยอดความรู	้

และทักษะที่ได้เรียนมาต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง	 เมื่อวันท่ี	 6 - 7,	 13 - 14	 และ	 20 - 21	 กุมภาพันธ์	 2564	 ในรูปแบบ 

Online	Class	

การพัฒนานิสิต
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คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตใหม่	 ได้รู้จักการริเริ่มสิ่งใหม่	การปรับตัวและเข้าสังคมตลอดจนการใช้ชีวิต 

ในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านการปฐมนิเทศ	ดังนี้

 นิสิตผู้สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์คะแนนสูงสุด ล�าดับที่ 1 - 2 

	 	 TCAS	รอบที่	3	(Admission	1)

	 	 	 1.	 นายพฤกษ์	อ่วมเทศ		 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

	 	 	 2.		นายกันต์กฤช	พรหมมาโนช		 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  TCAS	รอบที่	4	(Admission	2)

	 	 	 1.	 นายสรัล	ตั้งเคียงศิริสิน		 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

	 	 	 2.	 นายพีรวัฒน์	เสถียรวราภรณ์		 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ในปีการศกึษา	2564	คณะได้ด�าเนนิการจัดโครงการปฐมนเิทศนสิติใหม่เป็นรปูแบบออนไลน์	100%	ในวนัที	่25	มถินุายน 

2564	 โดยด�าเนินการจดัท�าวดิีทศัน์	จ�านวน	3	วดิีทศัน์	 เผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์	คอื	แฟนเพจ	 facebook	ของหน่วย 

กจิการนิสิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	และทางเวบ็ไซต์ของคณะวศิวกรรมศาสตร์	เพือ่ให้นสิติใหม่เข้าชมและศกึษาข้อมลูด้วยตนเอง

• โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
	 คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบการจัดปฐมนเิทศ 

นสิิตใหม่เป็นรูปแบบ	New	normal	เพือ่ลดความแออดัของนสิติทีเ่ข้าร่วม 

โครงการและเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

โควิด-19	 โดยปีการศึกษา	 2563	 ด�าเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่	 3 

และ	8	-	10	กรกฎาคม	2563	แบ่งรอบการเข้าร่วมเป็น	2	รอบ	คือ	เวลา	 

9.00	-	12.00	น.	และรอบเวลา	13.00	-	16.00	น.	ณ	ห้องประชุม	0410 

อาคารชูชาติ	 ก�าภู	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 และถ่ายทอดสดผ่านทาง 

แฟนเพจ	facebook	ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร.พีรยุทธ์	 ชาญเศรษฐิกุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เป็นประธาน 

เปิดการปฐมนิเทศ	 พร้อมมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน 

การศึกษา	 จ�านวนเงินทุนละ	 51,600	 บาท	 แก่นิสิตท่ีสอบเข้าคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์	คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่	1	 -	2	ทั้งผ่านระบบ	TCAS	

รอบที่	3	(Admission	1)	และ	TCAS	รอบที่	4	(Admission	2)
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2. กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา

	 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และภาษา	 เป็นทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพในอนาคต	 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ให้แก่นิสิตเป็นประจ�าทุกปีการศึกษา	 ตั้งแต่การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 การเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ	 ตลอดจนการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนจบการศึกษา	 โดยในปีการศึกษา 

2563	มีกิจกรรมที่จัดขึ้น	ดังนี้	

• โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ส�าหรับนิสิตคณะวศิวกรรมศาสตร์
		 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียนภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่	 4	 ระหว่าง 

วันที่	 9	 กันยายน	 ถึงวันที่	 6	 พฤศจิกายน	 2563	 โดยเน้นเนื้อหาของการใช้ภาษาในชีวิตประจ�าวัน	 การน�าเสนอรายงาน	 

การสอบแข่งขนั	การสมัครงาน	การสมัภาษณ์งาน	ตลอดจนการท�างานในสาขาวิชาชีพวศิวกรรม	เพือ่จะได้น�าความรูภ้าษาองักฤษ 

ที่ได้รับจากการอบรมนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต	

• โครงการการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC ภายในคณะ
	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	 จัดการสอบวดัความรูท้างภาษาอังกฤษ	 TOEIC	 ให้แก่นสิติทุกช้ันปี	 โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบ 

น้อยกว่าการสอบภายนอกรวมทั้งเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นิสิต	โดยในปีการศึกษา	2563	ได้จัดสอบในช่วงภาคต้น	เมื่อวันที่ 

24	พฤศจิกายน	2563	และภาคปลาย	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2564	โดยมีนิสิตเข้าสอบทั้ง	2	ครั้ง	รวมจ�านวน	160	คน
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• โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 ส�าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จ�าเป็นในการประกอบอาชีพให้แก่นิสิต	 

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่การท�างานในอนาคต	โดยมีนิสิตเข้ารับการอบรมจ�านวนรวม	185	คน	ในหัวข้อต่าง	ๆ	ดังนี้

 ❍	 Docker	from	Zero	to	Hero

 ❍	 Outstanding	Presentation	Workshop	(ท�า	Present	ยังไง	ให้โดดเด่น	โดนใจผู้ฟัง)

 ❍	 AutoCAD	for	Environmental	Engineering

 ❍	 การใช้งานโปรแกรม	AutoCAD

 ❍	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอาคารในระบบ	BIM	(Building	Information	Modeling)

 ❍	 โปรแกรม	CATIA	Shape	Design	

 ❍	 โปรแกรม	CATIA	Part	Design

 ❍	 โปรแกรม	CATIA	Drafting
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3. กิจกรรมเสริมทกัษะชวีติและอาชพี

• โครงการก้าวแรกสู่วศิวกรยุคใหม่
		 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้สนับสนุนงบประมาณให้ทุกภาควิชาจัดโครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่	 ส�าหรับนิสิต 

ช้ันปีที่	 2	 เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ	 และเนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ท�าให้การจัดกิจกรรม 

ของภาควิชาด�าเนินงานผ่านระบบออนไลน์	โดยนสิติชัน้ปีที	่2	เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ	ZOOM	พร้อมทัง้คณาจารย์	รุน่พี	่อาทิ

	 ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ	 จัดข้ึนเมื่อวันที่	 22	 มิถุนำยน	 2564	 ณ	 ห้องดงตำลสตูดิโอ	 อำคำรชูชำติ	 ก�ำภ	ู 

คณะวิศวกรรมศำสตร์

	 ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	โดยรูปแบบออนไลน์	ZOOM	เมื่อวันที่	23	มิถุนำยน	2564 
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	 การฝึกงานตามหลักสูตรในชัน้ปีที ่3 ในสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19

	 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ก�าหนดให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 นิสิตทุกคน 

ต้องลงทะเบยีนวิชาการฝึกงานจ�านวน	1	หน่วยกติ	เข้าฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนช้ันปีท่ี	3	เป็นระยะเวลา	ไม่ต�า่กว่า	30	วนัท�าการ 

และไม่น้อยกว่า	 240	 ชั่วโมง	 โดยปีการศึกษา	 2563	 นิสิตช้ันปีท่ี	 3	 และนิสิตช้ันปีท่ี	 4	 ท่ียังไม่ได้ฝึกงานภาคฤดูร้อนท่ีผ่านมา	 

เน่ืองจากถูกยกเลิกจากสถานประกอบการด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	 COVID-19	 แสดงความจ�านงเข้าฝึกงาน 

ภาคฤดูร้อน	 พ.ศ.	 2564	 (เดือนเมษายน	 -	 กรกฎาคม)	 รวมท้ังสิ้น 

1,433	คน	โดยแบ่งเป็นนิสติภาคปกติ/ภาคพิเศษ	จ�านวน	1,290	คน	

และนิสิตโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี	 นานาชาติ	 (IUP)	 

จ�านวน	 143	 คน	 ทั้งนี้	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรค	COVID-19	ส่งผลกระทบต่อการเข้าฝึกงานของนิสติตามหลักสตูร 

เพ่ือให้สามารถจบการศึกษาภายใน	 4	 ปี	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 

จึงเห็นสมควรให้นิสิตที่สามารถเข้าฝึกงานได้ตามก�าหนดการเดิม 

ณ	 สถานประกอบการที่ยังยืนยันให้นิสิตเข้าฝึกงานได้	 และด้วย 

ความเห็นชอบของผู้ปกครอง	 ซึ่งการฝึกงานจะมีการปรับเปลี่ยนวิธ ี

การฝึกงานต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 เช่น	Work	 From	 

Home	หรือฝึกงาน	/	ช่วยงานอาจารย์ในภาควิชาต้นสังกัด	เป็นต้น	

• โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน 
	 เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าฝึกงาน	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดการปฐมนิเทศฝึกงานให้แก่นิสิตผ่าน 

ระบบออนไลน์	 เน่ืองจากอยู ่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค	 

COVID-19	 คณะจึงชี้แจงรายละเอียดการฝึกงานในรูปแบบ 

วีดีทัศน์	 ผ่านช่องทางออนไลน์	 โดยนิสิตที่จะเข้าฝึกงานสามารถ 

เข้าศกึษาแนวทางการปฏบิติัตนและข้อปฏบิติั	 ตลอดจนกฎระเบยีบ 

การฝึกงานผ่านวีดีทัศน์และท�าแบบทดสอบเพื่อประเมินการ 

ปฐมนิเทศฝึกงานก่อนเข้าฝึกงานตามก�าหนดของคณะต่อไป
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• โครงการสหกิจศึกษา
	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	 ได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ	 ท้ังภาครฐัและเอกชน	 ในการรบันสิติเข้าฝึกปฏบิตังิาน 

ในโครงการสหกิจศึกษา	 โดยนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ	 ฝึกปฏิบัติงาน	 4	 เดือน	 และนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และ 

ความรู้	หลักสูตรนานาชาติ	ฝึกปฏิบัติงาน	6	เดือน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการฝึกปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ส่งผลให้นิสิตได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ให้เป็นนิสิตสหกิจดีเด่น 

อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	18	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2545	เป็นต้นมา	ปีการศึกษา	2563	นางสาวพรรษจิรา	มานูญวงศ์	นิสิตภาควิชา 

วิศวกรรมวสัด	ุ ได้รบัรางวลัชนะเลศิในประเภทโครงงานการปฏบิตังิานด้านนวตักรรมสหกจิ	 จากผลงาน	 “การพฒันาวสัดุไฟเบอร์ 

ซีเมนต์ให้มีความสามารถในการยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์”	 โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษา	 คือ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุรีรัตน์	 ผลศิลป์	 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	และ	ดร.วิชิต	ประกายพรรณ	Executive	advisor	บริษัท	เฌอร่า	จ�ากัด	(มหาชน)

• โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวศิวกร (ปัจฉิมนิเทศ)
	 ในปีการศึกษา	 2563	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	 ได้จัดการปัจฉิมนิเทศ	 ภายใต้ช่ือ	 “การเตรียมความพร้อมสู่ 

การเป็นวิศวกร”	 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่	 4	 เมื่อวันที่	 7	 เมษายน	 2564	ณ	ห้อง	 0803	 อาคารชูชาติ	 ก�าภู	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 

โดยมีมาตรการเว้นระยะห่างเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19	 โดยนิสิตท่ีจะส�าเร็จการศึกษา 

เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งคณาจารย์ภาควิชาและศิษย์เก่า	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท�างานและเปิดโอกาสให้นิสิตได ้

ซักถามเก่ียวกับเรื่องราวต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้นิสิตท่ีส�าเร็จการศึกษามีความพร้อมในทุก	 ๆ	 ด้านสามารถประกอบวิชาชีพ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ออกไปเป็น 

วิศวกรที่สามารถรับใช้สังคมได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

	 นางสาวพรรษจิรา	เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท	เฌอร่า	จ�ากัด	(มหาชน)	ระหว่างนั้นได้ศึกษาวิจัยในหัวข้อ	 

“การพัฒนาวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์	ให้มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์”	เนื่องจากภาควิชาเล็งเห็นปัญหาการแพร่ระบาด 

ของเช้ือไวรัสโควิด-19	 ที่ก�าลังส่งผลกระทบร้ายแรงเป็นวงกว้างท่ัวโลก	 จึงได้พัฒนาวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์	 ให้มีคุณสมบัติในด้าน 

การฆ่าเชือ้ไวรัสและแบคทเีรยี	เพือ่น�าผลวจัิยในระดับปฏบิตักิารมาพฒันาการผลติไฟเบอร์ซเีมนต์ชนดิแผ่นในระดบัอตุสาหกรรม

	 ในปัจจุบันจากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้	นางสาวพรรษจิรา	 ตัดสินใจเรียนต่อ 

ปริญญาโทที่ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และท�างานวิจัยต่อยอดร่วมกับทาง 

บริษัท	 เฌอร่า	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเอง	 และพัฒนาวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดใหม่ให้ม ี

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมมากขึ้นไปอีกระดับ
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 การสนับสนุนทนุการศึกษานิสิต

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สนับสนุนและช่วยเหลอืด้านค่าใช้จ่ายทางการศกึษาแก่นสิติท่ีมผีลการเรยีนด	ีมคีวามประพฤต ิ

เรียบร้อย	 รวมทั้งการช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 โดยได้จัดสรรเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเงินจากกองทุน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 รวมทั้งเงินรายได้โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ	 เป็นประจ�าทุกปีการศึกษา	 

โดยในปีการศกึษา	 2562	 -	 2563	ทีไ่ด้เกดิการแพร่ระบาดไวรสัโควดิ-19	ท�าให้ผูป้กครองนสิติขาดรายได้จากมาตรการลอ็คดาวน์ 

ของรัฐบาล	ดงันัน้	คณะจึงได้ช่วยเหลอืค่าลงทะเบยีนภาคฤดรู้อนนสิติเพิม่เตมิ	รวมจ�านวนเงนิ	127,500	บาท	รวมท้ังการบรจิาค 

เงินทุนการศึกษาจากนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์รุ่น	E	36,	E	38,	E	45,	E	59	และ	E	67	จ�านวนเงิน	465,000	บาท	ซึ่งคณะ 

มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตในปีการศึกษา	2561	-	2563	ดังนี้

ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 - 2563

ประเภททุน
จ�ำนวนทุน จ�ำนวนเงิน/บำท

	 2561	 2562	 2563	 2561	 2562	 2563

	 	 ประเภทขำดแคลนทุนทรัพย์

1.	ทุนประเภทท�างาน	 	 64	 76	 76	 580,080	 640,800	 540,900

2.	ทุนขัดสนจากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์	 14	 18	 20	 660,250	 759,650	 936,000

	 	 ประเภทเรียนดี

1.	ทุนเรียนดีเยี่ยมระดับปริญญาตรี	ส�าหรับนิสิต	 33	 33	 32	 297,000	 297,000	 288,000

	 ชั้นปีที่	2	-	4	

2.	ทุนเรียนดีส�าหรับนิสิตที่มีคะแนนสอบเข้า	 14	 10	 9	 361,200	 490,200	 464,400

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์สูงสุด

3.	ทุนโควตาช้างเผือกส�าหรับนิสิตที่มีคุณธรรม	 13	 12	 32	 477,100	 691,350	 1,695,350

	 จริยธรรม

4.	ทุนช้างเผือกส�าหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ	 106	 111	 290	 1,469,700	 1,713,450	 3,970,650

	 ที่มีผลการเรียนดี	มีคะแนนเฉลี่ยสะสม

	 ไม่ต�่ากว่า	3.25

	 	 รวม	 244	 260	 459	 	3,845,330	 4,592,450	 7,895,300
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ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2561 - 2563

ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน มูลนิธิ และบริษัทต่างๆ ปีการศึกษา 2561 - 2563

ประเภททุน

ประเภททุน

จ�ำนวนทุน

จ�ำนวนทุน

จ�ำนวนเงิน/บำท

จ�ำนวนเงิน/บำท

	 2561	 2562	 2563	 2561	 2562	 2563

	 2561	 2562	 2563	 2561	 2562	 2563

	 	 ประเภทเรียนดี

1.	ทุนเรียนดีระดับปริญญาโท	 16	 11	 21	 144,000	 99,000	 189,000

2.	ทุนโครงการเรียนล่วงหน้า	หลักสูตร	4+1	 27	 21	 6	 415,900	 490,700	 218,800

3.	ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	 53	 74	 71	 2,499,500	 3,135,370	 2,687,976.50

4.	ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติ	 5	 6	 7	 729,000	 486,000	 1,089,587.50

	 ระดับปริญญาโท

	 	 รวม	 101	 112	 105	 	3,788,400		 	4,211,070		 	4,185,364

•	 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์	 16	 94	 28	 1,083,700	 1,400,450	 533,700

•	 ประเภทเรียนดี	 	 8	 43	 4	 800,000	 787,200	 160,000

	 	 รวม	 24	 137	 32	 	1,883,700		 	2,187,650		 	693,700
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้สนับสนุนเงินทุนด้านการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยของคณะอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือผลักดันให ้

เกิดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	 ส�าหรับทุนท่ีคณะได้รับจากมหาวิทยาลัย	 เป็นทุนวิจัยเดี่ยว	 (ส�าหรับทุนต่อเนื่องเท่านั้น)	 

และทุนชุดโครงการวิจัยต้องมีโครงการวิจัยเด่ียวจ�านวนหลาย	ๆ	 โครงการอยู่ในชุดเดียวกันและท�างานวิจัยท่ีสอดคล้องกัน	 

ในส่วนของแหล่งเงินทุนภายนอกได้พัฒนาการท�าผลงานวิจัยในรูปแบบให้บริการทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งการท�าวิจัย 

ในลักษณะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ารายได้ให้แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยรวม	 ตามพันธกิจของ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์	“สร้างสรรค์งานวิจัย	นวัตกรรม	และให้บริการทางวิชาการ	สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”	

การวิจัย-นวัตกรรม

การสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย

แหล่งทุนภายใน

แหล่งทุนภายนอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาครัฐและวิสาหกิจ

ปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 144 โครงการ งบประมาณ 202,620,609 บาท

ปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งสิ้น 54 โครงการ งบประมาณ 196,709,055 บาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคเอกชน

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564

2,186,000 บาท

161,657,227 บาท

3,486,560 บาท

188,021,161 บาท

11,855,700 บาท

26,921,682 บาท

1,633,334 บาท

3,568,000 บาท

15 โครงการ

81 โครงการ

10 โครงการ

30 โครงการ

32 โครงการ

16 โครงการ

5 โครงการ

9 โครงการ
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ข้อสนเทศโครงการวิจัย

โครงการวจัิยทีไ่ด้รับทนุจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะวศิวกรรมศาสตร์
ประจ�ำปีงบประมำณ	2563	(1	ตุลำคม	2562	-	30	กันยำยน	2563)

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท�าการวิจัย แหล่งเงินทุน งบประมาณ

  ทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (15)      2,186,000 

	 	 ภำควิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ	 		 		 	300,000	

	 1	 โครงการวิจัย	Inspection	Drone	for	Detect	Crack	 ผศ.ดร.ชินภัทร	ทิพโยภาส	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ	 300,000

  ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 		 		 	312,000	

	 2	 การใช้ถ่านกัมมันต์เหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิง	และวัสดุ	 รศ.ดร.ชินธันย์	อารีประเสริฐ	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ	 	50,000

	 	 ทดแทน	 	

	 3	 การวัด	PM	ของรถยนต์จากแหล่งที่ไม่ใช่ไอเสีย	 รศ.ดร.เอกไท	วิโรจน์สกุลชัย	 เงินรายได้คณะฯ		 	262,000

 	 ภำควิชำวิศวกรรมเคมี	 		 		 	574,000	

	 4	 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		 รศ.ดร.ชลิดา	เนียมนุ้ย	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ		 	50,000

	 	 สาขาวิศวกรรมเคมี	ในปีการศึกษา	2565

	 5	 การใช้ประโยชน์จากเจลาตินเหลือทิ้ง	 รศ.ดร.มานพ	เจริญไชยตระกูล	 เงินรายได้คณะฯ		 	100,000	

	 6	 การพัฒนาตัวดูดซับ	 ผศ.ดร.กานดิส	สุดสาคร	 เงินรายได้คณะฯ		 	424,000	

	 	 ภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	 		 		 	250,000	

	 7	 การประเมินแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ	 อ.ดร.ดนย์ปภพ	มะณี	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ	 	200,000

	 	 ฝนและอุณหภูมิในระดับภูมิภาคของประเทศไทย

	 	 โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลตรวจวัดแบบกริด	

	 8	 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 ผศ.ดร.วรินทร์พร	อโศกบุญรัตน์	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ	 	50,000

	 	 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	ฉบับปรับปรุง

	 	 พ.ศ.	2565

	 	 ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	 		 		 	400,000	

	 9	 การทดสอบก�าลังรับแรงเยื้องศูนย์ของ		 รศ.ดร.กิจพัฒน์	ภู่วรวรรณ	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ	 	50,000

	 	 ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์เติมด้วยคอนกรีต		 	 	

	 10	 การพัฒนาวัสดุโพลิเมอร์คอมโพสิตเสริมก�าลัง	 รศ.ดร.ธิดารัตน์	วิสุทธิ์เสรีวงศ์	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ		 	300,000

	 	 ด้วยเส้นใยพลาสติกรีไซเคิล

	 11	 ความต้องการด้านคุณวุฒิของบัณฑิตหลักสูตร	 ศ.ดร.วันชัย	ยอดสุดใจ		 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ		 	50,000

	 	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรม

	 	 โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 		 		 	100,000	

	 12	 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต	 รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์	หนูพันธุ์	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ		 	50,000

	 	 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	
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	 13	 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 รศ.ดร.สัญญา	สิริวิทยาปกรณ์	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ		 	50,000

	 	 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	ฉบับปรับปรุง	

	 	 พ.ศ.	2565

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	 		 		 	250,000	

	 14	 การทดสอบต�าแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้ง	 รศ.ดร.จุฑา	พิชิตล�าเค็ญ	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ		 	50,000

	 	 เครื่องกระตุกหัวใจภายนอกอัตโนมัติด้วยการจ�าลอง

	 	 สถานการณ์ในเขตพื้นที่บางกอกน้อย

	 15	 การจ�าแนกเส้นเลือดโป่งพองใต้จุดรับภาพชัดจอตา	 ผศ.ดร.พาพิศ	วงศ์ชัยสุวัฒน์		 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ		 	200,000

	 	 จากเครื่องถ่ายภาพตัดขวางจอประสาทตา

	 	 โดยอัตโนมัติด้วยวิธี	semi-supervised	learning

	 	 และ	self-supervised	learning

   ทุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (32)      11,855,700 

 	 	 ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 		 		 	249,000	

	 1	 Microarchitecture	optimization	and	exploration	 รศ.ดร.จันทนา	จันทราพรชัย	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 	249,000

	 	 for	efficient	deep	learning	model	construction

	 	 based	on	Graphics	Processing	Units	 	

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมเคมี	 		 		 	9,500,000	

	 2	 การพฒันาตวัเร่งปฏกิริยิาทีม่เีหลก็เป็นองค์ประกอบหลกั	 รศ.ดร.ธงไทย	วิฑูรย์	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 350,000

	 	 และตัวเร่งปฏิกิริยาผสม	ส�าหรับการผลิตโอเลฟินส์เบา

	 	 จากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

	 3	 นวัตกรรมเซลลูโลสจากใบสับปะรดเหลือทิ้งจาก	 รศ.ดร.อนุสรณ์	สืบสาย	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 1,500,000

	 	 เกษตรกรรม

	 4	 การพัฒนาสารเพิ่มความหนืดในอาหารส�าหรับผู้ป่วย	 รศ.ดร.อนุสรณ์	สืบสาย	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 ที่มีภาวะกลืนล�าบากจากเซลลูโลสของใบสับปะรด

	 	 เหลือทิ้ง

	 5	 การน�าเซลลูโลสจากใยสับปะรดมาใช้เป็นสารตัวเติม	 รศ.ดร.อนุสรณ์	สืบสาย	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 ในยางธรรมชาติเพื่อเสริมแรง

	 6	 การพัฒนาโฟมคอมโพสิตย่อยสลายได้ทางชีวภาพของ	 รศ.ดร.อนุสรณ์	สืบสาย	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 พอลิแลกติกเอซิดและเซลลูโลสจากเส้นใยสับปะรด

	 7	 การดัดแปรเซลลูโลสจากใบสับปะรดเพื่อใช้เป็น	 รศ.ดร.อนุสรณ์	สืบสาย	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 ตัวดูดซับโลหะไอออนในน�้าเสีย

	 8	 การผลิตสารประกอบคาร์บอนจากเส้นใยใบสับปะรด	 รศ.ดร.อนุสรณ์	สืบสาย	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 เพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าส�าหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน

	 	 ไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า

	 9	 การสังเคราะห์สารมีมูลค่าเพิ่มจากมีเทนผ่านปฏิกิริยา	 รศ.ดร.อนุสรณ์	สืบสาย	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 	250,000

	 	 คูค่วบของมเีทนโดยใช้ตวัเร่งปฏกิริยิา	Na2WO4-MnOx

	 	 เป็นองค์ประกอบ
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	 10	 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา	:	นวัตกรรม	 ผศ.ดร.เมธี	สายศรีหยุด	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 1,400,000

	 	 ทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกัน

	 	 เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์

	 	 รสชาติอาหาร

	 11	 การสร้างและพฒันาอปุกรณ์วดัปรมิาณน�า้ตาลในอาหาร	 ผศ.ดร.เมธี	สายศรีหยุด	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 แบบพกพาได้จากเซน็เซอร์เยือ่เลอืกผ่านลปิิด/พอลเิมอร์

	 	 และแบบจ�าลองเครือข่ายประสาทเทียมในการตรวจวัด

	 	 ปริมาณน�้าตาลในอาหารและเครื่องดื่ม

	 12	 การพฒันาชดุเซน็เซอร์ตรวจวดัปรมิาณโซเดยีมในอาหาร	 ผศ.ดร.เมธี	สายศรีหยุด	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 13	 การสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีเพื่อตรวจวัดความเผ็ด	 ผศ.ดร.เมธี	สายศรีหยุด	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 ด้วยการปรุงแต่งพืน้ผวิกราฟีนด้วยโลหะส�าหรบัอปุกรณ์

	 	 ด้านสุขภาพและอาหาร

	 14	 การพัฒนาและสังเคราะห์วัสดุตรวจวัดรสกลมกล่อม	 ผศ.ดร.เมธี	สายศรีหยุด	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 ในอุปกรณ์เซ็นเซอร์ส�าหรับอุตสาหกรรมการเกษตร

	 	 และอาหาร

	 15	 นวัตกรรมวัสดุผสมลิกนินจากเศษเหลือทิ้งปาล์ม	 รศ.ดร.เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ		 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 3,500,000

	 16	 การพัฒนาแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์	 รศ.ดร.เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 จากพอลิเมอร์และลิกนิน	

	 17	 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตลิกนิน	 รศ.ดร.เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 จากทะลายปาล์มเปล่า

	 18	 การผลิตแผ่นแปะยาเตรียมจากลิกนินกับน�้ายาง	 รศ.ดร.เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 ธรรมชาติโปรตีนต�่าเพื่อน�าส่งเฉพาะยาส�าหรับรักษา

	 	 โรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังในสัตว์เลี้ยง

	 19	 การพัฒนาลิกนินเพื่อใช้ในอีพ็อกซีเรซิน	 รศ.ดร.เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ		 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 20	 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติและลิกนิน	 รศ.ดร.เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 ซึ่งสกัดจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อต้านเชื้อจุลินทรีย์

	 21	 นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์	 ศ.ดร.เมตตา	เจริญพานิช	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 2,500,000

	 	 ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

	 	 ในประเทศไทย

	 22	 การผลิตเมทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ศ.ดร.เมตตา	เจริญพานิช	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 ฐานชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา	Cu-Zn	โหลดบน

	 	 ตัวรองรับรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์แอโรเจล	

	 23	 การสังเคราะห์โอเลฟินส์จากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน	 ศ.ดร.เมตตา	เจริญพานิช	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฐานชีวภาพบนตัวเร่ง

	 	 ปฏิกิริยา	เหล็ก-โคบอลต์-โพแทสเซียม-อะลูมินา	

	 24	 การเลือกผลิตโอเลฟินส์ผ่านปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน	 ศ.ดร.เมตตา	เจริญพานิช	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฐานชีวภาพบนตัวเร่ง

	 	 ปฏิกิริยาเหล็กและโคบอลต์บนตัวรองรับโพแทสเซียม-

	 	 อะลูมินา	:	ผลของสนามแม่เหล็ก	
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	 25	 การสังเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจาก	 ศ.ดร.เมตตา	เจริญพานิช	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 ก๊าซชวีภาพผ่านปฏิกริยิาออกซเิดทฟีคัปปลิง้ของมเีทน

	 26	 การปรับแต่งโครงสร้างของตัวรองรับอะลูมินา	 ศ.ดร.เมตตา	เจริญพานิช	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 -

	 	 โดยเทคโนโลยกีารอบแห้งขัน้สงูเพือ่พฒันาตัวเร่ง

	 	 ปฏกิริยิาโลหะส�าหรบัการสงัเคราะห์สารประกอบ

	 	 ไฮโดรคาร์บอนจากก๊าซชีวภาพ

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 		 		 	1,431,700	

	 27	 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และ	 รศ.ดร.ศิวพล	ศรีสนพันธุ์	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 250,000

	 	 พลาสมาเยน็โดยอาศยัหลกัการเคลือ่นทีข่องอเิลก็ตรอน

	 	 พลังงานสูงและการท�าปฏิกิริยาในระดับนาโน	

	 28	 เครือ่งท�าความสะอาดมอืแบบสเปรย์รอบทศิทางอตัโนมตั	ิ ผศ.ปัญญา	เหล่าอนันต์ธนา	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 281,700

	 29	 โครงการออกแบบและพฒันาหุน่ยนต์ฉดีพ่นฆ่าเชือ้โรค	 ผศ.ปัญญา	เหล่าอนันต์ธนา	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 900,000

 		 ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 		 		 	450,000	

	 30	 การเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางแสงและ	 อ.ดร.วิทรัช	ยุทธวงศ์	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 	225,000

	 	 องค์ประกอบของสารอินทรีย์ละลายน�้าในน�้าดิบ	 (ที่ปรึกษาโครงการ)

	 	 และน�้าระหว่างกระบวนการผลิตน�้าประปา	

	 31	 การบ่งชี้และการก�าจัดของไมโครพลาสติกในระบบ	 อ.ดร.วิทรัช	ยุทธวงศ์	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 	225,000

	 	 บ�าบัดน�้าเสียในกรุงเทพมหานคร	 (ที่ปรึกษาโครงการ)	

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	 		 		 	225,000	

	 32	 การวินิจฉัยและการจ�าแนกโรคเส้นเลือดโป่งพอง	 ผศ.ดร.พาพิศ	วงศ์ชัยสุวัฒน์		 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 	225,000

	 	 ใต้จุดรับภาพชัดจอตาจากเครื่องถ่ายภาพตัดขวาง	 (ที่ปรึกษาโครงการ)

	 	 จอประสาทตา	ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพอัตโนมัติ	

  ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจ (81)      161,657,227 

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ	 		 		 	1,499,660	

	 1	 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเสริมความแม่นย�า	 ผศ.ดร.ไชยวัฒน์	กล�่าพล	 PTT	Digital	Solution,	 999,660

	 	 ในการท�าแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ	 	 Co.	Ltd.	 	

	 2	 โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาอากาศยาน	 ผศ.ดร.ชินภัทร	ทิพโยภาส	 ส�านกังานปลดักระทรวง	 500,000

	 	 ไร้คนขับลงแนวดิ่งแบบตั้งหาง	 	 การอุดมศึกษา

	 	 	 	 วิทยาศาสตร์	วิจัยและ

	 	 	 	 นวัตกรรม	 	

	 		 ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 		 		 	38,923,796	

	 3	 การพฒันาอปุกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าจากการเหนีย่วน�า	 รศ.ดร.ชวลิต	กิตติชัยการ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 3,446,000

	 	 ของการไหลวนด้วยวัสดุเพียโซอิเชคทริคส�าหรับ	 	 แห่งประเทศไทย

	 	 LED	Obstruction	Light	 	 (กฟผ.)

	 4	 การศึกษาการใช้คลื่นเหนือเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 รศ.ดร.วีรชัย	ชัยวรพฤกษ์	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 8,036,796

	 	 ทางความร้อนของเครื่องควบแน่นของโรงไฟฟ้าของ	 	 แห่งประเทศไทย

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 	 (กฟผ.)
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	 5	 การพัฒนาไบโอชาร์และไฮโดรชาร์จากชานอ้อยเพื่อ	 รศ.ดร.ชินธันย์	อารีประเสริฐ	 ส�านักงานการวิจัย	 980,000	

	 	 ปรับปรุงประสิทธิภาพการอุ้มน�้าและอินทรีย์วัตถุในดิน	 	 แห่งชาติ	(วช.)

	 6	 นวัตกรรมระบบกล้อง	CCTV	ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ	 รศ.ดร.วิทิต	ฉัตรรัตนกุลชัย	 กองทุนพัฒนาดิจิทัล	 6,196,000

	 	 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสุขภาวะของผู้สูงอายุ	 	 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 	 แบบตามเวลาจริง	 	

	 7	 การพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อการคาดคะเน	 รศ.ดร.วิทิต	ฉัตรรัตนกุลชัย	 ส�านักงานการวิจัย	 4,136,000

	 	 และการจัดการสุขภาพของเครื่องโม่หยาบวัตถุดิบ		 	 แห่งชาติ	(วช.)

	 	 ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในเครือเบทาโกร	

	 8	 ระบบเฝ้าระวังการใช้งานและคาดคะเนสภาพส�าหรับ	 รศ.ดร.วิทิต	ฉัตรรัตนกุลชัย	 ส�านักงานการวิจัย	 4,807,000

	 	 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของรถหัวลาก	 	 แห่งชาติ	(วช.)

	 9	 โครงการการวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกพัสดุ	 รศ.ดร.วิทิต	ฉัตรรัตนกุลชัย	 ส�านักงานการวิจัย	 5,691,000

	 	 ไปรษณีย์อัตโนมัติ	 	 แห่งชาติ	(วช.)

	 10	 การวิจัยและพัฒนาการด�ารงสภาพชิ้นส่วนซ่อมของ	 ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์	รอดขวัญ	 ส�านักงานการวิจัย	 4,436,000

	 	 ยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก	:	กรณีศึกษาของระบบ	 	 แห่งชาติ	(วช.)

	 	 สายพานรถถังขนาดเบา	32	คอมมานโดสติงเรย์	

	 	 และรถสายพานล�าเลียงพลแบบ	เอ็ม	113	

	 11	 โครงการเครื่องสร้างสัญญาณสอบเทียบทั่วไป	 ผศ.ดร.ทวีเดช	ศิริธนาพิพัฒน์	 ส�านักงานการวิจัย	 1,195,000

	 	 ส�าหรับปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลแบบอิเล็กทรอนิกส์	 	 แห่งชาติ	(วช.)

	 12	 การคาดการณ์ความมั่นคงทางน�้าและอาหารจาก	 รศ.ดร.วีระเกษตร	สวนผกา	 หน่วยบริหารและ	 -

	 	 ภาวะภัยแล้งของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี	 (หัวหน้าโครงการย่อย)	 จัดการทุนด้านการ

	 	 ภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมหลายแหล่ง		 	 พัฒนาก�าลังคนและทุน

	 	 (โครงการหลัก	:	การวิจัยแนวหน้าด้านการเกษตรและ	 	 ด้านการพัฒนาสถาบัน

	 	 ความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)	 	 อุดมศึกษา	การวิจัยและ

	 	 	 	 นวัตกรรม	(บพค.)	

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 		 		 	16,078,790	

	 13	 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสารสนเทศของระบบ	 ผศ.ดร.อินทิราภรณ์	มูลศาสตร์	 ส�านักงานการวิจัย	 200,000

	 	 ภูมิสารสนเทศ	(การศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	 	 แห่งชาติ	(วช.)

	 14	 โครงการระบบวิเคราะห์ค�าสั่งซื้อขายและสมุดค�าสั่ง	 ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม	ทิพย์สุวรรณ์	 กองทุนส่งเสริม	 7,432,450

	 	 ส�าหรับการตัดสินใจซื้อขายที่จุดดีที่สุด	 	 การพัฒนาตลาดทุน

	 15	 โครงการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไร้สาย	และแพลตฟอร์ม	 รศ.ดร.จันทนา	จันทราพรชัย	 กองทุนพัฒนาดิจิทัล	 2,556,340

	 	 Big	data	analytic	ส�าหรับสนับสนุนการท�างานของ	 	 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 	

	 	 เกษตรกรแปลงใหญ่	 	

	 16	 Microarchitecture	optimization	and	exploration	 รศ.ดร.จันทนา	จันทราพรชัย	 ส�านักงานการวิจัย	 747,000

	 	 for	efficient	deep	learning	model	construction	 	 แห่งชาติ	(วช.)

	 	 based	on	Graphics	Processing	Units	(ทุนพัฒนา

	 	 นักวิจัยรุ่นกลาง	เริ่มปี	2563)

	 17	 โครงการการพัฒนาระบบอัตโนมัติส�าหรับการติดตาม	 รศ.ดร.จันทนา	จันทราพรชัย	 ส�านักงานการวิจัย	 4,443,000

	 	 ทรัพย์สินด้วยระบบบอกต�าแหน่งแบบเรียลไทม์	โดยใช้	 	 แห่งชาติ	(วช.)

	 	 เทคโนโลยีวงกว้างพิเศษในโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร	
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	 18	 โครงการวิธีการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพส�าหรับ	 รศ.ดร.จันทนา	จันทราพรชัย	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 700,000
	 	 เครือข่ายคอนโวลูชัน	ส�าหรับงานรู้จ�าหลายแบบ	 	 ด้านการพัฒนาก�าลังคนและ
	 	 (โครงการหลัก)	 	 ทุนด้านการพัฒนาสถาบัน
	 	 	 	 อุดมศึกษา	การวิจัยและ
	 	 	 	 นวัตกรรม		(บพค.)	

	 19	 การปรับปรุงเครือข่ายนิวรัลแบบคอนโวลูชันขนาดเล็ก	 รศ.ดร.จันทนา	จันทราพรชัย	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 -
	 	 ด้วยการแทนที่โมสถาปัตยกรรมไมโครส�าหรับการรู้จ�า	 	 ด้านการพัฒนาก�าลังคนและ
	 	 ใบหน้า	(โครงการหลัก	:	โครงการวิธีการออกแบบและ	 	 ทุนด้านการพัฒนาสถาบัน
	 	 เพิ่มประสิทธิภาพส�าหรับเครือข่ายคอนโวลูชันส�าหรับ	 	 อุดมศึกษา	การวิจัยและ
	 	 งานรู้จ�าหลายแบบ)	 	 นวัตกรรม		(บพค.)

	 20	 การสร้างเครอืข่ายนวิรลัแบบคอนโวลชูนัส�าหรบัจ�าแนก	 รศ.ดร.จันทนา	จันทราพรชัย	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 -
	 	 การแสดงออกทางสีหน้า	(โครงการหลัก	:	โครงการวิธี	 	 ด้านการพัฒนาก�าลังคนและ
	 	 การออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพส�าหรับเครือข่าย	 	 ทุนด้านการพัฒนาสถาบัน
	 	 คอนโวลูชันส�าหรับงานรู้จ�าหลายแบบ)	 	 อุดมศึกษา	การวิจัยและ
	 	 	 	 นวัตกรรม		(บพค.)

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมเคมี	 		 		 17,439,000

	 21	 การควบคุมอิงแบบจ�าลองกระบวนการปรับพีเอชที่ใช้	 รศ.ดร.ชนินทร์	ปัญจพรผล	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน	 412,000
	 	 คาร์บอนไดออกไซด์และกรดแก่เป็นสายร่วมไตเตรต	 	 เทคโนโลยปิีโตรเคมแีละวสัด	ุ

	 22	 การจัดท�าบัญชีต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 ผศ.ดร.วิกานดา	วราห์บัณฑูรวิทย์	 ส�านักงานพัฒนา	 1,199,000
	 	 (SEEA)	ร่วมกบับญัชปีระชาชาตด้ิานการท่องเทีย่ว	(TSA)	 	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 	 ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก	 	 แห่งชาติ	(สวทช.)	 	

	 23	 การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	 ผศ.ดร.วิกานดา	วราห์บัณฑูรวิทย์	 ส�านักงานพัฒนา	 1,584,000
	 	 ที่เหมาะสมส�าหรับการประเมินความยั่งยืนของ	 	 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 	 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย	 	 แห่งชาติ	(สวทช.)	 	

	 24	 การผลิตฟิล์มน�าไฟฟ้าได้จากยางธรรมชาติ	 รศ.ดร.นันทิยา	หาญศุภลักษณ์	 ส�านักงานพัฒนา	 75,000
	 	 	 	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	 	 	 	 แห่งชาติ	(สวทช.)	

	 25	 โครงการการแปรรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่าน	 ศ.ดร.เมตตา	เจริญพานิช	 ส�านักงานพัฒนา	 2,940,000
	 	 กระบวนการเชิงความร้อนภายใต้สนามแม่เหล็ก	 	 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	 	 เพื่อใช้เป็นเชื้อพลิงและสารตัวกลางในอุตสาหกรรม	 	 แห่งชาติ	(สวทช.)
		 	 (โครงการย่อย)	 	

	 26	 การพัฒนากระบวนการต้นแบบโดยใช้	 รศ.ดร.ชนินทร์	ปัญจพรผล	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 702,000
	 	 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์บ�าบัดค่าพีเอชของน�้าเสีย	 	 (วช.)
	 	 ด้วยระบบควบคุมปัญญาประดิษฐ์	 	

	 27	 การสังเคราะห์สารมีมูลค่าเพิ่มจากมีเทนผ่านปฏิกิริยา	 รศ.ดร.อนุสรณ์	สืบสาย	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 750,000
	 	 คู่ควบของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา	Na2WO4-MnOx	 	 (วช.)
	 	 เป็นองค์ประกอบ	(ทนุพฒันานกัวจิยัรุน่กลาง	เริม่ปี	2563)	 	 	

	 28	 การพฒันากระบวนการผลติ	5-hydroxymethylfurfural	 ศ.ดร.อรรถศักดิ์	จารีย์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 1,800,000
	 	 จากน�้าตาลซูโครสด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่อง	 	 (วช.)
	 	 ในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง	 	
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	 29	 การพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะของการออกซิเดชั่นด้วย	 ศ.ดร.อรรถศักดิ์	จารีย์	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 1,430,000

	 	 การเร่งปฏิกริยิาของ	5-ไฮดรอกซเิมทลิเฟอร์ฟรูอล	(HMF)	 	 ด้านการเพิ่มความสามารถ

	 	 ไปเป็น	2.5	ฟิวแรนไดคาร์บอนซิลิก	(FDCA)	ในปฏิกรณ์	 	 ในการแข่งขันของประเทศ	 	

	 	 แบบเบดนิ่ง	 	 (บพข.)

	 30	 การวิจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่ส�าหรับไบโอทานอล	 รศ.ดร.เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 1,395,000

	 	 จากเศษเหลอืทิง้จากการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร	 	 (วช.)

	 	 ในประเทศจีนและประเทศไทย		 	

	 31	 การวจิยัพืน้ฐานและเทคโนโลยใีหม่ส�าหรบัไบโอเอทานอล	 รศ.ดร.เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 จากเศษเหลือทิง้จากการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร	 	 (วช.)

	 	 ในประเทศจีนและประเทศไทย/การพัฒนาหน่วย

	 	 ปฏิบตักิารและมาตรการอย่างเป็นระบบเพือ่การออกแบบ

	 	 กระบวนการ	การควบคุม	และการหาค่าเหมาะสม	

	 	 (โครงการหลัก	:	การวิจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่

	 	 ส�าหรบัไบโอทานอลจากเศษเหลอืทิง้จากการเกษตรและ

	 	 อุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย)

	 32	 การวจิยัพืน้ฐานและเทคโนโลยใีหม่ส�าหรบัไบโอเอทานอล	 รศ.ดร.เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 จากเศษเหลอืทิง้จากการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร	 	 (วช.)

	 	 ในประเทศจนีและประเทศไทย/การศกึษาความเป็นไปได้

	 	 ทางเทคโน-เศรษฐศาสตร์ของโรงงานผลติไบโอเอทานอล

	 	 จากต้นปาล์มน�้ามันและทะลายปาล์มเปล่าด้วย

	 	 กระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียว

	 33	 สารยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น	 รศ.ดร.นันทิยา	หาญศุภลักษณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 ในยางก้อนถ้วย	(โครงการหลัก	:	การพัฒนาวิธีเพิ่ม	 (หัวหน้าโครงการย่อย)	 (วช.)

	 	 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตวัตถุดิบยางพารา)	

	 34	 การพัฒนาธุรกิจยางล้อรถบรรทุก	(โครงการหลัก)	 รศ.ดร.นันทิยา	หาญศุภลักษณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 4,432,000

	 	 	 	 (วช.)	

	 35	 การประเมินอนาคตของธุรกิจยางล้อรถบรรทุกและ	 รศ.ดร.นันทิยา	หาญศุภลักษณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 รถประจ�าทาง	(โครงการย่อย)	 (หัวหน้าโครงการย่อย)	 (วช.)

	 36	 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟต	 ผศ.ดร.ศุภพัชรี	รอดเดชา	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 -

	 	 ต้นแบบเพือ่น�าไปสูก่ารผลติเป็นรถเขน็นัง่ไฟฟ้าเชงิพาณชิย์	 (หัวหน้าโครงการย่อย)	 ด้านการเพิ่มความสามารถ

	 	 (โครงการหลัก	:	การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลิเที่ยม	 	 ในการแข่งขันของประเทศ

	 	 ไอรอนฟอสเฟตต้นแบบเพื่อน�าไปสู่การผลิตรถเข็นนั่ง	 	 (บพข.)

	 	 ไฟฟ้าได้เชิงพาณิชย์)

	 37	 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบ�าบัดน�้าเสียเพื่อลด	 ผศ.ดร.กานดิส	สุดสาคร	 Center	of	Excellence	 720,000

	 	 ปริมาณของแข็งลายน�้ารวม	 	 on	Petrochemical	and	

	 	 	 	 Materials	Technology	

	 	 	 	 (Petromat),	Chulalongkorn	

	 	 	 	 University	
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		 	 ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 		 		 	13,980,300	

	 38	 การพัฒนาระบบการจัดการกล้วยไม้สกุลหวาย	 ผศ.ปัญญา	เหล่าอนันต์ธนา	 ส�านกังานพฒันาการวจิยั	 1,730,300

	 	 แบบแม่นย�าสูง	 	 การเกษตร	(สวก.)

	 39	 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติส�าหรับ	 ผศ.ปัญญา	เหล่าอนันต์ธนา	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 10,000,000

	 	 การเกษตรอัจฉริยะ	 	 ด้านการพัฒนาก�าลังคน

	 	 	 	 และทุนด้านการพัฒนา

	 	 	 	 สถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย

	 	 	 	 และนวัตกรรม	(บพค.)

	 40	 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในอนาคต	 รศ.ดร.อุศนา	ตัณฑุลเวศม์	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 800,000

	 	 (โครงการหลัก)	 	 ด้านการพัฒนาก�าลังคน

	 	 	 	 และทุนด้านการพัฒนา

	 	 	 	 สถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย

	 	 	 	 และนวัตกรรม	(บพค.)

	 41	 การส่งสัญญาณในดาวน์ลิงค์โนม่าด้วยหลายสาย	 รศ.ดร.อุศนา	ตัณฑุลเวศม์	 หน่วยบรหิารและจดัการทุน	 -

	 	 อากาศส่งและการป้อนกลับที่จ�ากัด	(โครงการหลัก	:		 	 ด้านการพัฒนาก�าลังคน

	 	 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในอนาคต)	 	 และทุนด้านการพัฒนา

	 	 	 	 สถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย

	 	 	 	 และนวัตกรรม	(บพค.)	

	 42	 การบีบอัดภาพสีแบบความซับซ้อนต�่า	(โครงการหลัก	:		 รศ.ดร.อุศนา	ตัณฑุลเวศม์	 หน่วยบรหิารและจดัการทุน	 -

	 	 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในอนาคต)	 	 ด้านการพัฒนาก�าลังคน

	 	 	 	 และทุนด้านการพัฒนา

	 	 	 	 สถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย

	 	 	 	 และนวัตกรรม	(บพค.)

	 43	 ระบบรหัสช่องสัญญาณแบบนอนไบนารี่ที่ปรับตัวได้	 รศ.ดร.อุศนา	ตัณฑุลเวศม์	 หน่วยบรหิารและจดัการทนุ	 -

	 	 และทนทาน	(โครงการหลัก	:	เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ	 	 ด้านการพัฒนาก�าลังคน

	 	 การสื่อสารในอนาคต)	 	 และทุนด้านการพัฒนา

	 	 	 	 สถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย

	 	 	 	 และนวัตกรรม	(บพค.)

	 44	 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ	 รศ.ดร.ศิวพล	ศรีสนพันธุ์	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 1,200,000

	 	 และอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและ	 	 ด้านการพัฒนาก�าลังคน

	 	 อุตสาหกรรม	 	 และทุนด้านการพัฒนา

	 	 	 	 สถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย

	 	 	 	 และนวัตกรรม	(บพค.)	

	 45	 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่	 รศ.ดร.ศิวพล	ศรีสนพันธุ์	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 -

	 	 บรรยากาศ	เพื่อรองรับการท�างานจริงส�าหรับเกษตรกร	 	 ด้านการพัฒนาก�าลังคน

	 	 และอุตสาหกรรมชวีวิศวกรรม	(โครงการหลกั	:	การพัฒนา	 	 และทุนด้านการพัฒนา

	 	 เทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติและอุปกรณ์	 	 สถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย

	 	 นาโนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม)	 	 และนวัตกรรม	(บพค.)
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	 46	 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลดปล่อยอิเล็กตรอน	 รศ.ดร.ศิวพล	ศรีสนพันธุ์	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 -
	 	 ภายใต้สนามไฟฟ้าแรงสงูของอปุกรณ์นาโนอิเลก็ทรอนิกส์	 	 ด้านการพัฒนาก�าลังคน
	 	 และโคโรนาพลาสมา	(โครงการหลัก	:	การพัฒนา	 	 และทุนด้านการพัฒนา
	 	 เทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติและอุปกรณ์	 	 สถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย
	 	 นาโนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม)	 	 และนวัตกรรม	(บพค.)

	 47	 การศึกษาลักษณะสมบัติความต้านทานอนุกรมสมมูล	 อ.ดร.อัจฉรา	พิเชฐจ�าเริญ	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์	 250,000
	 	 จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงวงรอบอายุในแบตเตอรี่	 	 และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
	 	 ลิเทียมไอออนชนิดประจุซ�้าได้ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า	 	 (สวทช.)
	 	 (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่	วท.)	

  ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ		 		 		 12,616,689

	 48	 โครงการศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกัน	 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลัมพ์	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัย	 1,463,000
	 	 และสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ	:		 	 การเกษตร	(สวก.)
	 	 พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง	ต�าบลวาวี	อ�าเภอแม่สรวย
	 	 จังหวัดเชียงราย	(ระยะที่	3)

	 49	 โครงการระบบสอดส่องคุณภาพพื้นผิวจราจรโดย		 ผศ.ดร.สโรช	บุญศิริพันธ์	 ส�านักงานคณะกรรมการ	 7,856,689
	 	 Machine	Learning	ด้วยข้อมูลจาก	sensor		 	 กิจการกระจายเสียง
	 	 ในยานพาหนะผ่านโครงข่าย	IoT	 	 กิจการโทรทัศน์	และกิจการ
	 	 	 	 โทรคมนาคมแห่งชาติ

	 50	 การบ�ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอาเซียน		 ศ.ดร.วันชัย	ยอดสุดใจ	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 -
	 	 (โครงการหลัก	:	การวิจัยแนวหน้าด้านการเกษตรและ	 (หัวหน้าโครงการย่อย)	 ด้านการพัฒนาก�าลังคนและ
	 	 ความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)	 	 ทุนด้านการพัฒนาสถาบัน
	 	 	 	 อุดมศึกษา	การวิจัยและ
	 	 	 	 นวัตกรรม	(บพค.)

	 51	 โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรม	 รศ.ดร.อภินิติ	โชติสังกาศ	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 1,400,000
	 	 ปฐพีเพื่อป้องกันดินถล่ม	บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการ	 	 พื้นที่สูง	(องค์กรมหาชน)
	 	 มีส่วนร่วมของชุมชน

	 52	 การประเมินพื้นที่น�้าท่วมและการบริหารจัดการน�้า	 ผศ.ธนัช	สุขวิมลเสรี	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 1,697,000
	 	 ในพื้นที่น�้าท่วมซ�้าซาก	กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี	 (ผู้ร่วมวิจัย)	 (วช.)

	 53	 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่	 ผศ.ดร.ฆนิศา	รุ่งแจ้ง	 ทุนกิจกรรมเพื่อสังคม	 200,000
	 	 บางกะเจ้า	 	 และเสริมสร้างบางกะเจ้า
	 	 	 	 สู่ความยั่งยืน	

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ	 		 		 	2,781,000	

	 54	 ความทนทานทางชวีภาพและการใช้งานของกลาสเซรามกิ	 รศ.ดร.ดวงฤดี	ฉายสุวรรณ	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 	651,000
	 	 เป็นฟันเทียมชนิดบางส่วนติดแน่น	 	 (วช.)	

	 55	 การพัฒนาสูตรผสมเพื่อผลิตเส้นใยจากเถ้าลอยส�าหรับ	 ผศ.ดร.ปริญญา	ฉกาจนโรดม	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 	630,000
	 	 ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน	 	 (วช.)	

	 56	 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพอลิเมอร์ชีวภาพ	 รศ.ดร.อภิรัตน์	เลาห์บุตรี	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 1,500,000
	 	 เชิงประกอบขั้นสูงโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ	 	 ด้านการเพิ่มความสามารถ
	 	 เพื่อการประยุกต์ใช้	 	 ในการแข่งขันของประเทศ
	 	 	 	 (บพข.)
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	 57	 การสังเคราะห์และผลิตวัสดุทดแทนกระดูกจากวัสดุผสม	 รศ.ดร.อภิรัตน์	เลาห์บุตรี	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 -

	 	 ไฮดรอกซีแอปาไทด์-พอลิเมอร์ชีวภาพ	ด้วยเทคโนโลยี	 	 ด้านการเพิ่มความสามารถ

	 	 การพิมพ์แบบสามมิติเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์	 	 ในการแข่งขันของประเทศ

	 	 (โครงการหลัก	:	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก	 	 (บพข.)

	 	 พอลิเมอร์ชีวภาพเชิงประกอบขั้นสูงโดยเทคโนโลยี

	 	 การพิมพ์สามมิติเพื่อการประยุกต์ใช้)	

		 58	 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสีเขียวและเส้นพอลิเมอร์ชีวภาพเชิง	 รศ.ดร.อภิรัตน์	เลาห์บุตรี	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 -

	 	 ประกอบของพอลิแบคติกแอซิดและกากกาแฟโดย	 	 ด้านการเพิ่มความสามารถ

	 	 เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ	(โครงการหลัก	:	นวัตกรรม	 	 ในการแข่งขันของประเทศ

	 	 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพอลเิมอร์ชีวภาพเชิงประกอบข้ันสงู	 	 (บพข.)

	 	 โดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อการประยุกต์ใช้)	

	 59	 การพฒันาตวัหนบีพลาสตกิส�าหรบัการผ่าตดัท�าหมนัสนุขั	 รศ.ดร.อภิรัตน์	เลาห์บุตรี	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 -

	 	 (โครงการหลัก	:	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก	 	 ด้านการเพิ่มความสามารถ

	 	 พอลิเมอร์ชีวภาพเชิงประกอบขั้นสูงโดยเทคโนโลยี	 	 	ในการแข่งขันของประเทศ

	 	 การพิมพ์สามมิติเพื่อการประยุกต์ใช้	)	 	 	(บพข.)

	 60	 ผลติภณัฑ์ต้นแบบเปลีย่นสตีามอณุหภมูจิากเส้นพลาสตกิ	 รศ.ดร.อภิรัตน์	เลาห์บุตรี	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 -

	 	 ชีวภาพเชิงประกอบโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ	 	 ด้านการเพิ่มความสามารถ

	 	 (โครงการหลัก	:	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก	 	 ในการแข่งขันของประเทศ

	 	 พอลิเมอร์ชีวภาพเชิงประกอบขั้นสูงโดยเทคโนโลยี	 	 (บพข.)

	 	 การพิมพ์สามมิติเพื่อการประยุกต์ใช้)	

  ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 		 		 	39,769,780	

	 61	 การบ�าบัดน�้าเสียที่มีความเข้มข้นของสารอินทรีย์และ	 รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์	หนูพันธ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 904,000

	 	 ไนโตรเจนสูง	(น�้าชะขยะ)	ด้วยระบบทางชีวภาพแบบ	 (หัวหน้าโครงการย่อย)	 (วช.)

	 	 ไม่ใช้อากาศ	ตามด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยลไนตริเตชัน

	 	 และอนาม็อกซ์เพื่อให้ได้พลังงานทดแทน	(ก๊าซมีเทน)	

	 	 และสามารถน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วน�ากลับมาใช้

	 	 ประโยชน์

	 62	 การศึกษาการปนเปื้อนและการควบคุมการแพร่กระจาย	 รศ.ดร.วิไล	เจียมไชยศรี	 สถาบันระบบสาธารณสุข	 	2,518,780

	 	 ของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะจากแหล่งก�าเนิดน�้าเสียประเภท	 	 (สวรส.)

	 	 โรงพยาบาลและฟาร์มสุกร	 	

	 63	 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์น�้าเสีย	 รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์	หนูพันธ์	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 -

	 	 ในประเทศไทย	(โครงการหลัก	:	การวิจัยแนวหน้าด้าน	 (หัวหน้าโครงการย่อย)	 ด้านการพัฒนาก�าลังคน	

	 	 การเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนา	 	 และทุนด้านการพัฒนา	 	

	 	 อย่างยั่งยืน)	 	 สถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย

	 	 	 		 และนวัตกรรม	(บพค.)	 -

	 64	 แผนงานวิจัยท้าทายไทย	:	ทะเลไทยไร้ขยะ	ระยะที่	2	 รศ.ดร.สัญญา	สิริวิทยาปกรณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 30,000,000

	 	 	 	 (วช.)

	 65	 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่	:	การจัดการ	 รศ.ดร.สัญญา	สิริวิทยาปกรณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 ขยะพลาสติกแบบครบวงจร	(โครงการหลัก	:	แผนงาน	 	 (วช.)

	 	 วิจัยท้าทายไทย	:	ทะเลไทยไร้ขยะ	ระยะที่	2)
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	 66	 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่	:	การสร้าง	 รศ.ดร.สัญญา	สิริวิทยาปกรณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 มูลค่าขยะพลาสติกด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและ	 	 (วช.)

	 	 การประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์

	 	 (โครงการหลัก	:	แผนงานวิจัยท้าทายไทย	:	ทะเลไทย

	 	 ไร้ขยะ	ระยะที่	2)

	 67	 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่	:	การสร้าง	 รศ.ดร.สัญญา	สิริวิทยาปกรณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 ระบบรับรองเพื่อยกระดับผู้ประกอบการผลิตพลาสติก	 	 (วช.)

	 	 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์(โครงการหลัก	:	แผนงานวิจัย

	 	 ท้าทายไทย	:	ทะเลไทยไร้ขยะ	ระยะที่	2)	

		 68	 การบรหิารจดัการขยะพลาสตกิเชงิพืน้ที	่:	การหาแนวทาง	 รศ.ดร.สัญญา	สิริวิทยาปกรณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 ในการก�าหนดมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ไมโครพลาสติก	 	 (วช.)

	 	 ในส่ิงแวดล้อม	(โครงการหลกั	:	แผนงานวจิยัท้าทายไทย	:

	 	 ทะเลไทยไร้ขยะ	ระยะที่	2)

		 69	 นวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะประเภทหลักในพื้นที่	:		 รศ.ดร.สัญญา	สิริวิทยาปกรณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อจัดการขยะประเภทหลัก	 	 (วช.)

	 	 ในพื้นที่	(โครงการหลัก	:	แผนงานวิจัยท้าทายไทย	:	

	 	 ทะเลไทยไร้ขยะ	ระยะที่	2)	

	 70	 นวัตกรรมเพื่อการจดัการขยะประเภทหลักในพื้นที่	:		 รศ.ดร.สัญญา	สิริวิทยาปกรณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 การสร้างแนวทางการตรวจประเมินเพื่อรับรอง	 	 (วช.)

	 	 ผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 (โครงการหลัก	:	แผนงานวิจัยท้าทายไทย	:	ทะเลไทย

	 	 ไร้ขยะ	ระยะที่	2)

	 71	 นวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะประเภทหลักในพื้นที่		 รศ.ดร.สัญญา	สิริวิทยาปกรณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 (โครงการหลัก	:	แผนงานวิจัยท้าทายไทย	:	ทะเลไทย	 	 (วช.)

	 	 ไร้ขยะ	ระยะที่	2)

	 72	 การบรหิารจดัการขยะพลาสตกิเชงิพืน้ที	่(โครงการหลกั	:	 รศ.ดร.สัญญา	สิริวิทยาปกรณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 แผนงานวิจัยท้าทายไทย	:	ทะเลไทยไร้ขยะ	ระยะที่	2)	 	 (วช.)

	 73	 การสะสม	ที่มา	และผลกระทบต่อวัตถุดิบของ	 รศ.ดร.สัญญา	สิริวิทยาปกรณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 ไมโครพลาสติกในอาหารทะเลแปรรูปที่นิยมบริโภค	 	 (วช.)

	 	 (โครงการหลัก	:	แผนงานวิจัยท้าทายไทย	:	ทะเลไทย

	 	 ไร้ขยะ	ระยะที่	2)

	 74	 การบริหารจัดการคุณภาพน�้าดื่ม	 รศ.ดร.สุชาติ	เหลืองประเสริฐ	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 6,347,000

	 	 	 	 (วช.)

	 75	 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน�้าดื่มเพิ่มเติมในพื้นที่	 รศ.ดร.สุชาติ	เหลืองประเสริฐ	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 ที่มีปัญหา	(โครงการหลัก	:	การบริหารจัดการคุณภาพ	 	 (วช.)

	 	 น�้าดื่ม)

	 76	 การพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ด้านชีวภาพ	เพื่อการประเมิน	 รศ.ดร.สุชาติ	เหลืองประเสริฐ	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 คุณภาพน�้าอย่างง่าย	(โครงการหลัก	:	การบริหารจัดการ	 	 (วช.)

	 	 คุณภาพน�้าดื่ม)
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	 77	 แนวทางการบริหารจัดการน�้าดื่มที่ไม่ได้มาตรฐาน	 รศ.ดร.สุชาติ	เหลืองประเสริฐ	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 (โครงการหลัก	:	การบริหารจัดการคุณภาพน�้าดื่ม)	 	 (วช.)

	 78	 การจัดท�านโยบายจัดการน�้าดื่มของประเทศไทย	 รศ.ดร.สุชาติ	เหลืองประเสริฐ	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 -

	 	 (โครงการหลัก	:	การบริหารจัดการคุณภาพน�้าดื่ม)	 	 	(วช.)

	 79	 การประเมินการปนเปื้อนและการควบคุมสารมลพิษ	 รศ.ดร.ชาติ	เจียมไชยศรี	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 -

	 	 อุบัติใหม่จากแหล่งมลพิษต่อแหล่งน�้าในเขตเมือง	 (หัวหน้าโครงการย่อย)	 ด้านการพัฒนาก�าลังคน

	 	 (โครงการหลัก	:	การวิจัยแนวหน้าด้านการเกษตรและ	 	 และทุนด้านการพัฒนา

	 	 ความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)	 	 สถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย

	 	 	 	 และนวัตกรรม	(บพค.)

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	 		 		 	18,568,212	

	 80	 การประมาณการความสูญเสีย	ต้นทุน	และค่าใช้จ่าย	 รศ.ดร.นราภรณ์	เภาประเสริฐ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 4,982,212	

	 	 ของ	กฟผ.	ด้วยวิธี	Data	Analytics	 	 แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)

	 81	 การพัฒนาเครื่องควบคุมการยิงแบบฟลายแคชเชอร์	 ผศ.ดร.ชนะ	รักษ์ศิริ	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 13,586,000

	 	 โดยการสนับสนุนด้วยระบบเรดาร์และระบบกล้อง	 	 (วช.)

	 	 อ๊อฟโตอิเล็คทรอนิกส์ส�าหรับระบบการป้องกันภัย

	 	 ทางอากาศ

   ทุนภาคเอกชน (16)      26,921,682

	 		 ภำควิชำวิศวกรรมเคมี	 		 		 	24,299,000	

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

	 2	 การให้บริการฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษา	ในโครงการ	 ผศ.ดร.กานดิส	สุดสาคร	 กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก		 23,799,000

	 	 การประยุกต์ใช้หลกัการเอือ้ประโยชน์ระหว่างอตุสาหกรรม	 	 (Global	Environment

	 	 และชมุชนและเคมีสเีขียวส�าหรบัการพฒันาอุตสาหกรรม	 	 Facility	:	GEF)

	 	 ปลดปล่อยมลพิษต�่าและไร้สารอินทรีย์ตกค้างที่เป็นพิษ

	 	 ยาวนานในประเทศไทย	

	 	 ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 		 		 	234,682	

	 3	 การออกแบบวิธีการลดการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง	 ผศ.ดร.พงศ์ธร	พรหมบุตร	 ทุนส่วนตัว	 30,000

	 	 ดาวเทียมแบบแซนวิช	ระยะที่	2	แบบพาสซีฟ

		 	 (ขยายเวลา)

	 4	 การวัดพื้นผิวของวัตถุขนาดนาโนด้วย	Atomic	Force	 ผศ.ดร.นัยสันต์	อภิวัฒนลังการ	 ทุนส่วนตัว	 120,000

	 	 Microscope	โดยใช้โครงข่ายประสาท

	 5	 การควบคุมตู้เรือนกระจกส�าหรับการเกษตรอัตโนมัติ	 ผศ.ดร.นัยสันต์	อภิวัฒนลังการ	 ทุนส่วนตัว	 	12,000	

	 6	 การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส�าหรับกังหันลมผลิต	 ผศ.ดร.นัยสันต์	อภิวัฒนลังการ	 ทุนส่วนตัว	 	8,000

	 	 ไฟฟ้าแนวตั้ง

	 7	 การควบคุมชั้นชิดผิวของการไหลของอากาศ	 ผศ.ดร.นัยสันต์	อภิวัฒนลังการ	 ทุนส่วนตัว	 	6,000

	 8	 การวิจัยและพัฒนา	Microscope	 ผศ.ดร.นัยสันต์	อภิวัฒนลังการ	 ทุนส่วนตัว	 	14,000	

	 9	 Analysis	of	refrigerant	flow	in	air	conditioner		 รศ.ดร.ชวลิต	กิตติชัยการ	 UACJ	(Thailand)	 44,682

	 	 heat	exchanger		 	 Co.,	Ltd.
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		 	 ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 		 		 	90,000	

	 10	 Tour	Miner	:	Practival	Application	of	Tour	Pland	 ผศ.ดร.ภัทร	ลีลาพฤทธ์ิ	 ทุนส่วนตัว	 30,000

	 	 Mining	System	Web	Application	and	Case	Study

	 11	 Identification	of	Behavioral	Variables	for		 ผศ.ดร.ภัทร	ลีลาพฤทธิ์	 ทุนส่วนตัว	 30,000

	 	 Efficient,	Representation	of	Difficulty	in	

	 	 Vocabulary	Learning	Systems

	 12	 An	algorithm	for	automatic	collation	of		 ผศ.ดร.ภัทร	ลีลาพฤทธิ์	 ทุนส่วนตัว	 30,000

	 	 vocabulary	decks	based	on	word	frequency

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ		 		 		 	967,000	

	 13	 การท�าความเข้าใจพลวัตของอุตสาหกรรมคาร์แบริ่ง	 ผศ.ดร.สโรช	บุญศิริพันธ์	 Asian	Transporttion	 358,000

	 	 ในกรุงเทพฯ	 	 Research	Society

	 14	 Walkabnility	Perception	around	Urban	Railway	 รศ.ดร.วราเมศวร์	วิเชียรแสน	 Asian	Transporttion		 514,000

	 	 Stations	 	 Research	Society	

	 15	 Impact	of	Transit	Oriented	Development	on	 รศ.ดร.วราเมศวร์	วิเชียรแสน	 องค์การเพื่อความร่วมมือ	 95,000

	 	 Accessibility	and	sustainability	in	developing	 	 ทางเศรษฐกจิและ

	 	 cities	:	Case	OECD	Studies	from	Southeast	Asia	 	 การพฒันา

  ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	 		 		 	1,331,000	

	 16	 การพัฒนาระบบท�านายเส้นทางการบินและ	 ผศ.ดร.ชนะ	รักษ์ศิริ	 สถาบันเทคโนโลยี	 1,331,000	

	 	 ความน่าจะเป็นของเส้นทางการบินของอากาศยานด้วย	 	 ป้องกันประเทศ

	 	 ระบบปัญญาประดิษฐ์จากข้อมูลต�าแหน่งอากาศยาน	 	 (องค์การมหาชน)

	 	 จากระบบออฟโทรนิคส์	

     รวมเงินทุนที่ได้รับ  202,620,609
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โครงการวจัิยทีไ่ด้รับทนุจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะวศิวกรรมศาสตร์
ประจ�ำปีงบประมำณ	2564	(1	ตุลำคม	2563	-	30	กันยำยน	2564)

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท�าการวิจัย แหล่งเงินทุน งบประมาณ

  ทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (10)     3,486,560 

	 	 ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 		 		 	500,000	

	 1	 การผลิตถ่านกัมมันต์ส�าหรับขั้วแอโนดของแบตเตอรี่	 รศ.ดร.ชินธันย์	อารีประเสริฐ	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ	 300,000

	 	 ลิเทียมไอออนจากชีวมวลความชื้นสูงด้วยกระบวนการ

	 	 ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันและการกระตุ้นทางเคมี	

	 2	 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปั๊ม	 อ.ดร.คเณศ	คัจฉสุวรรณมณี	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ	 200,000

	 	 ความร้อนใต้พิภพโดยการใช้โปรแกรมจ�าลอง

  ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 	 	 	1,080,000	

	 3	 การออกแบบระบบตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจพลังงานต�่า	 รศ.ดร.วรดร	วัฒนพานิช	 เงินรายได้คณะ	 1,000,000

	 	 แบบแอกทีปอิเล็กโทรดดิจิตอลส�าหรับสวมใส่แบบ	 	 (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง)

	 	 หลายลีดเพื่อการใช้งานในระบบการแพทย์ทางไกล

	 4	 การควบคุมการสั่นแบบทนทานและว่องไวในพื้นที่	 รศ.ดร.พีระยศ	แสนโภชน์	 เงินรายได้คณะ	 80,000

	 	 จ�าเพาะของโครงสร้างสมาร์ต

  ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	 	 	 	150,000	

	 5	 ความต้องการด้านคุณวุฒิของบัณฑิตหลักสูตร	 รศ.ดร.ปิยะ	โชติกไกร	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ	 50,000

	 	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

	 	 สาขาวิชาวิศวกรรมส�ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

	 6	 กลไกการปรับปรุงคุณภาพดินและของเสียทาง	 รศ.ดร.อภินิติ	โชติสังกาศ	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ	 50,000

	 	 อุตสาหกรรมส�าหรับเป็นวัสดุก่อสร้าง

	 7	 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	 ผศ.ดร.จักรพันธ์	เทือกต๊ะ	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ	 50,000

	 	 สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม

	 	 สรรค์สร้าง	(ภาคพิเศษ)	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มก.

  ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 	 	 	1,506,560	

	 8	 การศึกษาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์กับการใช้ประโยชน์	 ผศ.ดร.พีรกานต์	บรรเจิดกิจ	 เงินรายได้ภาควิชา		 1,506,560

	 	 จากหญ้าเนเปียร์

  ภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	 	 	 	200,000	

	 9	 การสร้างแบบจ�าลองเพื่อการพยากรณ์ความเค็มของน�้า	 อ.ดร.จิรเมธ	ช้างคล่อม	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ	 	200,000

	 	 เพื่อการผลิตประปา

	 	 ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	 	 	 	50,000

	 10	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ	ที่ส่งผลต่อ	 รศ.ดร.นราภรณ์	เภาประเสริฐ	 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ	 	50,000

	 	 ความพึงพอใจในการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธี

	 	 สมการโครงสร้าง
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท�าการวิจัย แหล่งเงินทุน งบประมาณ

  ทุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5)    1,633,334 

  ภำควิชำวิศวกรรมเคมี	 	 	 	300,000	

	 1	 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลัก	 รศ.ดร.ธงไทย	วิฑูรย์	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 	300,000

	 	 และตัวเร่งปฏิกิริยาผสมส�าหรับการผลิตโอเลฟินส์เบา

	 	 จากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 	 	 	600,000	

	 2	 เทคนิคการปรับเปลี่ยนสัญญาณขาเข้าส�าหรับลด	 รศ.ดร.วิทิต	ฉัตรรัตนกุล	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 600,000

	 	 การสั่นสะเทือนของระบบยืดหยุ่น

	 	 ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 	 		 	583,334	

	 3	 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และ	 รศ.ดร.ศิวพล	ศรีสนพันธุ์	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 250,000

	 	 พลาสมาเย็นโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน

	 	 พลังงานสูงและการท�าปฏิกิริยาในระดับนาโน

	 4	 การออกแบบระบบตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจพลังงานต�่า	 รศ.ดร.วรดร	วัฒนพานิช	 ทุนอุดหนุนวิจัย	มก.	 333,334

	 	 แบบแอกทีฟอิเล็กโทรดดิจิตอลส�าหรับสวมใส่แบบ

	 	 หลายลีดเพื่อการใช้งานในระบบการแพทย์ทางไกล

	 	 ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 	 	 	150,000	

	 5	 โครงการวจิยัรปูแบบใหม่ของการจดัการศกึษาในการเพิม่	 รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์	หนูพันธ์	 สถาบันวิทยาการขั้นสูง	 150,000

	 	 ศักยภาพและขดีความสามารถข้ันสงูของก�าลงัคนทางด้าน	 	 แห่ง	มก.

	 	 การเกษตรและอาหารส�าหรับอนาคต	ภายใต้แผนงาน

	 	 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย	

  ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจ (30)   188,021,161

  ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 	 	 	20,308,997	

	 1	 การศึกษาการใช้คลื่นเหนือเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		 รศ.ดร.วีรชัย	ชัยวรพฤกษ์	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 8,472,997

	 	 ทางความร้อนของเครื่องควบแน่นในโรงไฟฟ้าพลัง	 	 แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)

	 	 ความร้อนร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

	 2	 โครงการวิจัยเพื่อการด�ารงสภาพชิ้นส่วนซ่อมของ	 อ.ดร.ภูมเรศ	แสงราม	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 5,536,000

	 	 ยุทโธปกรณ์	:	กรณีศึกษาระบบระบายความร้อนของ	 	 (วช.)

	 	 เครือ่งยนต์และน�า้มันของรถถังขนาดเบา	32	คอมมานโด

	 	 สติงเรย์

	 3	 การวิจัยและพัฒนารถขนส่งอัตโนมัติที่มีระบบน�าทาง	 รศ.ดร.วิทิต	ฉัตรรัตนกุลชัย	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 6,300,000

	 	 อัจฉริยะวิ่งภายในและภายนอกโรงงาน		 	 (วช.)

  ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 	 	 	1,064,235	

	 4	 การพัฒนาระบบตรวจติดตามเรือประมงขนาดเล็ก	 รศ.ดร.อนันต์	ผลเพิ่ม	 สมาคมอาหาร	 1,064,235

	 	 และสมุดบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับชาวประมง	 	 แช่เยือกแข็งไทย

	 	 พื้นบ้าน
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  ภำควิชำวิศวกรรมเคมี	 	 	 21,781,320

	 5	 การออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่ผสม	 ผศ.ดร.วลีพร	ดอนไพร	 ส�านักงานปลัดกระทรวง	 600,000
	 	 นิกเกิล-ทองแดงบนตัวรองรับรูพรุนโลหะออกไซด์	 	 การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์
	 	 ส�าหรบัการผลิตไฮโดรเจนจากมเีทน	(ทุนพฒันาศกัยภาพ	 	 วิจัยและนวัตกรรม	(สป.อว.)
	 	 ในการท�างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่	ปี	2563)

	 6	 เทคโนโลยีสีเขียวส�าหรับการแปรรูปขยะเทศบาลให้เป็น	 อ.ดร.ณัชพล	เจียรส�าราญ	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์	 250,000
	 	 พลังงานที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย	(โครงการ	 	 และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	 	 สนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่	วท	ปี	2563)	 	 (สวทช.)	

	 7	 การสกัดและการท�าบริสุทธิ์วิทิซินและไอโซวิทิซิน	 ศ.ดร.อรรถศักดิ์	จารีย์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 1,326,000
	 	 จากเปลือกเมล็ดถั่วเขียวโดยใช้เทคโนโลยีเบด	 	 (วช.)
	 	 เคลื่อนที่จ�าลองแบบสามโซน

	 8	 น�้ามันหล่อลื่นชีวภาพเชิงพาณิชย์จากน�้ามันปาล์ม	 รศ.ดร.เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 1,137,320
	 	 	 	 ด้านการเพิ่มความสามารถ
	 	 	 	 ในการแข่งขันของประเทศ
	 	 	 	 (บพข.)

	 9	 น�้ามันหล่อลื่นชีวภาพเชิงพาณิชย์จากน�้ามันปาล์ม	 รศ.ดร.เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน	 1,000,000
	 	 	 	 การวิจัยกับส�านักงาน
	 	 	 	 คณะกรรมการอุดมศึกษา

	 10	 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเจลาตินเหลือทิ้ง	 รศ.ดร.มานพ	เจริญไชยตระกูล	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 4,583,000
	 	 ในอุตสาหกรรมยา		 	 (วช.)

	 11	 การศึกษากลไกตลาดและปัจจัยเอื้อต่อการเพิ่ม	 ผศ.ดร.วกิานดา	วราห์บณัฑรูวทิย์	 หน่วยบรหิารและจดัการทนุ	 1,744,000
	 	 การหมุนเวียนของพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง	เพื่อมุ่งสู่	 	 ด้านการเพิ่มความสามารถ
	 	 เศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย	 	 ในการแข่งขันของประเทศ
	 	 	 	 (บพข.)	

	 12	 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาและการศึกษาเชิงเทคนิค	 รศ.ดร.ธงไทย	วิฑูรย์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 3,000,000
	 	 และเศรษฐศาสตร์ของการผลิตโอเลฟินส์เบาจาก	 	 (วช.)
	 	 ก๊าซสังเคราะห์ที่ได้รับจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน
	 	 ชีวมวล	(ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง	ปี	2564)

	 13	 การพัฒนาสูตรยางคอมปาวด์จากยางธรรมชาติ	 รศ.ดร.นันทิยา	หาญศุภลักษณ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 641,000
	 	 ส�าหรับท�าแผ่นยางปูพื้นด้วยวิธีออกแบบการทดลอง	 	 (วช.)
	 	 และโครงข่ายประสาทเทียม

	 14	 นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์วัสดุนาโนฐานชีวภาพ	 ศ.ดร.เมตตา	เจริญพานิช	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 7,500,000
	 	 ปรับแต่งหมู่ฟังชั่นเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตร	 	 (วช.)
	 	 ที่ยั่งยืนสู่เศรษฐกิจชีวภาพ	เศรษฐกิจหมุนเวียน	และ
	 	 เศรษฐกิจสีเขียว	(ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย	เมธีวิจัยอาวุโส)

  ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 	 	 	74,440,609	

	 15	 การออกแบบระบบตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจพลังงานต�่า	 รศ.ดร.วรดร	วัฒนพานิช	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ		 1,000,000
	 	 แบบแอกทีฟอิเล็กโทรดดิจิตอลส�าหรับสวมใส่แบบ	 	 (วช.)
	 	 หลายลีดเพื่อการใช้งานในระบบการแพทย์ทางไกล

	 	 (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง	เริ่มปี	2564)

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท�าการวิจัย แหล่งเงินทุน งบประมาณ
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	 16	 แพลตฟอร์มไมโครชิป	NFC	ส�าหรับใช้งานร่วมกับ	 รศ.ดร.วรดร	วัฒนพานิช	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 11,859,744

	 	 เซนเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ	 	 ด้านการเพิ่มความสามารถ

	 	 	 	 ในการแข่งขันของประเทศ

	 	 	 	 (บพข.)	

	 17	 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อท�าหน้าที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	 รศ.ดร.ศิริโรจน์	ศิริสุขประเสริฐ	 การไฟฟ้านครหลวง	 9,857,000

	 	 แสงสว่างสาธารณะ

	 18	 โครงการวิจัยผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมกับการใช้	 รศ.ดร.ศิริโรจน์	ศิริสุขประเสริฐ	 การไฟฟ้านครหลวง	 4,977,093

	 	 พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

	 19	 โครงการระบบบริหารด้านการเกษตรเพื่อวิสาหกิจชุมชน	 รศ.ดร.มงคล	รักษาพัชรวงศ์	 ส�านักงานคณะกรรมการ	 5,541,370

	 	 	 	 กิจการกระจายเสียง

	 	 	 	 กิจการโทรทัศน์	และกิจการ

	 	 	 	 โทรคมนาคมแห่งชาติ

	 20	 ระบบคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร	 รศ.ดร.มงคล	รักษาพัชรวงศ์	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัย	 3,192,000

	 	 ระดับแปลงด้วยการรับรู้ระยะไกลและเทคโนโลยี	 	 การเกษตร	(สวก.)

	 	 การเรียนรู้ของเครื่อง

	 21	 การพัฒนาต้นแบบ	SMART	Agriculture	Platform	 รศ.ดร.วัชรี	วีรคเชนทร์	 ส�านักงานคณะกรรมการ	 15,941,802

	 	 ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลร่วมกับ	 	 กิจการกระจายเสียง

	 	 แบบจ�าลอง	AquaCrop	เฟส	2	 	 กิจการโทรทัศน์	และกิจการ

	 	 	 	 โทรคมนาคมแห่งชาติ	

	 22	 การพัฒนาระบบจัดการผลิตไผ่แปลงใหญ่ด้วยวิธี	 ผศ.ปัญญา	เหล่าอนันต์ธนา	 หน่วยบริหารและจัดการทุน	 22,071,600

	 	 เกษตรแม่นย�าสูงร่วมกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์	 	 ด้านการเพิ่มความสามารถ

	 	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 	 ในการแข่งขันของประเทศ

	 	 	 	 (บพข.)	

  ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ		 	 	 1,582,000

	 23	 นวัตกรรมการจัดการเพื่อรับมือภัยพิบัติดินถล่ม	 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลัมพ์	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 	1,582,000

	 	 	 	 (วช.)	

  ภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	 	 	 62,246,000

	 24	 ระบบติดตามชายหาด	 ผศ.ดร.สมปรารถนา	ฤทธิ์พริ้ง	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 600,000

	 	 	 	 (วช.)

	 25	 กลยุทธ์การปรับตัวของเกษตรกรต่อการผันแปร	 ผศ.ดร.สิตางศุ์	พิลัยหล้า	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัย	 4,511,000

	 	 และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกรณีศึกษาบางเลน	 	 การเกษตร	(สวก.)

	 	 นครปฐม

	 26	 การประเมินปริมาณน�้าฝนเชิงพื้นที่ความละเอียดสูง	 ผศ.ดร.พรรณพิมพ์	พุทธรักษา	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัย	 4,580,000

	 	 ด้วยเรดาร์ส�าหรับการจ�าลองปริมาณน�้าท่วมแบบ	 มะเปี่ยม	 การเกษตร	(สวก.)

	 	 ฉับพลัน	(โครงการวิจัยต่อเนื่อง)	

	 27	 โครงการจัดท�าผังน�้า	ลุ่มน�้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	 ผศ.ดร.ณัฐ	มาแจ้ง	 ส�านักงานทรัพยากรน�้า	 52,555,000

	 	 	 	 แห่งชาติ

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท�าการวิจัย แหล่งเงินทุน งบประมาณ
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	 	 ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ	 	 		 	50,000	

	 28	 การเตรียมวัสดุคอมโพสิตพอลิแอคติคแอซิตที่เสริมแรง	 ผศ.ดร.ยุรนันท์	หาญล�ายวง	 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 50,000

	 	 ด้วยแบเรียมซัลเฟตที่มีคุณสมบัติในการดูดกลืนคลื่น	 	 แห่งชาติ	(สทน.)

	 	 แม่เหล็กไฟฟ้า

	 	 ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	 	 	 	298,000	

	 29	 การพัฒนาแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ของขีปนวิถี	 ผศ.ดร.ชนะ	รักษ์ศิริ	 สถาบันเทคโนโลยี	 298,000

	 	 ของจรวดพื้นสู่อากาศร่วมกับการตรวจจับเป้าหมาย	 	 ป้องกันประเทศ	(สทป.)

	 	 เรดาร์ส�าหรับการท�าฝนเทียม	

  วิทยำลัยกำรชลประทำน	 	 	 	6,250,000	

	 30	 การวิจัยเพือ่พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน�้า	 อ.ดร.ชัยยะ	พึ่งโพธิ์สภ	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัย	 6,250,000	

	 	 เพื่อความยั่งยืน	กรณีศึกษาลุ่มน�้าคลองสวนหมาก	 	 การเกษตร	(สวก.)	

   ทุนภาคเอกชน (9)    3,568,000 

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 	 	 	6,000	

	 1	 ไมโครกริปเปอร์	 ผศ.ดร.นัยสันต์	อภิวัฒนลังการ	 ทุนส่วนตัว	 6,000

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 	 	 	1,620,000	

	 2	 ทดสอบ	เดีย่ว	1	 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ	เปี่ยมสง่า	 สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน	 1,500,000

	 	 	 	 ประเทศ	(องค์การมหาชน)	

	 3	 Web	access	monitoring	mechanism	via	Android	 ผศ.ดร.ภัทร	ลีลาพฤทธิ์	 ทุนส่วนตัว	 	30,000

		 	 WebView	for	threat	analysis	 	

	 4	 Social	Coding	in	Dependency	Networks	 ผศ.ดร.ภัทร	ลีลาพฤทธิ์	 ทุนส่วนตัว	 	30,000	

	 5	 A	case	study	on	task	estimation	from	activity	logs	 ผศ.ดร.ภัทร	ลีลาพฤทธ์ิ	 ทุนส่วนตัว	 	30,000	

 6	 A	Comparative	Study	on	Vectorization	Methods	 ผศ.ดร.ภัทร	ลีลาพฤทธิ์	 ทุนส่วนตัว	 	30,000

	 	 for	Non-Functional	Requirements	Classification	 	

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 	 	 	1,500,000	

 7	 โครงการวิจัยการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม	 รศ.ดร.ชาติ	เจียมไชยศรี	 National	Institute	for	 1,500,000

	 	 และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน	 	 Environmental	Studies,

	 	 ประเทศไทย	 	 Japan	 	

		 	 ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ		 	 	 	442,000	

	 8	 Fare	Elasticity	of	Urban	Railway	Passengers	in		 รศ.ดร.วราเมศวร์	วิเชียรแสน	 Japan	Transport	and	 75,000

	 	 Bangkok	 	 Tourism	Research	

	 	 	 	 Institute	(JTTRI)	

	 9	 ผลกระทบของโควิด-19	ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ	 ผศ.ดร.สโรช	บุญศิริพันธ์	 Asian	Transportation	 367,000

	 	 คาร์แชริ่ง	 	 Research	Society	

   	 รวมเงินทุนที่ได้รับ	 196,709,055

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท�าการวิจัย แหล่งเงินทุน งบประมาณ
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วารสาร
นานาชาติ  155 เรื่อง 3,155,000 บาท

ชาติ  21 เรื่อง 84,000 บาท

วารสาร
นานาชาติ  160 เรื่อง 3,600,000 บาท

ชาติ  24 เรื่อง 96,000 บาท

Proceedings
 นานาชาติ  85 เรื่อง 383,000 บาท

 ชาติ  84 เรื่อง 170,000 บาท

Proceedings
นานาชาติ  53 เรื่อง 301,000 บาท

ชาติ  71 เรื่อง 142,000 บาท

คณะวศิวกรรมศาสตร์สนบัสนนุเงนิทนุรางวลัส�าหรบับทความทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในระดบัชาตแิละนานาชาต	ิ เพือ่ผลกัดัน 

ให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ	 น�ามาซ่ึงช่ือเสียงให้แก่คณะ	 โดยคณะได้ให้การสนับสนุนทุนรางวัลตีพิมพ์ 

ดังนี้

ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

 ปีงบประมาณ

2563
 ปีงบประมาณ

2564

รวม 345 เรื่อง รวม 308 เรื่อง
งบประมาณ 3,792,000 บาท งบประมาณ 4,139,000 บาท

บทความอยู่ในวารสารที่ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) บทความอยู่ในวารสารที่ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1)

จ�านวน 66 เรื่อง จ�านวน 79 เรื่อง
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ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หลงัปรญิญาเอก

14 ทุน      5,936,000 บาท

7 ทุน      5,502,000 บาท

2 ทุน      840,000 บาท

11 ทุน      4,664,000 บาท

9 ทุน      7,074,000 บาท

2 ทุน      840,000 บาท

ปีงบประมาณ 2563 
รวมทั้งสิ้น 23 ทุน งบประมาณ 12,278,000 บาท

ปีงบประมาณ 2564
รวมทั้งสิ้น 22 ทุน งบประมาณ 12,578,000 บาท

เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการและวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 

รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล	 คณะจึงได้จัดสรรทุนวิจัยระดับปริญญาโทและ 

ระดับปริญญาเอกให้กับนักวิจัย	 ต้ังแต่ปีงบประมาณ	 2560	 เป็นต้นมา	 ในส่วนของทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก	 คณะได้ 

จัดสรรทุนให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2558	เป็นต้นมา	โดยในปีงบประมาณ	2563	-	2564	คณะสนับสนุนทุน	ดังนี้

ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและระดับหลังปริญญาเอก

14

7

2

11

9

2
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การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ภาคว�ชาว�ศวกรรมคอมพิวเตอร�
ภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา

ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคมี

ภาคว�ชาว�ศวกรรมทรัพยากรน�ำ

ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกล

ภาคว�ชาว�ศวกรรมการบิน
และอวกาศ

ภาคว�ชาว�ศวกรรมสิ่งแวดล�อม

ภาคว�ชาว�ศวกรรมไฟฟ�า

ภาคว�ชาว�ศวกรรมวัสดุ

ในช�วงระยะเวลาตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 1 กันยายน 2564
คณะว�ศวกรรมศาสตร� มีผลงานที่ได�รับการจดทะเบียนทรัพย�สินทางป�ญญา

จำนวนทั้งสิ้น 38 ผลงาน แบ�งเป�น   4 สิทธ�บัตร    2 สิทธ�บัตรออกแบบ    และ   32 อนุสิทธ�บัตร

 1 สิทธ�บัตร
 9 อนุสิทธ�บัตร

 1 สิทธ�บัตร
 7 อนุสิทธ�บัตร

 7 อนุสิทธ�บัตร

 2 สิทธ�บัตรออกแบบ
 1 อนุสิทธ�บัตร

 3 อนุสิทธ�บัตร

 2 อนุสิทธ�บัตร

 2 อนุสิทธ�บัตร

 1 สิทธ�บัตร
 1 อนุสิทธ�บัตร

 1 สิทธ�บัตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย	 สิ่งประดิษฐ์	 และนวัตกรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในทาง 

อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น	 เป็นการชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของคณาจารย์	นักวิจัย	และนิสิตของคณะอย่างแท้จริง	ส่วนหนึ่ง 

ของผลงานดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โดยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	ถึง	1	กันยายน 

2564	มีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	จ�านวนทั้งสิ้น	38	ผลงาน	แยกตามภาควิชา	ดังนี้

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

	 1	 สิทธิบัตร	 76896	 26	มิ.ย.	63	 เครื่องจักรค้นคืนข้อมูลคนกับงานผ่านเว็บ	 รศ.ดร.อัศนีย์	ก่อตระกูล	และคณะ

	 	 	 	 	 เชิงอนุพันธ์

ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 1	 สิทธิบัตร	 76712	 19	มิ.ย.	63	 ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้แสงส�าหรับบ�าบัด	 รศ.ดร.ชาติ	เจียมไชยศรี	และคณะ

	 	 	 	 	 น�้าเสียในสภาวะไร้อากาศ

	 2	 อนุสิทธิบัตร	 16855	 19	ต.ค.	63	 ระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพอัตราสูงส�าหรับ	 รศ.ดร.ชาติ	เจียมไชยศรี

	 	 	 	 	 ปรับปรุงคุณภาพน�้าเสีย	

	 3	 อนุสิทธิบัตร	 17162	 12	ม.ค.	64	 ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าระบบอากาศผสมน�้า		 ผศ.ดร.มณฑล	ฐานุตตมวงศ์	และคณะ

	 4	 อนุสิทธิบัตร	 15914	 14	ก.พ.	63	 เครื่องกรองน�้าดื่มแบบคว�่าถัง	 ผศ.ดร.มณฑล	ฐานุตตมวงศ์	และคณะ

	 5	 อนุสิทธิบัตร	 15915	 14	ก.พ.	63	 ไส้กรองน�้า	 ผศ.ดร.มณฑล	ฐานุตตมวงศ์	และคณะ

	 6	 อนุสิทธิบัตร	 15933	 18	ก.พ.	63	 ระบบกลั่นน�้าทะเลผ่านแผ่นเยื่อกรองด้วย	 ผศ.ดร.มณฑล	ฐานุตตมวงศ์	และคณะ

	 	 	 	 	 แรงดันสุญญากาศแบบหมุนวนความชื้น

	 7	 อนุสิทธิบัตร	 17283	 2	มี.ค.	64	 เครื่องกรองน�้าขนาดพกพา	 ผศ.ดร.มณฑล	ฐานุตตมวงศ์	และคณะ

	 8	 อนุสิทธิบัตร	 17613	 21	เม.ย.	64	 ชุดปูผิวถนน		 ผศ.ดร.มณฑล	ฐานุตตมวงศ์	และคณะ

	 9	 อนุสิทธิบัตร	 17614	 21	เม.ย.	64	 เครื่องล�าเลียงวัตถุแบบโซ่แทรคและ	 ผศ.ดร.พีรกานติ์	บรรเจิดกิจ

	 	 	 	 	 แผ่นแทรคที่มีชุดเปิดถุงบรรจุวัตถุ

	 10	 อนุสิทธิบัตร	 16212	 13	พ.ค.	63	 ชุดไดโอด	(Diode)	เปล่งรังสียูวีเอ	(UVA)		 ผศ.ดร.มณฑล	ฐานุตตมวงศ์	และคณะ

	 	 	 	 	 และรังสียูวีซี	(UVC)

ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

	 1	 สิทธิบัตร	 78205	 27	ส.ค.	63	 สายอากาศเดี่ยวที่สามารถควบคุมทิศทาง	 รศ.ดร.วรฐ	คูหิรัญ	และคณะ

	 	 	 	 	 ของพูคลื่นหลักได้หรือสามารถแผ่คลื่นเท่ากัน

	 	 	 	 	 ทุกทิศทางได้	(Mainbeam	Steerable	or

	 	 	 	 	 Omnidirectional	Antenna	Element)

	 2	 อนุสิทธิบัตร	 17134	 6	ม.ค.	64	 วงจรดึงค่าข้อมูลจากค�ารหัสคอนโวลูชัน	 รศ.ดร.อุศนา	ตัณฑุลเวศม์	และคณะ

	 	 	 	 	 แบบไม่เป็นระบบ	และกรรมวิธีการสร้าง

	 	 	 	 	 วงจรดังกล่าว	(Mapping	Circuits	for

	 	 	 	 	 non-systematic	convolutional	

	 	 	 	 	 codes	and	the	procedure	to	

	 	 	 	 	 implement	them)

ที่ ประเภท เลขที่ประกาศ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ผู้ประดิษฐ์
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ที่ ประเภท เลขที่ประกาศ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ผู้ประดิษฐ์

	 3	 อนุสิทธิบัตร	 15934	 18	ก.พ.	63	 ระบบการปรับภาพให้เสถียรเพื่อแสดงภาพใน	 รศ.ดร.มิติ	รุจานุรักษ์	และคณะ

	 	 	 	 	 มุมมองและขนาดคงที่ชนิดรายงานผลได้ทันที	

	 4	 อนุสิทธิบัตร	 17668	 13	พ.ค.	64	 เครื่องโรยเมล็ดถั่วลันเตาส�าหรับเตรียมถาด	 ผศ.ปัญญา	เหล่าอนันต์ธนา	และคณะ

	 	 	 	 	 เพาะต้นอ่อน

	 5	 อนุสิทธิบัตร	 16589	 7	ส.ค.	63	 กรรมวิธีการร้องขอให้ส่งซ�้าบางส่วนและ	 รศ.ดร.อุศนา	ตัณฑุลเวศม์	และคณะ

	 	 	 	 	 โครงสร้างเฟรมตอบกลับส�าหรับการสื่อสาร

	 	 	 	 	 ด้วยรหัสน็อนไบนารีที่ใช้วิธีการถอดรหัสแบบ

	 	 	 	 	 ทวนสอบ	(Partial	Retransmission	ARQ

	 	 	 	 	 and	its	Feedback	Frame	Structure	for

	 	 	 	 	 Communications	with	Nonbinary	Codes

	 	 	 	 	 that	use	Verification-base	Decoding)	

	 6	 อนุสิทธิบัตร	 16621	 20	ส.ค.	63	 กรรมวิธีเข้ารหัสถอดรหัสของรหัสไร้อัตรา	 รศ.ดร.อุศนา	ตัณฑุลเวศม์	และคณะ

	 	 	 	 	 ส�าหรับการสื่อสารที่มีทั้งการสูญหายและ

	 	 	 	 	 การผิดพลาดของสัญลักษณ์ที่ส่งมา	

	 	 	 	 	 (Encoding	and	Decoding	Method	of	

	 	 	 	 	 Rateless	Codes	for	communications	

	 	 	 	 	 with	both	erasures	and	erros)

	 7	 อนุสิทธิบัตร	 16772	 25	ก.ย.	63	 หุ่นยนต์ด�าน�้า	 ผศ.ดร.กาญจนพันธุ์	สุขวิชชัย

	 8	 อนุสิทธิบัตร	 16774	 25	ก.ย.	63	 หุ่นยนต์เตะฟุตบอล	 ผศ.ดร.กาญจนพันธุ์	สุขวิชชัย

ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ

	 1	 อนุสิทธิบัตร	 17004	 2	ธ.ค.	63	 สูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าชนิดปูน	 รศ.ดร.นุชนภา	ตั้งบริบูรณ์

	 	 	 	 	 มอร์ตาคอมพอสิต	(Composite	mortar

	 	 	 	 	 board)	ด้วยน�้ายางพรีวัลคาไนซ์	

	 	 	 	 	 (Pre-vulcanized	latex)	เสริมแรงด้วยเส้นใย

	 2	 อนุสิทธิบัตร	 17133	 6	ม.ค.	64	 การสังเคราะห์อนุภาคสังกะสีออกไซด์	 ผศ.ดร.ปริญญา	ฉกาจนโรดม	และคณะ

	 	 	 	 	 โดยใช้พลาสมาที่สร้างขึ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ	

	 3	 อนุสิทธิบัตร	 17079	 3	ก.พ.	64	 อุปกรณ์ส�าหรับป้อนวัสดุเข้าหัวฉีดเครื่องพิมพ์	 ผศ.ดร.ยุรนันท์	หาญล�ายวง

	 	 	 	 	 สามมิติ

	 4	 อนุสิทธิบัตร	 17348	 25	มี.ค.	64	 การเตรียมเส้นเชิงประกอบที่มีสมบัติแม่เหล็ก	 รศ.ดร.อภิรัตน์	เลาห์บุตรี

	 	 	 	 	 โดยใช้เม็ดพลาสติกพอลิแลคติกแอซิดและ	 อ.ดร.วรวัชร	วัฒนฐานะ	และคณะ

	 	 	 	 	 ผงแม่เหลก็แบเรยีมเฟอร์ไรท์	(Barium	Ferrite)

	 	 	 	 	 เพื่อใช้ในการพิมพ์สามมิติ	

	 5	 อนุสิทธิบัตร	 17465	 26	มี.ค.	64	 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิประเภทเทอร์โมคัปเปิล	 รศ.ดร.ราชธีร์	เตชไพศาลเจริญกิจ

	 	 	 	 	 (Thermocouple)	 ผศ.ดร.ปริญญา	ฉกาจนโรด	และคณะ

	 6	 อนุสิทธิบัตร	 17714	 20	พ.ค.	64	 เอนไซม์ตรึงรูปส�าหรับผลิตแอลดีไฮด์จาก	 รศ.ดร.อภิรัตน์	เลาห์บุตรี	และคณะ

	 	 	 	 	 แอลกอฮอล์	และกรรมวิธีการผลิตแอลดีไฮด์

	 	 	 	 	 โดยใช้เอนไซม์ตรึงรปูดงักล่าวเป็นตัวเร่งปฏิกริยิา

	 7	 อนุสิทธิบัตร	 18025	 14	ก.ค.	64	 สูตรผสมครอบหลังคาที่มีเส้นใยบะซอลต์	 ผศ.ดร.ปริญญา	ฉกาจนโรดม	และคณะ

	 	 	 	 	 เป็นส่วนผสม
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ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ

	 1	 สิทธิบัตร	 73585	 8	ม.ค.	63	 	อิฐบล็อกประสาน	แบบที่	1	 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลัมพ์	และคณะ

	 	 ออกแบบ

	 2	 สิทธิบัตร	 73584	 8	ม.ค.	63	 	อิฐบล็อกประสาน	แบบที่	2	 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลัมพ์	และคณะ

	 	 ออกแบบ

	 3	 อนุสิทธิบัตร	 17939	 25	มิ.ย.	64	 ชุดเครื่องมือถ่ายภาพทางอากาศยานไร้คนขับ	 ผศ.ธนัช	สุขวิมลเสรี	และคณะ

	 	 	 	 	 เพื่อการท�าแผนที่ในพื้นที่ขนาดเล็ก

ภำควิชำวิศวกรรมเคมี

	 1	 อนุสิทธิบัตร	 17947	 25	มิ.ย.	64	 เครื่องย่อยสลายขยะ		 ผศ.ดร.วิกานดา	วราห์บัณฑูรวิทย์	

	 	 	 	 	 	 และคณะ

	 2	 อนุสิทธิบัตร	 17615	 21	เม.ย.	64	 กรรมวิธีการผลิตน�้ามันหล่อลื่นชีวภาพ	 รศ.ดร.เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ	และคณะ

	 	 	 	 	 โดยใช้น�้ามันที่สกัดจากธรรมชาติ

	 3	 อนุสิทธิบัตร	 16769	 25	ก.ย.	63	 กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณชีวมวลและลิพิด	 รศ.ดร.เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ		และคณะ

	 	 	 	 	 ในสาหร่ายขนาดเล็ก	Ankistrodesmus

ภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน�้ำ

	 1	 อนุสิทธิบัตร	 16108	 2	เม.ย.	63	 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวร	 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์	ขยันการนาวี	และคณะ

	 	 	 	 	 ขนาดพิกัดก�าลัง	10	กิโลวัตต์	(kW)

	 2	 อนุสิทธิบัตร	 16122	 8	เม.ย.	63	 เขื่อนกันคลื่นแบบลอยน�้า		 ผศ.ดร.สมปรารถนา	ฤทธิ์พริ้ง	และคณะ

ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล

	 1	 อนุสิทธิบัตร	 16773	 25	ก.ย.	63	 เครื่องช่วยย้อมไหม	 รศ.ดร.ชัยยากร	จันทร์สุวรรณ์	และคณะ

	 2	 อนุสิทธิบัตร	 17188	 15	ม.ค.	64	 กระบวนการสกัดสารประกอบฟีนอลจาก	 รศ.ดร.ชินธันย์	อารีประเสริฐ	และคณะ

	 	 	 	 	 วัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน

ภำควิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ

	 1	 สิทธิบัตร	 81045	 8	มิ.ย.	63	 อากาศยานไร้คนขับ	 ผศ.ดร.ชินภัทร	ทิพโยภาส	และคณะ

	 2	 อนุสิทธิบัตร	 18034	 14	ก.ค.	64	 เซี้ยมแบบมีตัวขั้นกลาง	ถอดประกอบได้	 ผศ.ดร.ภาณุมาศ	อรุณเดชาวัฒน์

ที่ ประเภท เลขที่ประกาศ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ผู้ประดิษฐ์

ที่มำข้อมูล		:	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	

	 	 ณ	วันที่	1	มีนาคม	2565

90
รายงานประจ�าปี 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564



ในปีงบประมาณ	 2564	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 น�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	 ในรูปแบบ 

ของการจัดนิทรรศการโดยเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ดังนี้

ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ศุภสิทธิ์	 รอดขวัญ	 น�าผลงานนวัตกรรม	 จ�านวน	 3	 ผลงาน	 ได้แก่	 โครงกำรวิจัยและพัฒนำ 

เพื่อด�ำรงสภำพและเพิ่มประสิทธิภำพยุทโธปกรณ์	 :	ของระบบปืนใหญ่รถถังขนำด	105	มิลลิเมตร	ของรถถังรุ่น	M48A5	 

และรุน่	M60A1/A3	โครงกำรวจัิยและพัฒนำเพือ่ด�ำรงสภำพและเพ่ิมประสทิธภิำพยทุโธปกรณ์	:	กรณศึีกษำของปืนใหญ่เบำ 

กระสุนวิถีโค้ง	ปบค.95	ขนำด	105	มิลิเมตร	แบบ	M	101	A1	(ปรับปรุง)	โครงกำรพัฒนำออกแบบและผลิตชุดแหวนยำง 

กันชื้นที่ใช้ใน	:	ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีรำบแบบ	34	ขนำด	GH	N-45A1	155	มิลลิเมตร	ไปแสดงนิทรรศการในงานมหกรรม 

การวิจัยด้านยุทโธปกรณ์สู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2563	ณ	คอนแวนชั่น	ฮอลล์

โครงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อ

ด�ำรงสภำพและเพิ่มประสิทธิภำพ 

ยุทโธปกรณ์	 :	 ของระบบปืนใหญ่รถถัง 

ขนำด	 105	 มิลลิเมตร	 ของรถถังรุ ่น 

M48A5	 และรุ ่น	 M60A1/A3	 เป็น 

การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนซ่อมเพื่อด�ารง 

สภาพของระบบปืนใหญ่	เช่น	ชิ้นส่วนชุด 

แหวนยาง	 และชิ้นส่วนโลหะที่เกี่ยวข้อง	 

รวมถงึน�า้มนัหล่อลืน่ทีใ่ช้ในระบบไฮโดรลคิ 

ของรถถังฯ	 โดยการใช้เทคโนโลยีด้าน 

วิศวกรรมย้อนกลับและเทคโนโลยีการใช ้

คอมพิวเตอร์ในการออกแบบวิเคราะห ์

และผลิต	 น�าไปใช้กับรถถังทั้งหมดที่

ประจ�าการในกองทัพบก	 อาทิ	 กองทัพ 

ภาคท่ี	 1	 กองทัพภาคที่	 3	 และกองพล 

ทหารม้าท่ี	2	รกัษาพระองค์ฯ	รวม	283	คนั 

ช่วยลดระยะเวลาในการจัดหา	 ลดการ 

น�าเข้าจากต่างประเทศ	 ท�าให้ประหยัด 

งบประมาณในการจัดซื้อชิ้นส่วนลดลง 

ประมาณคันละ	8	ล้านบาท
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โครงกำรพัฒนำออกแบบและผลิตชุดแหวนยำงกันช้ืนท่ีใช้ใน	 :	 ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีรำบแบบ	 34	 ขนำด	 GH 

N-45A1	 155	 มิลลิเมตร	 เป็นการออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมของปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ	 34	 ขนาด	 GH 

N-45A1	 155	 มิลลิเมตร	 จ�านวน	 92	 กระบอก	 ที่ใช้งานประจ�าอยู่ท่ีศูนย์การทหารปืนใหญ่	 ผ่านกองร้อยสรรพาวุธซ่อมบ�ารุง 

สนบัสนนุโดยตรง	(จงัหวดัลพบรุ)ี	กองพันสรรพาวุธซ่อมบ�ารุง 

เขตหลัง	 (จังหวัดสระบุรี)	 กรมสรรพาวุธทหารบก	 การผลิต 

ชุดแหวนยางกันซึมท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเองได ้

ช่วยลดระยะเวลาในการจัดหา	ลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ 

ท�าให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อลงประมาณ	 10	 -	 

30	 เท่าในหลักพันล้าน	 เม่ือเทียบกับราคาการน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศ

โครงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อด�ำรงสภำพและเพ่ิม 

ประสิทธิภำพยุทโธปกรณ์	 :	 กรณีศึกษำของปืนใหญ่เบำ 

กระสุนวิถีโค้ง	ปบค.95	ขนำด	105	มิลิเมตร	แบบ	M	101	 

A1	 (ปรับปรุง)	 เป็นการออกแบบและผลิตชุดแหวนยาง 

กันซึมรวมถึงชิ้นงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยการใช้เทคโนโลยีด้าน 

วิศวกรรมย้อนกลับและเทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์ใน 

การออกแบบวิเคราะห์และผลิตชุดแหวนกันซึมฯ	ต้นแบบนี้ 

สามารถน�าไปใช้เป็นกรณีศึกษาในการสร้างประโยชน์ให้กับ 

ยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง	ปบค.95	ขนาด	105	 

มิลิเมตร	แบบ	M	101	A1	(ปรับปรุง)	จ�านวน	285	กระบอก 

ที่ใช้ประจ�าการในหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของกองทัพบก	 เช่น	 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่	ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์	(ผู้ใช้)	ผ่าน 

กองร้อยสรรพาวุธซ่อมบ�ารุง	 สนับสนุนโดยตรง	 (จังหวัด 

ลพบุรี)	กองพันสรรพาวุธซ่อมบ�ารุงเขตหลัง	(จังหวัดสระบุรี)	 

กรมสรรพาวุธทหารบก	 เป็นต้น	 ชุดแหวนยางกันซึมและ 

อุปกรณ์ที่ผลิตนี้	 นอกจากจะมีคุณภาพตามมาตรฐานแล้ว 

ช่วยลดระยะเวลาในการจัดหา	ลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ 

ท�าให ้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อลงประมาณ 

กระบอกละ	2	ล้านบาท
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รองศาสตราจารย์	ดร.มงคล	รักษาพัชรวงศ์	น�าผลงานนวัตกรรม	ระบบ	Apication	2	in	1	GAP	Platform	Service 

ไปจัดแสดงนิทรรศการในงานพืชสวนก้าวหน้า	Hortex	2020	ครั้งที่	 16	ระหว่างวันที่	 11	 -	13	ธันวาคม	2563	ณ	ศูนย์วิจัย 

พืชสวนจันทบุรี

ระบบ	 Apication	 2	 in	 1	 GAP	 Platform	 Service	 เป็นระบบ	 application	 บนมือถือ	 เพื่อให้เกษตรกรเก็บข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องในการขอใบรับรอง	 gap	 โดยข้อมูลท่ีจัดเก็บจะอยู่ในระบบ	 cloud	 และสามารถส่งต่อให้หน่วยงานรับรองเพื่อ 

พิจารณาโดยไม่ต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ	 จึงอ�านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้ตรวจสอบและผู้ให้การรับรอง	 เพราะ 

ข้อมูลเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแบ่งปันกันได้	อาทิ	ภาพถ่าย	หลักฐาน	และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแปลงเกษตร

สถานีรับสัญญาณดาวเทยีมจุฬาภรณ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา	 เหล่าอนันต์ธนา	 น�าผลงานนวัตกรรม	 กำรใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้ำข้ำว	 

I-KIAM	KU	ประกอบด้วย	รถหย่อนกล้ำรุ่นไอ้เคี่ยมพับล้อยำง	และเครื่องเพำะกล้ำอัตโนมัติ	ไปร่วมแสดงนิทรรศการในงาน 

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ	ประจ�าปี	2564	ระหว่างวันที่	4	-	6	มิถุนายน	2564	ณ	กรมการข้าว	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เครื่องหย่อนกล้าข้าว	 I-KIAM	 KU	 ส�าหรับนาปราณีต	 เป็นนวัตกรรม	 เครื่องแรกของโลกท่ีผสมผสานระหว่างวิธีการท�า 

นาด�าและการท�านาโยนเข้าด้วยกนั	คือการท�านาโยนให้เป็นระเบียบเหมือนนาด�า	มรีะยะห่างระหว่างต้นข้าว	25	x	25	เซนตเิมตร 

เท่ากันตลอดทั้งแปลงนา	 มีถาดเพาะกล้าหมุนเป็นกงล้อ	 ตัวจับคีบกล้าข้าวมี	 10	 คีบ	 คีบปล่อยกล้าข้าวได้ครั้งละ	 10	 แถว 

(มากที่สุดในโลก)	 ใช้เมล็ดพันธุ์	 2.5	กิโลกรัม/ไร่	 ใช้เวลาหย่อนกล้า	15	 ไร่/1	วัน	ช่วยลดต้นทุนการผลิต	1,875	บาท/ไร่	และ 

เพิ่มรายได้	1,800	บาท/ไร่	

ตัวรถ	 I--KIAM	KU	สร้างจาก 

รถไถเดินตาม	 โดยเปลี่ยนคันจับมือ 

มาเป็นพวงมาลัย	 มือบีบเลี้ยวเปลี่ยน 

เป็นใช้เท้าเหยียบเลี้ยวแทน	 ล้อมี 

ความพิเศษสามารถกดปุ่มสลับไปมา 

เพ่ือใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์	 เช่น	 

ล้อเหล็กใช้ในแปลงนา	 และสามารถ 

ปรับเป็นล้อยางส�าหรับวิ่งบนถนนได	้ 

นอกจากนี้ล้อยางด้านหลังเม่ือลงไป 

ในแปลงนาสามารถสลับกลับไปเป็น 

สกีส�าหรับเซาะร่องน�้าในนาข้าว	 ช่วย 

ศูนย์นวตักรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์
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ระบายน�้าออกท�าให้ศัตรูข้าว	เช่น	หอยเชอรี ่

ตกลงมารวมกนัในร่องน�า้	เกษตรกรสามารถ 

โกยก�าจัดได้ง่าย	 ตัวเครื่องมีกระดูกจระเข	้ 

ยืดขยายได้	1	เมตร	ให้สามารถวิ่งข้ามคันนา 

สงูได้โดยไม่พลกิคว�า่	กรณีรถติดหล่มสามารถ 

ปลดสลักออกเพื่อให้หลุดจากล่มแล้วน�ามา 

ประกอบใหม่ภายหลังได้

เครื่องเพาะกล้าอัตโนมัติ	 มี	 3	 หลุม 

หลุมที่	1	โรยดิน	หลุมที่	2	โรยเม็ด	หลุมที่	3	 

กลบดิน	 และมีถาดเพาะรองรับที่ปลาย 

เครื่องแบบอัตโนมัติ	 ตัวถาดเพาะฉีดพลาสติกขึ้นเองใช้งานได้ทนทานถึง	 10	 ปี	 ใช้เวลาเพาะกล้าไม่เกิน	 10	 วัน	 ตัดปัญหา 

พันธุ์อื่นปน	เหมาะส�าหรับการป้องกันการสูญของเมล็ดพันธุ์	และการงอก	100%	ไม่มีแมลงมาโจมตีต้นอ่อน	

นาโยน	 มีข้อดีคือรากของข้าวมีตุ้มดินหุ้มอยู่ด้วย	 รากข้าวจึงอยู่ครบไม่ฉีกขาด	 และไม่เป็แผล	 ท�าให้รากไม่ติดเชื้อโรค 

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกโดยเครื่องหย่อนกล้าข้าวนี้	 ใช้เพียง	 2.5	 กิโลกรัม/ไร่	 น้อยท่ีสุดในโลก	 ในขณะที่นาหว่านใช้เมล็ดพันธุ	์ 

30	กิโลกรัม/ไร่	ต่างกันเกือบ	10	เท่าตัว	เมื่อเครื่องปล่อยต้นกล้าจากอากาศลงสู่พื้นจะมีความลึกจากผิวนาลงไป	1	เซ็นติเมตร 

เสมอกันตลอดท่ัวท้ังผืนนา	 เหมาะส�าหรับการท�านาน�้าตม	 รากของข้าวไม่ลึกมากจึงงอกกระจายได้ดีคลุมวัชพืชหมด	 และ 

การปลูกเป็นแถวมีช่องไฟให้ลมและแสงแดดผ่านได้ดี	 ความช้ืนจึงลดลง	 เช้ือราหายไป	 และแมลงไม่มารบกวน	 นอกจากนี้	 

ผิวนามีสารอาหารมาก	ท�าให้	1	เดือนแรกไม่ต้องใส่ปุ๋ย	จึงช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช
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นวัตกรรมเด่นในรอบปี

ผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ตูน้�า้ดืม่หยอดเหรยีญอตัโนมตั	ิทีพ่บเหน็ 

ได้ท่ัวไปในพื้นที่ชุมชน	 อพาร์ตเม้นท์	 และ 

คอนโดมิเนียม	เป็นตู้น�้าดื่มที่ประชาชนนิยมใช้ 

อย่างแพร่หลาย	 เนื่องจากน�้าที่จ�าหน่ายมี 

ราคาถูก	 และสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย	 

อย่างไรก็ตาม	 จากการส�ารวจเบื้องต้นพบว่า	 

การบริหารจัดการตู ้น�้าดื่มหยอดเหรียญยัง 

ไม่เหมาะสมที่จะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นใน 

การผลิตน�้าดื่มสะอาดปลอดภัย	 ด้วยเหตุนี	้ 

ภาควิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม	จึงได้ด�าเนนิการ 

ร่วมกับกรมอนามัย	 โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ในการศึกษาวิจัยในด้านการบริหารจัดการ 

คุณภาพน�้าดื่มจากตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ	 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา	 พร้อมหาแนวทางแก้ไข	 ท้ังในด้านวิศวกรรม	 กฎหมาย	 

ข้อบังคับ	นโยบายการบริหารจัดการตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญ	และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์	รวมทั้งการพัฒนา	multi-sensor	 

ท่ีอาจจะน�ามาใช้ในการควบคมุการจ่ายน�า้ในอนาคต	ผลทีไ่ด้รบัจากการด�าเนนิงานนี	้ คอืแนวทางในการปรบัปรงุคุณภาพน�า้ดืม่ 

และนโยบายการบริหารจัดการตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญที่สามารถน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

การบริหารจัดการคุณภาพน�้าดื่ม
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ผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Cowlog	 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกให้เกษตรกรส�าหรับการบริหารจัดการฟาร์ม	 ช่วงวางแผนด�าเนินงาน 

ติดตาม	 แจ้งเตือนงานฟาร์ม	 และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการผลิตโคนม	 สร้างผลก�าไร	 สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

น�าไปสู่เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน	และสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพได้	

Cowlog	 ยังมีระบบการแจ้งเตือนความพร้อมท่ีจะผสมพันธุ์ของโคนม 

การตั้งท้อง	 และก�าหนดการคลอดลูกแต่ละตัว	 เพื่อให้เกษตรกรสามารถ 

วางแผนการจัดการและเตรียมความพร้อมส�าหรับการจัดการโคนมแต่ละตัวได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ	

จุดเด่นของผลงำน

1.	 ใช้งานง่าย	สะดวก	ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

2.	 น�าเสนอข้อมลูและข้อแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเพิม่ประสิทธิภาพ 

	 การผลิตโคนมของแต่ละฟาร์ม

3.	 มีระบบแจ้งเตือนเกษตรกรต่อการปฎิบัติงานต่อโคนมเป็นรายตัว

4.	 เกษตรกรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

Cowlog แอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนม
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ผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดร วัฒนพานิช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดนับเป็นสาเหต ุ

อันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของประชากรไทย	 การวินิจฉัย 

โรคหัวใจมักเร่ิมจากการตรวจวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

โดยใช้เคร่ืองวัดสัญญาณ	 ECG	 ขนาดใหญ่ตามสถานพยาบาล 

หรอืการใช้เครือ่งวดัแบบติดตามตัวทีเ่รียกว่า	Holter	Monitor	

ปัจจุบนั	Holter	Monitor	ยงัมข้ีอจ�ากดัด้านการใช้งาน 

เนื่องจากมีอัตราการกินพลังงานที่สูงตัวเครื่องขนาดใหญ่	 

และราคาแพง	 ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได ้

และปริมาณข้อมูลท่ีเก็บได้ในหน่วยความจ�าของตัวเครื่อง 

ก็มีลักษณะจ�ากัด	 ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บข้อมูล	 ECG	 เป็น 

เวลานานมาก	ๆ	ได้	

ทีมวิจัยจึงได้พัฒนานวัตกรรมเคร่ืองตรวจวัดคล่ืน 

ไฟฟ้าหัวใจแบบติดตามตัวที่สามารถส่งข้อมูลสัญญาณ	 ECG 

ในลักษณะไร้สายผ่านสัญญาณคลื่นวิทยุ	 เครื่องตรวจวัดนี ้

สามารถตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างแม่นย�า	 มีอัตรา 

การกินพลังงานที่ต�่ามาก	 และสามารถส่งข้อมูลในลักษณะ 

ไร้สาย	 เป็นการอ�านวยความสะดวกในการส่งข้อมูล	 ECG 

ที่วัดได้ไปเก็บยังหน่วยความจ�าภายนอก	 เช่น	 สมาร์ทโฟน 

หรือเครื่อง	 server	 ท�าให้วัดสัญญาณ	 ECG	 แบบต่อเนื่อง 
เป็นเวลานานมาก	 ๆ	 ได้	 ด้วยคุณสมบัติเหล่าน้ี	 จึงท�าให้เครื่องตรวจวัดมีศักยภาพในการน�าไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งเตือน 

การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวผ่านสมาร์ทโฟน	 ซึ่งช่วยในการประมวลผลสัญญาณเบื้องต้นเพื่อประเมินอัตราเสี่ยงของการเกิด 

ภาวะหัวใจล้มเหลว	แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้หรือหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ระบบตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สายพลังงานต�่า
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ผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การสร้างพลาสมาเยน็โดยทัว่ไปจะท�าได้ในขนาดเลก็และต้องใช้ระบบสญุญากาศ	

ท�าให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้งานได้สะดวก	 โครงการจึงได้พัฒนานวัตกรรมเครื่อง 

พลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติจากปรากฎการณ์การปล่อยประจุไฟฟ้าในระดับนาโน 

แบบซีเอน็ซ	ี (CNC)	และสายพานล�าเลยีง	 เพือ่รองรบัการใช้งานจรงิส�าหรับภาคเกษตร 

และอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 อุตสาหกรรมด้านการเกษตร	 อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมทางการแพทย์	 เป็นต้น	 โดยการน�าพลาสมาเย็นทั้งในรูปแบบของก๊าซ 

พลาสมาหรือน�า้พลาสมาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการงอก 

ของเมล็ดพันธุ์	และการก�าจัดเชื้อโรคต่าง	ๆ	เช่น	รา	แบคทีเรีย	ไวรัส	หรือสิ่งเจือปน 

อื่น	 ๆ	 ที่ติดมากับผลผลิตทางการเกษตร	 เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทาง 

การเกษตรและอาหาร	 และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	 ท้ังใน 

ระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 และขนาดใหญ่ของประเทศไทยซ่ึงนับวัน 

มีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น	 นอกจากนี้	 พลาสมาเย็นยังสามารถใช้ในการลดความช้ืน 

และการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของวัสดุได้ด้วย	

ผลงานนวัตกรรมเครื่องพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบซีเอ็นซี	 (CNC)	 และสายพานล�าเลียงสามารถควบคุม 

การใช้งานและสร้างพลาสมาเย็นในกระบวนการผลิตให้เป็นแบบอัตโนมัติ	อีกทั้งยังสามารถควบคุมปริมาณองค์ประกอบต่าง	ๆ 

ภายในพลาสมาเย็น	เช่น	โอโซน	รีแอกทีฟออกซิเจน	(Reactive	oxygen,	ROS)	และรีแอกทีฟไนโตรเจน	(Reactive	nitrogen, 

RNS)	 รวมทั้งปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งาน	ซึ่งการประยุกต์พลาสมาเย็นให้สามารถใช้กับระบบซีเอ็นซี 

(CNC)	 และสายพานล�าเลียง	 ท�าให้สามารถน�าพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติไปใช้งานได้ในหลายรูปแบบและยังสามารถ 

ดัดแปลงให้ใช้งานกับอุปกรณ์เดิมได้สะดวก	 จึงสามารถขยายหรือปรับเปลี่ยนขนาดการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและม ี

ต้นทุนการผลิตที่มีราคาถูก	 รองรับการใช้งานส�าหรับชาวนา	 เกษตรกร	 รวมถึงการใช้งานส�าหรับอุตสาหกรรมและงานวิจัยที่ม ี

ขนาดใหญ่	 ซึ่งงานนวัตกรรมน้ีสามารถลดปริมาณและมูลค่าในการน�าเข้าสินค้าและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ	 และเป็น 

เทคโนโลยสีเีขยีว	 หรอืเทคโนโลยสีะอาดทีไ่ม่จ�าเป็นต้องใช้สารเคมเีพ่ิมเตมิ	 และไม่ท้ิงสารพษิตกค้างใด	 ๆ	 ในกระบวนการท�างาน 

ให้กับผู้ปฏิบัติการและสภาพแวดล้อม	 โดยผลงานนวัตกรรมเครื่องพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบซีเอ็นซี	 (CNC)	 ได้รับ	 

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ	:	รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น	ประจ�าปีงบประมาณ	2564

เครื่องก�าเนิดพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบ CNC เพื่อรองรับการใช้งานจริง
ส�าหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรม
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ผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.อภินิติ โชติสังกาศ, นายธิติ ชาญชญานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพร วเิศษสินธ์ุ, อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พีระยศ แสนโภชน์, นายวสุธร ศิริยากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การใช้พลังงานของอาคารในประเทศไทยซึ่งอยู ่ในเขตร้อนชื้นมีเพิ่มมากยิ่งข้ึนทุกปี	 โดยเฉพาะระบบปรับอากาศ	 

ซึ่งโดยทั่วไปเป็นแบบปล่อยความร้อนจาก	Condensing	Unit	สู่อากาศ	หรือเรียกว่า	Air-Source	Heat	Pump	(ASHP)	ซึ่งยัง 

สร้างปัญหาเกาะความร้อน	(Heat	island	effect)	ขึ้นในเขตเมือง	อุณหภูมิอากาศในเมืองที่ยิ่งสูงขึ้นนี้ส่งผลให้ความต้องการใช้ 

เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ	การใช้พลังงานของอาคารในส่วนระบบปรับอากาศจึงเป็นไปอย่างสิ้นเปลือง	และยังมีส่วน 

ก่อมลพิษขึ้นในเขตเมือง	การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศในอาคารจึงเป็นความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วน

แนวคิด	 Ground-Source	 Heat	 Pump	 

(GSHP)	เป็นการถ่ายเทความร้อนจาก	Condensing 

Unit	 ของระบบปรับอากาศสู ่พื้นดิน	 ซึ่งจะให ้

ประสิทธิภาพดีกว่าระบบ	ASHP	โดยเฉพาะในช่วง 

ฤดูร้อนซ่ึงอากาศภายนอกอาคารมีอุณหภูมิสูง	 

เป็นการช่วยอนุรักษ์พลังงานและยังไม่ก่อให้เกิด 

ปัญหาเกาะความร้อนขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 ระบบ	 

GSHP	 ในประเทศไทยยังไม่มีการใช้งานอย่าง 

แพร่หลาย	 โดยทั่วไป	 GSHP	 ใช้วิธีขุดหลุมเจาะ 

ฝังท่อพลาสติกที่มีน�้าหมุนเวียนท�าหน้าที่ถ่ายเท 

ความร้อนจาก	 Condensing	 unit	 แต่เทคนิคนี้ 

ต้องขุดหลุมเจาะขึ้นใหม่	มีความลึกถึง	50	 -	100 

เมตร	และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง	

นักวิจัยจึงได้มีแนวคิดดัดแปลงเสาเข็มของ 

อาคารใช้เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนจากระบบ 

ปรับอากาศสู่พื้นดิน	 เรียกว่า	 เสาเข็มพลังงาน 

(Energy	 pile)	 เป็นระบบ	 GSHP	 รูปแบบใหม่ท่ี 

ยังไม่เคยมีการพัฒนาขึ้นในประเทศไทย	พร้อมทั้ง

ออกแบบระบบตรวจวัดและควบคุม	 เพื่อให  ้

สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปรับอากาศแบบเดิม	 

(ASHP)	และแบบใหม่	(GSHP)	หรอืแบบผสมผสาน 

(Hybrid)	 เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานโดยเสาเข็มพลังงาน
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ผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากข้ึนในทุก	 ๆ	 ด้าน	 ท้ังนี้	 พบว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นจ�านวนมาก 

ส่วนใหญ่เป็นวัสดุเซรามิกที่ย่อยสลายไม่ได้และวัสดุไดอิเล็กตริกเป็นหนึ่งในขยะจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่สามารถ 

ย่อยสลายเองได้	 มีการใช้งานในปริมาณสูง	 และยังมีการพัฒนาจากวัสดุชีวภาพน้อยมาก	 ดังนั้น	 งานวิจัยนี้จึงใช้เซลลูโลส 

ซึ่งเป็นวัสดุชีวภาพซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมาเคลือบด้วยอนุภาคทองแดง	 น�ามาเตรียมเป็นฟิล์มเชิงประกอบ 

เพื่อท�าเป็นวัสดุที่มีสมบัติไดอิเล็กตริก

วัตถปุระสงค์	 เพือ่พฒันาฟิล์มเชิงประกอบชีวภาพท่ีย่อยสลายได้	 ส�าหรบัน�าไปใช้แทนอปุกรณ์ในวงจรไฟฟ้าและลดต้นทนุ 

จากการใช้อนุภาคเงินเป็นสารเคลือบบนเซลลูโลส	 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าการเติมผงเซลลูโลสเคลือบอนุภาคทองแดงท่ีเวลา 

2	 ชั่วโมง	 ลงในพอลิแลคติกแอซิดมีความเหมาะสมที่สุดในการน�าไปใช้งานเป็นฟิล์มเชิงประกอบชีวภาพไดอิเล็กตริก	 เนื่องจาก 

มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่สูงและมีสมบัติทางกลที่ดีกว่าการเติมผงเซลลูโลสเคลือบอนุภาคทองแดง	 ท่ีเวลา	 1	 ช่ัวโมง	 และในทาง 

กลบักนัพบว่าการเติมผงเซลลโูลสเคลอืบอนภุาคทองแดงท่ีเวลา	 1	 ชัว่โมงลงไปในพอลแิลคตกิแอซดิจะท�าให้ค่าคงทีไ่ดอเิลก็ตรกิ 

ของฟิล์มพอลิแลคติกน้อยลงและมีค่าการน�าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	 ท�าให้สามารถน�าฟิล์มเชิงประกอบเซลลูโลสเติมอนุภาคทองแดง 

ที่เวลา	 1	 ชั่วโมง	 น�าไปประยุกต์ใช้เป็นฟิล์มเชิงประกอบท่ีมีความสามารถน�าไฟฟ้าและสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ	 โดย 

ใช้งานเป็นฟิล์มที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือใช้ทดแทนแบตเตอรี่ได้

การพัฒนาฟิล์มเชิงประกอบไดอิเล็กตริกจากพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
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ผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สิ่งทอในประเทศไทยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับต่างประเทศ	 จึงต้องมีการท�า 

วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอชนิดใหม่	 หรือการน�างานวิจัยที่มีอยู่แล้วไปต่อยอดอย่างจริงจัง	 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ 

สิ่งทอชนิดใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ	 สิ่งทอไทย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอชนิดใหม่	เช่น	สิ่งทอกันน�้า	สิ่งทอกันยุง	สิ่งทอป้องกันรังสียูวี	เป็นต้น	จึงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นทั้งทาง 

ด้านงานวิจัยและอุตสาหกรรม	 ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบัน	 ความสนใจในการพัฒนาสิ่งทอสีเขียวเริ่มมากขึ้น	 เนื่องจากผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด	ก�าลังได้รับได้รับความสนใจในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ	เนื่องจาก 

พอลิแลคติกแอซิดเป็นพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพและมีความสามารถในการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้งานใน 

ชีวิตประจ�าวันได้	 เพ่ือลดการใช้งานหรือทดแทนพลาสติกจากฐานปิโตรเลียม	 อีกท้ังยังเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 นอกจากนี ้

การเตรียมพอลิแลคติกแอซิดให้เป็นวัสดุเชิงประกอบนั้น	 จ�าเป็นจะต้องมีการค�านึงถึงสารตัวเติมที่ต้องมาจากธรรมชาติ	 เช่น 

เส้นใยธรรมชาติชนิดต่าง	 ๆ	 หรือวัสดุเหลือใช้จากการบริโภค	 เช่น	 กากใบชา	 แต่การเติมใบชาซ่ึงเป็นสารตัวเติมท่ีมาจาก 

ธรรมชาติเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหากมองในประเด็นของการพัฒนาเพื่อการสร้างนวัตกรรมเส้นใยเชิงประกอบชนิด 

ใหม่	ๆ	

นวัตกรรมเส้นใยเชิงประกอบชีวภาพขั้นสูงจากพอลิแลคติกแอซิด
และกากใบชาส�าหรับสิ่งทอสีเขียว
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คณะวิจัยจึงได้พัฒนาเส้นใยเชิงประกอบ 

โดยการเพิ่มสมบัติบางประการให้กับเส้นใย	 เพื่อ

ให้เกิดเป็นสิ่งทอที่นอกจากจะใช้วัสดุพื้นและ 

สารตัวเติมเป็นสารจากธรรมชาติแล้ว	ยังมีสมบัต ิ

โดดเด่นบางประการ	 เช่น	 การท�าให้มีสมบัติ 

ต้านทานจุลชีพจากการเติมเงินนาโนที่เตรียม 

โดยใช้องค์ความรู้จากอนุสิทธิบัตรของคณะวิจัย 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 อนุสิทธิบัตร 

เลขที่	 15514	 เพื่อลดกลิ่นอับจากชิ้นงาน	 หรือ 

การเติมสารเรืองแสงเพื่อท�าให้เส้นใยเรืองแสงได ้

ในที่มืด	 และใช้ในการเตรียมเป็นสิ่งทอเพื่อใช้ 

น�าทางในที่มืด	 หรืออาจจะมีทั้งสองฟังก์ชันบน 

เส้นใย	 เป็นต้น	 เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรม 

เส้นใยเชิงประกอบชนิดใหม่ที่เพิ่มมูลค่าจากวัสด ุ

ธรรมชาติเหลือใช้และมีสมบัติการต้านจุลชีพ	 

และ/หรือสมบัติเรืองแสง	 นอกจากน้ีเส้นใย 

เชงิประกอบทีเ่ตรยีมได้นีย้งัสามารถน�าไปทอเป็น 

ผืนผ้าร่วมกับเส้นใยธรรมชาติ	 เช่น	 ฝ้าย	 หรือ 

เรยอง	 ได้	 และผืนผ้าเหล่านี้สามารถน�าไปขึ้นรูป 

เป็นผลิตภัณฑ์	 เช่น	 กระเป๋า	 ซึ่งเมื่อผลิตภัณฑ์ 

เหล่านี้อยู่ในที่มืดก็สามารถเรืองแสง	 รวมถึงยัง 

เป็นการเพิ่มความสวยงามและน่าใช้งานได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงประกอบสองฟังก์ชันที่สามารถเรืองแสงและต้านจุลชีพ (ก) ก่อน และ (ข) หลังปิดไฟ

เส้นใยเชิงประกอบน�าไปทอเป็นผืนผ้าร่วมกับเส้นใยธรรมชาติ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กระเป๋าและผ้าพันคอ

(ก) (ข)
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การบร�การว�ชาการแก�สังคม เป�น 1 
ในพันธกิจสำคัญของคณะว�ศวกรรมศาสตร� 

ที่ดำเนินการตามนโยบายด�านบร�การว�ชาการแก�สังคม
ซ�่งกำหนดไว�ในแผนยุทธศาสตร� มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

ระยะ 4 ป� (พ.ศ. 2564 - 2567) ในการนำองค�ความรู�
สาขาว�ศวกรรมศาสตร�แขนงต�าง ๆ ไปให�บร�การว�ชาการ
แก�ชุมชนและสังคมในรูปแบบของการว�จัย การว�เคราะห� 
การให�คำปร�กษา การจัดฝ�กอบรม และการบร�การอื่น ๆ  

ตลอดจนเสร�มสร�างความร�วมมือทั้งภายใน
และภายนอกมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

และในระดับนานาชาติให�เข�มแข็ง

การบริการวิชาการแก�สังคมการบริการวิชาการแก�สังคม

(ป� 2563) (ป� 2564)

ป�งบประมาณ
2563

(126 โครงการ)
568.85 ล�านบาท

ป�งบประมาณ
2564

(98 โครงการ)
416.93 ล�านบาท

จำนวนโครงการพัฒนาว�ชาการและวงเง�นว�าจ�าง
แบ�งตามประเภทของผู�รับบร�การ

ภาครัฐ

ผลการดำเนินงานด�านบร�การว�ชาการ 
ในรอบป�งบประมาณ 2563 - 2564 ของคณะว�ศวกรรมศาสตร� มีดังนี้

(69 โครงการ)
430.83 ล�านบาท

(55 โครงการ)
294.91 ล�านบาท

รัฐวิสาหกิจ
(22 โครงการ)

93.11 ล�านบาท
(13 โครงการ)

31.51 ล�านบาท

เอกชน
(36 โครงการ)

44.91 ล�านบาท
(30 โครงการ)

90.51 ล�านบาท



การบริการวิชาการแก่สังคม เป็น 1 ในพันธกิจส�าคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ด�าเนินการตามนโยบาย 
ด้านบรกิารวชิาการแก่สังคมซึง่ก�าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) 
ในการน�าองค์ความรู้สาขาวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ ไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมในรูปแบบของการวิจัย 
การวิเคราะห์ การให้ค�าปรึกษา การจัดฝึกอบรม และการบริการอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในระดับนานาชาติให้เข้มแข็ง

การบริการวิชาการแก่สังคม

ส่วนหนึ่งของผลงานบริการวิชาการที่ดีเด่น ในรอบปีงบประมาณ 2563 - 2564 ได้แก่

โครงการการศึกษาการใช้สัญญาณคลื่นเรดาร์ระยะไกลในการติดตามการทรุดตัวของแผ่นดิน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเผ่า อบแพทย ์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รำยละเอียดโครงกำร	 เป็นการศึกษาวิจัยการทรุดตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในพื้นที่วิกฤตการณ์น�้าบาดาล 

และแผ่นดินทรุด	 โดยการใช้ข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์	 แปลสัญญาณคลื่นเรด้าร์ระยะไกลด้วยเทคนิค 

InSAR	 (Interferometric	 Synthetic	 Aperture	 Radar)	 เพื่อให้ได้อัตราการทรุดตัวของแผ่นดิน	 จากการประมวลผลข้อมูล 

จากดาวเทียม	 Radarsat-2	 จ�านวน	 40	 ข้อมูล	 (ตั้งแต่ตุลาคม	 2561	 -	 พฤษภาคม	 2562)	 ผลที่ได้คืออัตราการทรุดตัวอยู่ใน 

ช่วงประมาณ	 -34.20	 ถึง	 35.70 

มิลลิเมตรต่อปี	ซึ่งการส�ารวจด้วย

เทคนคิ	InSAR	สามารถประมวลผล 

การทรุดตัวของแผ่นดินได้ตลอด 

ทุกฤดูกาล	 และผลลัพธ์ที่ได้จาก 

เทคนิค	InSAR	จะมีความละเอียด 

เชิงพื้นท่ีสูงและมีความหนาแน่น 

ของจุดตรวจสอบมากกว่า	 เมื่อ 

เปรียบเทียบกับการส�ารวจระดับ 

นอกจากนี้การใช้เทคนิค	 InSAR	

ควบคู่กับการส�ารวจระดับจะช่วย

ให้การติดตามการทรุดตัวของ 

แผ่นดนิเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ

และถูกต้องแม่นย�ามากยิ่งขึ้น
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โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และอาเซียน +9

หัวหน้ำโครงกำร	:	ศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รำยละเอียดโครงกำร	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับส�านักงาน 

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	 จัดการสมัมนาการปฏรูิปภาครฐัในกลุม่ 

ประเทศอาเซียน	 เป็นระยะเวลา	3	ปีต่อเนื่อง	 (พ.ศ.	2562	 -	2564)	อาทิ 

กลุ่มธนาคารโลก	 องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 

สถาบันวิจัยเกาหลีที่มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์	โดยในปีงบประมาณ	2562 

ได้น�าประสบการณ์จรงิ	 เอกสารการวจิยัอปุสรรคในการด�าเนนิโครงการปฏรูิป 

มารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อจัดการภาครัฐแบบใหม่เป็นรัฐบาลแบบเปิด 

รัฐบาลที่ร่วมมือกัน	และรัฐบาลแบบเครือข่าย	เพื่อให้เกิดหลักธรรมาภิบาล 

มีการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ	 เพื่อการเปล่ียนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ 

ดิจิทัลและสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สมาชิกอาเซียน	 มีการแบ่งปัน 

แนวคิด	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 การเพ่ิมคุณค่าของข้อมูลและ 

ปรับปรุงการออกแบบ	เน้นความสมดุลระหว่างความไว้วางใจจากสาธารณะ 

ในเรื่องของความเป็นส่วนตัว	

ในการให้บริการ	 โดยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาใช้ในการให้บริการสาธารณะและส่งเสริม 

ธรรมาภบิาลอย่างต่อเนือ่ง	 ให้เกดิความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้	ลดการใช้ดลุยพินจิของข้าราชการ 

ให้การจดัท�านโยบายของภาครัฐมปีระสทิธภิาพ 

เพิ่มขึ้น	และตอบโจทย์ตามความต้องการของ 

ประชาชนได้อย่างตรงจุด	 ส่งผลให้ประชาชน 

อยู่ดีกินดี	มีความมั่นคงในชีวิต	และเกิดความ 

ไว้เนื้อเชื่อใจในการบริหารงานของภาครัฐ

ในปีงบประมาณ	 2563	 มีการน�าเสนอกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน 

ในการยกระดบัคณุภาพการบริการทางสงัคมโดยใช้แนวทางการบรหิารในรปูแบบเครอืข่าย	บทบาท	Third/	Social/	Voluntary 

Sector	 ในการแก้ปัญหาตามแนวทาง	 Design	 Thinking	 น�าเครื่องมือและวิธีการท่ีประสบความส�าเร็จจากภาคเอกชนมา 

ประยุกต์ใช้ในระบบราชการให้มากที่สุด	 รวมถึงปัญหาของประชาชนในการเข้าถึงการบริการ	 การศึกษา	 โดยมีการส่งเสริมให ้

ภาคเอกชนและภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม	 เช่นการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบในกระบวนการท�างาน 

ของหน่วยงานและองค์กร

ในปีงบประมาณ	2564	จดัประชมุเชงิปฏบิติัการสรปุผลจากการประชมุนานาชาตใินหวัข้อ	“รฐับาลดจิทิลั”	ซึง่การปฏริปู

ระบบราชการได้มีการขยายขอบเขตจากธรรมาภิบาล	 ในการบริหารระบบราชการ	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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โครงการรายงานข้อมูลตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน�้าใต้ดิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้ำโครงกำร	:	รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รำยละเอยีดโครงกำร	เป็นการพัฒนาระบบการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดนิและน�า้ใต้ดินผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

เกีย่วกบัการใช้สารเคมอีนัตรายและสารปนเป้ือนจากโรงงานอตุสาหกรรม	ทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชน	หากมกีารรัว่ไหล 

ลงสู่สิง่แวดล้อม	โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศภมูศิาสตร์คุณภาพดินและน�า้ใต้ดนิภายในบรเิวณโรงงาน	ด้วยเทคโนโลย ี

Open	Source	เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการน�าเข้า	สืบค้น	และน�าเสนอข้อมูลสารสนเทศ	(MIS)	และสารสนเทศภูมิศาสตร ์

(GIS)	 ส�าหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน�้าใต้ดินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 โดยใช้โปรแกรม	 PostgreSQL	 และ 

PostGIS	 ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลท่ีมีฟังก์ชันการท�างานท่ีครบถ้วนและมีเสถียรภาพสูง	 และยังสนับสนุน 

การจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลในรูปแบบของ	Object-Relational	ซึ่งเป็นการรวมจุดเด่นของโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล 

แบบ	 Relational	 Database	 กับแบบ	Object-Oriented	Database	 เข้าไว้ด้วยกัน	ท�าให้มีความยืดหยุ่นในการจัดเก็บและ 

สืบค้นข้อมูลสูง	นับว่าเป็นระบบรายงานที่อ�านวยความสะดวกทั้งต่อผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ก�ากับดูแล	เช่น	กรมโรงงาน 

อุตสาหกรรม	 หรือส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	 ได้มีแหล่งข้อมูลใช้อ้างอิงในการวางแผนและตัดสินใจในการควบคุม	 ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในดินและน�้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน	นอกจากนี้ยังแสดงผลที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วให้กับ 

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ต่าง	ๆ	สามารถตรวจสอบสถานการณ์การปนเปื้อนของสารอันตรายในแต่ละพื้นที่ได้

การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การบริการวิชาการ 107

 Engineering The Rise of



โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวง

หัวหน้ำโครงกำร	:	รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชล ีภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

รำยละเอียดโครงกำร	 เป็นการติดตั้งเครื่องมือติดตามตรวจวัดข้อมูลการตอบสนองของโครงสร้างถนนอย่างต่อเนื่อง 

ในระยะยาว	 ให้แก่กรมทางหลวงซึง่ขาดข้อมูลเชิงประจกัษ์ด้านพฤตกิรรมการตอบสนองของโครงสร้างถนน	อนัเกดิจากแรงกระท�า 

ของน�้าหนักรถบรรทุกและปัจจัยแวดล้อมภายใต้บริบทการใช้งานจริงของประเทศไทย	 คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ร่วมกับ 

ส�านักวิจัยและพัฒนางานทาง	 กรมทางหลวงติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด	 จ�านวน	 64	 ชุด	 เพื่อตรวจวัดความเค้น	 ความเครียด 

อุณหภูมิและความชื้น	บนชั้นคันทาง	ใต้ชั้นพื้นทาง	และใต้ชั้นผิวทาง	โดยตรวจวัดด้วยความถี่	100	Hertz	เพื่อวัดค่าความเค้น 

และความเครียดที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างชั้นทางในช่วงเสี้ยววินาทีเมื่อรถบรรทุกวิ่งผ่านด้วยความเร็วสูง	 โดยเริ่มด�าเนินการ 

ตรวจวัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2561	และจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	3	ปี	นอกจากนั้นยังได้ด�าเนินการทดสอบ 

ด้วยรถบรรทกุจรงิในสภาวะควบคุม	โดยใช้รถบรรทกุ	6	ล้อพกิดั	15	ตนั	และรถพ่วง	22	ล้อพกัิด	50.5	ตนัวิง่ทดสอบแบบน�า้หนกั 

บรรทุกเต็มคัน	 ครึ่งคัน	 และรถเปล่า	 ที่ระดับความเร็วต่าง	 ๆ	 เพื่อวิเคราะห์อ�านาจการท�าลาย	 จากน�้าหนักเพลาเดี่ยวล้อเดี่ยว 

เพลาเดี่ยวล้อคู่	 เพลาคู่ล้อคู่	 และสามเพลาล้อคู่	 โดยกรมทางหลวงสามารถน�าผลลัพธ์ไปปรับใช้ในการออกแบบโครงสร้างถนน 

ให้สอดคล้องกับพิกัดน�้าหนักบรรทุกตามกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมการใช้ทาง 

ของรถบรรทุกต่างประเทศและการวิเคราะห์ค่าเสื่อมของทางหลวงจากรถบรรทุกเกินพิกัดน�้าหนัก

ผลการทดสอบด้วยรถบรรทุกจริงยังใช้ในการศึกษา 

ผลกระทบของความเร็วรถต่อความเค้นและความเครียดใน 

โครงสร้างชัน้ทาง	โดยค่าความเค้นและความเครยีดมแีนวโน้ม

สงูขึน้เมือ่ความเรว็ของรถบรรทกุลดลง	ทัง้น้ี	จึงส่งผลให้ในช่วง 

ที่รถบรรทุกต้องชะลอความเร็ว	เช่น	ทางแยกหรือทางลาดชัน 

จะเกิดความเสียหายเร็วขึ้นและมีอายุบริการที่สั้นลงกว่าปกต ิ

เมื่อน�าผลการตรวจวัดจริงไปเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห ์

ตามหลักทฤษฎีพบว่าค่าความเครียดใต้ผิวทางที่ตรวจวัด 

ได้จรงิมค่ีาสูงกว่าผลการวเิคราะห์ตามหลกัทฤษฎ	ี โดยสาเหต ุ

ส่วนหนึ่งเนื่องจากการวิเคราะห์ทางทฤษฎีจะสมมติว่าวัสดุ 

เป็นอีลาสติก	 แต่วัสดุที่น�ามาใช้ก่อสร้างผิวทางนั้นมีลักษณะ 

หนืด	(Viscoelastic)	ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการตรวจวัดจริง 

ยงัสามารถน�าไปใช้ท�านายสมรรถนะและอายบุรกิารทางหลวง 

ในการวางแผนซ่อมบ�ารงุทางหลวงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

มากยิ่งขึ้น

โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวงนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ	2021	Global	Road	Achievement 

Awards	(GRAA)	Winner	สาขางานวิจัยจาก	The	International	Road	Federation	(IRF)	และได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาต ิ

ระดับดี	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ
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โครงการจัดท�าสถาปัตยกรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน สสส. 
สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

หัวหน้ำโครงกำร	:	รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ ์สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รำยละเอียดโครงกำร	 เป็นการวางผังและการจัดท�าแผนการพัฒนาระบบดิจิทัลในองค์รวม	 เพื่อให้ส�านักงานกองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรในลักษณะ	Digital	Transformation	เพื่อให้บรรล ุ

เป้าหมายในการผลักดัน	กระตุ้น	สนับสนุน	และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ในสังคม	ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริม 

สขุภาพ	ให้ทุกคนท่ีอยูใ่นประเทศไทยมสีขุภาพดีครบ	4	ด้าน	ท้ังด้านกาย	ใจ	ปัญญา	และสงัคม	ผ่านระบบดจิทัิล	ท่ีมปีระสทิธภิาพ 

มากกว่าเดิม	 โดยการประยุกต์นวัตกรรม	 3	 ระบบ	 คือ	 ระบบสืบค้นข้อมูลอัจฉริยะ	 (Intelligent	 Search	 Engine)	 ระบบ 

แปลงภาพเอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นข้อมูลได้	 (Character	 Recognition)	 และระบบการเปรียบเทียบ 

ความคล้ายคลึงของเอกสาร	 (Text	 Analysis)	 พร้อมร่างยุทธศาสตร์ดิจิทัล	 สสส.	 4	 ยุทธศาสตร์	 คือ	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	 Smart 

Management	&	Services	ยกระดับการบริหารงานและการให้บริการด้านการเสริมสร้างสุขภาวะของ	สสส.	ผ่านระบบดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่	 2	 Data	 Governance	 &	 Integration	 บูรณาการการจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูล	 และองค์ความรู ้

ด้านสุขภาพที่มีธรรมาภิบาล	มีมาตรฐาน	 เปิดเผย	และปลอดภัย	ยุทธศาสตร์ที่	 3	Smart	&	Secure	 infrastructure	พัฒนา 

และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูง	 เหมะสม	 ทันสมัย	 ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	 และมีความมั่นคง 

ปลอดภัย	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 4	 Smart	 People	 พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพเชิงดิจิทัล	 ท้ังระดับองค์กร	 และบุคลากร 

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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โครงการจัดกิจกรรมอบรมผ่านระบบออนไลน์

หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก คีรีโต และ ดร.ภาณุชาติ บุณยเกียรต ิภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รำยละเอียดโครงกำร	 เป็นการจัดท�าเนื้อหาหลักสูตรออนไลน์	 เรื่อง	 Enhancing	 National	 Trade	 Repositories	 

และหลักสูตรเสริมที่เกี่ยวข้องกับการอ�านวยความสะดวกด้านการค้า	(Trade	Facilitation)	ทั้งด้าน	WTO	Trade	Facilitation 

Agreement,	Framework	Agreement	on	Cross-border	Paperless	Trade	for	Asia	and	the	Pacific	และ	Emerging 

Technology	 เป็นความร่วมมือระหว่าง	 3	 สถาบัน	 คือ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ 

การพัฒนา	(International	Institute	for	Trade	Development)	และ	United	Nations	Economic	and	Social	Commission 

for	Asia	and	the	Pacific	(ESCAP)	

เน้ือหาหลักสูตรได้มีการประยุกต์แนวคิดด้านการจัดวุฒิภาวะความสามารถขององค์กรด้วยแบบจ�าลอง	 ซีเอ็มเอ็ม	 

(CMM-Capability	Maturity	Model)	ทีป่กติใช้ในอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์	แต่มาปรบัใช้ส�าหรบังานการก�ากบัดแูล	“ธรรมภบิาล 

ข้อมูลระดับองค์กร”	 (Data/Content	 Governance	 and	 Management)	 ซ่ึงตอบสนองนโยบายตามข้อบังคับของ	 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	 พ.ศ.	 2562	 ท่ีหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย 

ต้องจัดท�าธรรมภิบาลข้อมูล	 และได้จัดอบรมแบบออนไลน์โดยใช้ซอฟต์แวร์	 Edmodo	&	 Zoom	 ช่ือหลักสูตรว่า	 “ESCAP- 

ARTNET-ITD	 Online	 Course	 on	 Trade	 Facilitation	 for	 Sustainable	 Development”	 ให้แก่	 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 

บุคลากรภาคธุรกิจ	และนักวิชาการจากประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	17	ประเทศ	จ�านวน	31	คน	ระหว่างวันที่	3 

สิงหาคม	 -	18	กันยายน	2563	นอกจากนี้	ยังได้ขยายผลโดยจัดท�าเป็นบทเรียนแบบออนไลน์ส�าหรับเนื้อหาด้าน	Enhancing 

National	Trade	Repositories	แบบถาวรและเปิดกว้างส�าหรับผู้สนใจทั่วไปด้วย
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โครงการการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR)

หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัชทัย ชาญเลขา ศูนย์ศึกษาการจัดการบ�ารุงรักษา

รำยละเอียดโครงกำร	 โครงการการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

พัฒนาระบบรวบรวม	 จัดเกบ็	 บรูณาการ	 ข้อมลูงานวจิยัและความรูท้ีเ่กีย่วข้อง	นบัตัง้แต่การน�าเข้าโดยเจ้าของข้อมลูเอง	 ในส่วน 

ของการให้บริการข้อมูล	 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งผ่านทางเว็บไซต์และไลน์แอปพลิเคชัน	 โดยให้บริการทั้งในส่วนของ 

การสืบค้นงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีในระบบ	 การให้บริการข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบของ	 Visualization	 ต่าง	 ๆ	 การใช้งาน 

ระบบสมาชิกและกระทู้ถามตอบ	โดยงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่จัดเก็บในระบบนั้น	 เป็นการน�าเข้าและเชื่อมโยง 

จากหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 ที่มีความร่วมมือกับส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 

ทั้งหมดไม่ต�่ากว่า	51	หน่วยงาน
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โครงการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง สมุทรศาสตร์ และจัดท�าแบบจ�าลอง
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและก�าหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง 

หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤทัย ทะสดวก ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า 

รำยละเอียดโครงกำร	 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการ 

เปลี่ยนแปลงชายฝั่ง	สมุทรศาสตร์	และจัดท�าแบบจ�าลองทาง 

คณิตศาสตร์	 ด้วยการน�าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (GIS)	 

มาตรวจสอบข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ	 ภาพถ่ายทางอากาศ	 

ภาพถ่ายดาวเทยีมตัง้แต่อดีตถงึปัจจุบนั	ร่วมกบัข้อมลูในพืน้ที ่

ทั้งหมด	 อาทิ	 ข้อมูลอุทกวิทยา	 ข้อมูลน�้าขึ้น	 -	 น�้าลง	 ข้อมูล 

อุทกศาสตร์	 ข้อมูลกระแสน�้า	 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	 ข้อมูล 

ตะกอน	และข้อมูลคลื่น	รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสังคม	การใช้ 

ประโยชน์ที่ดิน	 ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย	 ศึกษาออกแบบ 

รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในพื้นที่ศึกษา	 และแผนงานโครงการ 

ป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพื่อน�ามาจ�าลองการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ 

อนาคต	 วเิคราะห์ผลกระทบและก�าหนดเป็นมาตรการในการบริหารจดัการชายฝ่ังทีเ่หมาะสมทีส่ดุในแต่ละพืน้ทีช่ายฝ่ังทัง้ประเทศ 

นอกจากน้ียงัได้ถ่ายทอดองค์ความรูท้างวชิาการ	และเทคโนโลยกีารศกึษาสูอ่งค์กรและชุมชนผ่านการจดัท�ารายงานผลการศกึษา 

ฉบับสมบูรณ์ให้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนพื้นที่ศึกษาต่อไป
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โครงการศึกษาและทดสอบความเสียหายเบื้องต้นโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน

หัวหน้ำโครงกำร	:	ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

รำยละเอียดโครงกำร	 เป็นการศึกษา	 ทดสอบและวิเคราะห์สาเหตุความ 

เสียหาย	 และประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโครงการบ้านเอ้ืออาทร 

บางขุนเทียน	 พร้อมเสนอแนะแนวทางการซ่อมแซมอย่างเหมาะสม	 และมี 

ประสิทธิภาพให้แก่การเคหะแห่งชาติ	 ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานแก้ไข 

จัดท�างบประมาณและการซ่อมแซมได้อย่างถูกต้องแม่นย�าตามหลักวิศวกรรม 

เพื่อพัฒนาชุมชนให้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

โครงการที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการยกระดับคุณภาพความถูกต้อง
เชิงต�าแหน่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต

หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รำยละเอียดโครงกำร	เป็นการพัฒนาแนวคิดในการวางประทับภาพ	(Registration)	ผ่านทางค่า	Correlation	ระหว่าง 

ภาพใหม่และภาพในฐานข้อมูลที่มีพิกัดเชิงพื้นที่ที่แม่นย�ากว่า	 และน�ามาสร้างสมการในการปรับแก้พิกัดให้ถูกต้องแม่นย�าขึ้น	 

โดยกระบวนการทั้งหมดที่เป็นอัตโนมัติ	 ช่วยให้ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (สทอภ.)	 มีต้นแบบ 

ในการน�าภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตที่มีความถูกต้องแม่นย�าเชิงพื้นที่สูงขึ้นน�าไปสู่ผลผลิตภาพชนิดใหม่
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย

หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัชทัย ชาญเลขา ศูนย์ศึกษาการจัดการบ�ารุงรักษา

รำยละเอียดโครงกำร	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

ของประเทศไทย	 เป็นโครงการขยายผลของการพัฒนาคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ	 ประกอบด้วย	 

1)	 การพัฒนาแพลตฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยผู้เช่ียวชาญท่ีมีในระบบที่มี 

การยนืยนัการเข้าร่วมโครงการ	 2)	 พฒันาการเชือ่มโยงเครอืข่ายของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูความหลากหลายทางชวีภาพ 

ของประเทศไทย	 อาทิ	 ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	 ข้อมูลการน�าประโยชน์ไปใช้	 3)	 การพัฒนาระบบต้นแบบคลัง 

จัดเก็บข้อมูลการส�ารวจ	 เพื่อเป็นเครื่องมือส�าหรับการส�ารวจของหน่วยงานเครือข่าย	 รวมทั้งระบบต้นแบบในการแสดงผล 

ข้อมูลเชิงพื้นที่	4)	ปรับปรุงระบบสืบค้น	เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนให้สามารถเข้าถึง	สืบค้นและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น 

และ	 5)	 พัฒนา	 API	 ส�าหรับ	Open	 Data	 เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้งาน 

หรือต่อยอดได้

โดยผลของการออกแบบระบบและแพลตฟอร์มน้ีถือเป็นพื้นฐานส�าคัญในการน�าไปพัฒนาต่อยอดส�าหรับการบูรณาการ 

ข้อมูล	 การก�ากับและประเมินผล	 การควบคุมคุณภาพของข้อมูล	 รวมท้ังการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

ขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 จากหลายหน่วยงานหลายแหล่งข้อมูล	 รวมทั้ง	 เพื่อให้ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 การวางแผนในการก�าหนดนโยบายเพื่อ 

อนุรักษ์	ฟื้นฟูและน�าความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	
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โครงการงานศึกษาและพยากรณ์ Prosumer 

หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานจิต ด�ารงกุลก�าจร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

รำยละเอียดโครงกำร	ปัจจุบันบทบาทของ 

ผู้ใช้ไฟฟ้าได้เปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งใช้เอง 

และขายเข้าระบบ	(Prosumer)	โดยเฉพาะการผลิต 

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดต้ังบนหลงัคา 

(Solar	 rooftop)	 ของภาคครัวเรือนและภาค 

อุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น	 การที่มี	 Prosumer	 

จ�านวนมากขึน้ในระบบนัน้	 ท�าให้พฤตกิรรมการซือ้ 

ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าของผู ้ใช้ไฟเปลี่ยนแปลงไป 

จากเดิม	 บางประเภทผู้ใช้ไฟยังสามารถขายไฟฟ้า 

ในส่วนที่ผลิตเกินความต้องการใช้งานเข้าสู่ระบบ 

ให้กับการไฟฟ้าอีกด้วย	 ส่งผลให้ปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลดลง	 และท�าให้การวางแผนระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตมีความซับซ้อนมากขึ้น	 คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท�าโมเดลกระบวนการพยากรณ์แนวโน้มการเติบโต 

ของ	Prosumer	ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์	 (Solar	PV)	จ�าแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟ	อาทิ	ประเภทบ้านอยู่อาศัย	กิจการทั้ง 

ขนาดเล็ก	 -	 กลาง	 -	 ใหญ่	 กิจการเฉพาะอย่าง	 ประเภทองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร	 และประเภทสูบน�้าเพื่อการเกษตร	 รวมถึง 

ศกึษา	Prosumer	ประเภท	Solar	PV	ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะเพิม่ข้ึนมากกว่าเช้ือเพลิงประเภทอ่ืน	นอกจากนีย้งัได้จดัท�ากระบวนการ 

พยากรณ์ของ	 Prosumer	 ประเภทระบบผลิตพลังงานร่วม	 Co-generation	 อาทิ	 เชื้อเพลิงประเภทชีวมวล	 ก๊าซชีวภาพ	 

และก๊าซธรรมชาติ	 และจัดบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ	 เกี่ยวกับศึกษาและจัดท�า 

กระบวนการพยากรณ์จ�านวนและก�าลังผลิตไฟฟ้าของ	 Prosumer	 ท่ีจะเกิดข้ึน	 ได้รับทราบข้อมูลก�าลังผลิตติดตั้งของ	 

Prosumer	 ในปัจจุบันและแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของ	 Prosumer	 ในอนาคต	 เพื่อใช้ส�าหรับการวางแผนระบบไฟฟ้าและ 

ด้านการบริหารจัดการแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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โครงการจัดจ้างเหมาประเมินความเครียดของไม้ผลเนื่องจากการขาดน�้าจากดาวเทียม

หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รำยละเอยีดโครงกำร	 เป็นโครงการพฒันาชุดค�าสัง่ส�าหรบัประมวลผลข้อมลูจากดาวเทยีมรายละเอยีดสงูในการประเมนิ 

ความเครียดของพืช	 (Crop	 Stress)	 จากการขาดน�า้แบบอัตโนมัต	ิ เพือ่ใช้สนบัสนนุการบรหิารจดัการเกษตรเชิงพืน้ท่ีท้ังในระดบั 

นโยบาย	(Agricultural	Policy)	และระดับการปฏิบัติการทางการเกษตร	(Agriculture	Practices)	ที่ด�าเนินการโดยส�านักงาน 

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)	 สนับสนุนให้กับหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี	 และจังหวัด 

อุบลราชธานี	ในพืชสวนส�าคัญ	ประกอบด้วย	มะม่วง	ทุเรียน	และเงาะ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนเงินเพ่ือจัดท�าโครงการพัฒนาวิชาการ จ�านวน 9 โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 
1,150,000 บาท ดังนี้

โครงการปลูกหญ้าแฝกและพืชอื่นด้วยวิธีวิศวกรรมเพื่อป้องกันการพังทลายของลาดดิน
ถนนทางหลวงชนบท กจ.4088 บ้านอีต่อง อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้ำโครงกำร	:	 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วัตถุประสงค์	:

1.	 เพื่อป้องกนัปัญหาการชะล้างพังทลายของลาดคันทาง	โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมในการปลูกหญ้าแฝกและพืชอืน่	ๆ  

ในที่สูงชันในรูปแบบต่าง	ๆ	

2.	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีห่างไกล	 โดยอาจารย์และนิสิตร่วมกับชุมชนสร้างการเรียนรู้และพัฒนา 

นวัตกรรมจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาจริง

รำยละเอียด	:

ถนนทางหลวงชนบท	กจ.4088	 แยก	ทล.3272	 บ้านอต่ีอง	 อ�าเภอทองผาภมู	ิ จงัหวัดกาญจนบุร	ี เป็นถนนทีม่ผีวิจราจร 

โครงการพัฒนาวชิาการ : กิจกรรมเพ่ือสังคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

Corporate Social Responsibility : CSR 2020 - 2021

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 4 โครงการ (500,000 บาท)

กว้าง	6	เมตร	ไม่มีไหล่ทาง	มีระยะทางโครงข่าย	29,000	กิโลเมตร	และมี	CPU 

852	 คันต่อวัน	 สภาพปัญหาคือมีไหล่ทางทรุดตัวถึง	 12	 แห่ง	 คณะท�างานจึงได้ 

ประยกุต์วธิวีศิวกรรมร่วมกบัพชืพรรณ	 โดยการปลกูหญ้าแฝกด้วยท่อยาวและวัสด ุ

โพลิเมอร์	 การประยุกต์ระบบให้น�้าอัตโนมัติส�าหรับการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง 

การปลกูป่าด้วยอากาศยานไร้คนขบั	 (UAV	หรอื	Drone)	 เพือ่ปลกูพชืในพืน้ท่ียาก	 

รวมไปถึงการใช้ผ้าห่มดินหรือ	 Erosion	 Control	 Blanket	 ในการป้องกัน 

การชะล้างพังทลายของลาดอย่างยั่งยืน
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โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวพื้นที่บางกะเจ้า

หัวหน้ำโครงกำร	:	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วัตถุประสงค์	:

เพื่อท�าการศึกษาและออกแบบโครงข่ายการขนส่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับพื้นที่บางกะเจ้า

รำยละเอียด	:

เป็นการศกึษาการท่องเทีย่วและโครงข่ายการขนส่งท่ีเช่ือมต่อกับบางกะเจ้าผ่านท่าเรอืส�าคญัในพ้ืนท่ี	 รวบรวมข้อมลูท่าเรอื 

และน�าเสนอโครงข่ายการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ	 เพือ่การท่องเทีย่วในบางกะเจ้า	 โดยได้น�าเสนอแบบเบ้ืองต้นของทีจ่อดรถ 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางผ่านท่าเรือในบางกะเจ้า	 แบบเบ้ืองต้นของท่าเรือส�าคัญและ 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวร่วมกับกรมเจ้าท่า	 กรมทางหลวง 

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางน�้าผึ้ง	เทศบาลต�าบลอัมพวา	และประชาชนในพื้นที่บางกะเจ้า
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โครงการส�ารวจข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกลระบบคลอง
ในชุมชนบางกระเจ้า ระยะที่ 1

หัวหน้ำโครงกำร	:	รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วัตถุประสงค์	:

1.	 เพื่อส�ารวจข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกลระบบคลองในชุมชนบางกะเจ้าให้เป็นปัจจุบัน	

2.	 เพื่อจัดท�าแผนที่ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบคลองในชุมชนบางกะเจ้า	

รำยละเอียด	:

เป็นการส�ารวจข้อมลูสารสนเทศทางภมูศิาสตร์และการรบัรูร้ะยะไกล 

ระบบคลองในชุมชนบางกระเจ้า	เช่น	ระบบการระบายน�้า	การจัดการน�้าด ี

และน�้าเสียในพ้ืนที่	 ให้สัมพันธ์กับระบนิเวศวิทยาในพื้นท่ีชุมชนบางกะเจ้า 

และจัดท�าแผนที่	 GIS	 ระบบคลองหลัก	 คลองบัวบึงพัฒนา	 และคลอง 

บางน�้าผึ้ง	 ให้กับกลุ่มชุมชนอนุรักษ์น�้าบางกะเจ้า	 และชลประทานที่คลอง 

ลัดโพธ์ิใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการจัดท�าแผนที่	 ตลอดจนน�าข้อมูล 

ดงักล่าวไปประยกุต์ใช้ในงานบรหิารจดัการพ้ืนทีค่วบคมุประตใูนการระบายน�า้ 

ตอนน�้าขึ้น	น�้าลง	และน�้าหลาก
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โครงการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยการมีส่วนร่วมของพลเมือง

หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า

วัตถุประสงค์	:

1.	 เพื่อจัดท�าอุปกรณ์ติดตามสภาพชายฝั่งทะเลต้นทุนต�่าเพิ่ม

2.	 เพื่อสร้างฐานข้อมูลสภาพชายฝั่งทะเลระดับชุมชน

3.	 เพื่อจัดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่ง	(Zoning)	โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง

4.	 เพื่อจัด	Workshop	 ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และองค์ความรู้เรื่องการติดตามสภาพชายฝั่งและการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง	 

โดยการจัดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่ง	(Zoning)

5.	 เพื่อผลิตเอกสารองค์ความรู้เรื่องธรรมชาติของชายหาด	ภัยคุกคาม	และแนวทางจัดการชายฝั่งทะเล

รำยละเอียด	:

เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อติดตามชายหาด 

ด้วยการใช้งานระบบติดตามผ่าน	Application	BMON	การวิเคราะห์ผลข้อมูล 

และถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามสภาพชายฝั่งชุมชน	 เพื่อใช ้

ในการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง	โดยการจัดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่ง	(Zoning) 

และพฒันาอปุกรณ์เพิม่เตมิเพือ่ให้ชมุชนสามารถตดิตามข้อมลูการเปลีย่นแปลง 

ของชายฝั่งทะเลในชุมชนได้ด้วยตนเอง	รวมถึงได้ผลิต	Booklet	สีเพื่อเผยแพร่ 

องค์ความรู้ประกอบกิจกรรม	Workshop	3	เรื่อง	ได้แก่	ธรรมชาติของชายหาด 

ภยัคกุคาม	และแนวทางจัดการชายฝ่ังทะเล	โดยมพ้ืีนท่ีเป้าหมาย	2	ชุมชนชายฝ่ัง 

ได้แก่	หาดบ้านม่วงงาม	อ�าเภอสิงหนคร	จังหวัดสงขลา	และหาดบางเก่า	อ�าเภอ 

สายบุรี	จังหวัดปัตตานี
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โครงการพัฒนาแบบจ�าลองสภาพการจราจรบนเส้นทางท่องเที่ยวและการประยุกต์ใช้
ในการออกแบบทางเท้าและจุดพักริมทาง

หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วัตถุประสงค์	:

เพื่อท�าการศึกษาและพัฒนาแบบจ�าลองสภาพการจราจรบนเส้นทางท่องเท่ียวและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 

ทางเท้า	การใช้งานไหล่ทาง	และจุดพักริมทางส�าหรับจักรยาน

รำยละเอียด	:	

เป็นการส�ารวจโครงข่ายการเดินทางและการจราจรบนเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่บางกะเจ้า	และสร้างแบบจ�าลองสภาพ 

การจราจร	 และการประยุกต์ใช้ในการออกแบบทางเท้าและจุดพักริมทาง	 โดยการน�าเสนอแบบเบ้ืองต้นของจุดพักริมทาง 

ส�าหรับจุดพักริมทางขนาดเล็กและขนาดกลาง	 แบบเบื้องต้นงานทางและรูปแบบการจัดการจราจรบริเวณจุดพักริมทาง	 และ 

จัดสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการจราจร	 ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 กับ	 

กรมทางหลวงชนบท	 (กลุุ่มระบบการงานพัฒนาบริหารจัดการขนส่ง	 ส�านักก่อสร้าง	 และส่วนงานต่าง	 ๆ)	 และหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเผยแพร่งานการออกแบบทางวิศวกรรมโยธา	 แบบจ�าลองสภาพการจราจร	 แบบวิศวกรรมงานทาง	 และ 

แบบสถาปัตยกรรม	ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 5 โครงการ (650,000 บาท)
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โครงการส�ารวจข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกลระบบคลอง
ในชุมชนบางกะเจ้า ระยะที่ 2

หัวหน้ำโครงกำร	:	รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วัตถุประสงค์	:

1.	 เพื่อส�ารวจข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกลระบบคลองในชุมชน	บางกะเจ้าให้เป็นปัจจุบัน

2.	 เพื่อจัดท�าแผนที่ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบคลองในชุมชนบางกะเจ้า

รำยละเอียด	:

เป็นการส�ารวจข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกลระบบคลองในชุมชนบางกะเจ้า	 ต่อเนื่องจาก 

ระยะที่	 1	 โดยการหาปริมาตรคลอง	 ตามยาว	 ตามขวาง	 และความลึกของล�าคลอง	 และการสร้างหมุดควบคุมภาคพื้นดิน 

(GCPs)	 โดยใช้เครื่องรังวัดสัญญาณดาวเทียม	 GNSS	 การใช้อากาศยานไร้คนขับ	 (Drone)	 ถ่ายภาพทางอากาศของล�าคลอง 

ต่าง	 ๆ	 ประมวลผลด้วยโปรแกรม	 Pix4D	Mapper	 และจัดท�าแผนท่ีข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	 (ArcMap	 GIS)	 ระบบ 

คลองในชุมชนบางกะเจ้าเพิ่มเติมให้กับกลุ่มชุมชนอนุรักษ์น�้าบางกะเจ้า	 และชลประทานที่คลองลัดโพธิ์ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ส�าหรับการบริหารจัดการต่อไป
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โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อติดตามสภาพชายฝั่งทะเลระดับชุมชน

หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า

วัตถุประสงค์	:	

1.	 เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ติดตามสภาพชายฝั่งทะเลต้นทุนต�่าเพื่อรองรับการใช้งานเพิ่มเติม

2.	 เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลสภาพชายฝั่งทะเลให้แก่ชุมชนใช้ส�าหรับการบริหารจัดการ

3.	 เพื่อขยายผลสร้างฐานข้อมูลสภาพชายฝั่งทะเลระดับชุมชน

4.	 เพื่อผลิตสื่อเผยแพร่ผ่าน	Social	Network,	Website,	YouTube

รำยละเอียด	:

เป็นโครงการท่ีได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยการมีส่วนร่วมของพลเมือง 

จากการรวมกลุ่มกันท�าให้เกิดระบบอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาดเพิ่มเติมขึ้นอีกสองพื้นที่	 ได้แก่	 หาดสวนกง	 อ�าเภอจะนะ	 

หาดม่วงงาม	 อ�าเภอสทิงพระ	 จังหวัดสงขลา	 และพื้นท่ีหาดบ้านหัวหิน	 อ�าเภอละงู	 จังหวัดสตูล	 โดยโครงการได้จัดกิจกรรม 

อย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้เกิดการยกระดับองค์ความรู้ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแล	ติดตาม 

ตรวจสอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยตนเอง	 โดยได้ใช้ระบบอาสาสมัครร่วมกันตรวจวัดข้อมูลภาคสนามจากอุปกรณ์ 

ตรวจวัดรูปตดัชายหาดต้นทุนต�า่และ	 Application	 BMON	 เพือ่ให้ทราบการเปลีย่นแปลงของสภาพชายหาดในพืน้ท่ีของตนเอง 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้	ความเข้าใจ	และตระหนักในความส�าคัญของชายหาดมากยิ่งขึ้น	

ท�าให้เกิดการอนุรักษ์ทรพัยากรไว้ใช้อย่างยัง่ยนื	 รวมถงึน�าไปสูก่ารประกาศเจตจ�านงของชนุชนร่วมกนับนฐานทรัพยากรชายหาด 

ของชุมชน
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โครงการผลิตเครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียวทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วัตถุประสงค์	:

เพ่ือผลิตเครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียวทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี

รำยละเอียด	:

โครงการผลิตเครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียว	 Version	 4	 สามารถอบเนื้อสัตว์แดดเดียวได้ทุกประเภท	 จุดเด่นท่ีต่างจาก 

การอบเน้ือสัตว์ด้วยเครือ่งอบแห้งด้วยลมร้อน	หรอืการตากด้วยแสงแดดจากธรรมชาต	ิ คอื	 เครือ่งอบเนือ้สตัว์แดดเดยีวจะก�าจดั 

น�า้ออกเฉพาะจากผวินอกของเนือ้สตัว์เท่านัน้	ท�าให้ปรมิาณน�า้ทีส่ญูเสยีไปกบัการอบไม่เกนิ	10%	ของน�า้หนกัเริม่ต้น	ซึง่ต�า่กว่า 

การอบด้วยลมร้อนและการตากด้วยแสงแดดแบบธรรมชาติมาก	 เนื้อสัตว์ที่ผ่านการอบจึงไม่แห้งจนเกินไป	 เมื่อน�ามาทอด 

เนื้อสัตว์จะกรอบนอกนุ่มใน	 นอกจากนี้ใช้เวลาในการอบต่อรอบเพียง	 20	 -	 30	 นาที	 ผู้ประกอบการจึงสามารถผลิตเนื้อสัตว ์

แดดเดียวได้ท้ังคุณภาพ	 ปริมาณ	 ประหยัดเวลา	 และหมดปัญหาเร่ืองเนื้อสัตว์ท่ีอบแห้งเกินไปจากการอบด้วยเครื่องอบร้อน 

หรือปัญหาไม่มีแสงแดดจากธรรมชาติในการตาก

โครงการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียวสู้ชุมชน	 เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต 

เกษตรกรไทย	 ให้แก่	 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคา	 มูลนิธิชัยพัฒนา	 (โครงการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) 

จังหวัดนครนายก	และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	รวม	8	แห่ง	ในจังหวัดจันทบุรี	จังหวัดตราด	องค์การบริหารส่วนต�าบล	

ส�านักงานเขต	 รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการผลิตแปรรูปอาหารแดดเดียว	 เช่น	 เนื้อ	 หมู	 ปลาดุก	 ปลาสลิด	 ปลานิล	 ปลาหมึก 

ปลากะพง	ปลาทะเล	ปลาหมอเทศ	และปลาช่อน	จากทุกภูมิภาคของประเทศ	และเกิดธุรกิจเชิงพาณิชย์	17	ราย	

ส�าหรับปีงบประมาณ	2563	-	2564	โครงการฯ	ได้ผลิตเครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียว	จ�านวน	2	เครื่องเพื่อทูลเกล้าถวาย 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์	 และ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย	ทั้งนี้	ขั้นตอนการทูลเกล้าถวายฯ	อยู่ระหว่างการประสานงาน 

กับส�านักพระราชวัง
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โครงการงานออกแบบเบื้องต้น สวนหลวง ร.9 
แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

หัวหน้ำโครงกำร	:	รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วัตถุประสงค์	:

1.	 เพื่อตรวจสอบลักษณะความเสียหายของลาดตลิ่งที่เกิดการพิบัติ

2.	 เพื่อออกแบบส�าหรับการป้องกันเสถียรภาพเบื้องต้น

3.	 เพื่อน�าเสนอผลการศึกษาให้แก่	สวนหลวง	ร.9

รำยละเอียด	:

เป็นท่ีปรึกษาให้แก่มูลนิธิสวนหลวง	 ร.9	 ในการส�ารวจพื้นท่ีความเสียหายจากการทรุดตัวของแนวป้องกันการพังทลาย

ชายน�้าบางส่วน	 พื้นที่ก่อสร้างสวนสมุนไพร	 (ส่วนต่อขยาย)	 เพื่อออกแบบเบ้ืองต้นส�าหรับงานซ่อมแซมพื้นท่ีลาดตลิ่งทางเดิน

เลียบคลองให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน	 และจัดท�ารายงานออกแบบเบื้องต้นแนวป้องกันการพังทลายชายน�้าบริเวณก่อสร้าง

สวนสมุนไพร	ให้แก่มูลนิธิส่วนหลวง	ร.9	เพื่อใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมต่อไป
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พัฒนาไม่หยุดยั้ง
ด้วยพลังขับเคลื่อนองค์กร

การบริหารจัดการ
รายงานประจ�าปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
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เกณฑ์ IQA : Internal Quality Audit

คณะวศิวกรรมศาสตร์ก�าหนดประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ด้วยเกณฑ์ Internal Quality Audit : IQA 

ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 มิถุุนายน - 31 กรกฎาคม 2564 ประเมิน 46 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตร ี

16 หลักสูตร ปริญญาโท 21 หลักสูตร และปริญญาเอก 9 หลักสูตร ผ่านการตรวจประเมินในระบบ CHE QA Online  

ระดับหลักสูตร โดยมีผลการประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 - 2563 ดังกราฟที่แสดง

2.84

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

3.03 3.23 3.34 3.37 3.40 3.48

ปร�ญญาตร� ปร�ญญาโท ปร�ญญาเอก เฉลี่ย

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
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เกณฑ์ AUN-QA: ASEAN University 
Network Quality Assurance 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล หลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงขอรับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA (ภาษาไทย)  

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบ Online โดยมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA คือ 

องค์ประกอบที่ 2 : ผลการด�าเนินงานของหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA มีคุณภาพตามเกณฑ์ทั้งหมด 

8 องค์ประกอบ (AUN QA Criterion 1-Aun 

Citerion8)

ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ผลการด�าเนินงาน

เป็นไปตามเกณฑ์ (✓) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (✓)

1 จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ✓

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ✓

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ✓

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูู้สอน ✓

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ✓

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ✓

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ✓

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส�าเร็จการศึกษา ✓

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ✓

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ✓

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก�าหนด ✓

12
การด�าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ต้องด�าเนินการทุกตัว)
✓

สรุปผล : หลักสูตรมีผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การก�ากับมาตรฐาน 12 ข้อ

AUN-QA 2

Expected
Learning
Outcomes

AUN-QA 3 AUN-QA 4

Stakeholder Needs

Programme
Structure and Content

Achievenments

Teaching and 
learning Approach

Student 
Assessment

AUN-QA 5

Academic Staff Student Support
Services

Facilities and 
Infrastructure

AUN-QA 6

Output and Outcomes

AUN-QA 8

AUN-QA 7AUN-QA 1

Quality Assurance and Benchmarking

องค์ประกอบที่ 1 : การก�ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 ปี พ.ศ. 2558 12 ข้อ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามแนวทาง 

การประเมนิด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558 - 2561 เตม็รปูแบบ 7 หมวด เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2562 โดยมผีลการประเมนิฯ  

ปีการศึกษา 2561 - 2562 ดังนี้

เกณฑ์ EdPEx: Education Criteria 
for Performance Excellence

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

รางวัลประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 14 ประจ�าปี 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทท่ี 1  

ผลการด�าเนินงานบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจ�าปีการศึกษา 2562 หลักสูตรระดับปริญญาโท และเข้ารับรางวัล 

ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 14 ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จัดโดย ส�านักงานพัฒนา

คุณภาพและบริหารความเสี่ยง มก.
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี และมีแนวโน้ม 
ที่ได้รับการจัดสรรและรายจ่ายจริงลดลง ซึ่งรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร ดังกราฟที่แสดงแนวโน้ม

งบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายจริง) ปี 2563 - 2564

การบริหารงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 - 2564
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งบประมาณเงินรายได้ (รายรับจริง) ปี 2563 - 2564

งบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายจริง) ปี 2563 - 2564
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รายงานแสดงผลการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 - 2564

ปี 2563 ปี 2564

รายได้

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 478,970,733.30 430,829,416.80

รายได้จากเงินอุดหนุนวิจัย 2,502,691.26 33,750.00

รายได้จากการพัฒนาวิชาการ 50,057,658.42 54,637,415.47

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 575,991,958.54 544,047,326.34

รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน และบริจาค 13,426,013.59 9,674,682.69

รายได้จากการบริหารเงิน 105,916.79 90,435.02

รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน 0.00 20,000.00

รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์และการโอนหนี้สิน 1,493,684.80 4.00

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 50,237,051.93 35,664,274.38

รวมรายได้ 1,172,785,708.63 1,074,997,304.70

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 61,235,584.25 65,163,186.09

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 2,943,813.83 679,346.84

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 1,056,564.13 44,900.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 431,692,506.87 323,649,435.04

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 79,320,705.76 94,057,993.02

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 518,665,978.96 603,564,583.30

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น 528,083.40 6,000.00

ค่าจ�าหน่ายจากการขายสินทรัพย์ 12,878.44 12,092.82

ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์ 1,426,771.74 4.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 90,282,873.93 91,902,703.41

รวมค่าใช้จ่าย 1,187,165,761.31 1,179,080,244.52

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -14,380,052.68 -104,082,939.82
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รายงานแสดงสถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563 - 2564

ปี 2563 ปี 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,080,903,894.39 2,077,316,611.50

ลูกหนี้ระยะสั้น 139,510,037.18 18,585,690.70

รายได้ค้างรับ 52,901,999.15 95,013,676.43

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 459,698.01 403,376.76

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 183,356.49 1,355,025.66

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,273,958,985.22 2,192,674,381.05

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 961,370,526.27 915,276,765.92

งานระหว่างก่อสร้าง 107,000.00 10,949,425.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 961,477,526.27 926,226,190.92

รวมสินทรัพย์ 3,235,436,511.49 3,118,900,571.97

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 127,818,625.26 25,962,611.07

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 55,462,998.84 121,449,354.57

รายได้รับล่วงหน้า 13,825,244.62 16,377,754.72

เงินรับฝากระยะสั้น 1,168,752,162.87 1,187,599,057.75

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 662.82 662.82

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,365,859,694.41 1,351,389,440.93

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน 1,365,859,694.41 1,351,389,440.93

สินทรัพย์สุทธิ 1,869,576,817.08 1,767,511,131.04

ทุน 490,199,591.08 490,199,591.08

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,379,377,226.00 1,277,311,539.96

รวมส่วนทุนและการเปลี่ยนแปลงของทุน 1,869,576,817.08 1,767,511,131.04



136
รายงานประจ�าปี 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา การมาปฏิบัติงาน 
การเรียนการสอน และการประชุมต่างๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นรูปแบบออนไลน์แทนการนั่งเรียน หรือรวมกัน 
ในห้องประชุม โดยผ่านแอปพลิเคชัน หรือโปรแกรม Video Conference ต่าง ๆ กลายเป็นความปกติใหม่ หรือ 
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แม้อยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังให้ความส�าคัญต่อ 
การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานอย่างต่อเน่ือง โดยได้จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร เน้นพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ มุ่งเน้นศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ทั้งใน 
ระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส�าคัญที่จะท�าให้การด�าเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง 
ยังจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเน่ือง ยังผลให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้ารับ 
การเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

• การพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุนในประเทศ และต่างประเทศ

อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ 
เข้าร่วมโครงการพฒันาเครือข่ายและศกัยภาพผูบ้ริหารระดบัสงู 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(WiNS) รุ่นที่ 1 จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 
เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายในการรับใช้สังคมอย่างม ี
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถท�างานร่วมกับเอกชนได้ตาม 
ยุทธศาสตร์ โดยการน�าวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
มาใช้ในการขบัเคลือ่นประเทศ พร้อมดงึศกัยภาพพลงัคนรุน่ใหม่ 
ในการหลอมรวมกับความคิดผู้บริหารระดับสูงในการสร้าง 
เครือข่ายการท�างานร่วมกัน ร่วมแบ่งปันความรู้ แลกเปล่ียน 
ประสบการณ์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคม และ 
การศึกษาไทย
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คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จ�านวน 4 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  

ผลเพ่ิม ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัพร ใจแก้ว และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อภรัิกษ์ จนัทร์สร้าง เข้าร่วมเสนอผลงาน (แบบออนไลน์)  

ในการประชมุวิชาการงานวจัิย และพฒันาเชงิประยุกต์ ครัง้ท่ี 13 (ECTI-CARD 2021) จดัโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

นครพนม สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2564 

ณ จังหวดันครพนม มจุีดมุง่หมายเพ่ือรวบรวมผลงานวจิยั งานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ และการพฒันาเชิงประยกุต์ เปิดโอกาสให้ 

นกัวจัิย ผูพ้ฒันา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวชิาการร่วมกันอกีท้ังสามารถน�าผลงานทีต่พิีมพ์ 

ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้

Relate
Work Real-time animals tracking and

analytic risk of infection system
ระบบติดตามสัตว์แบบเวลาจริง และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดงุธรรม 
รองคณบดฝ่ีายวิเทศสมัพันธ์ และการต่างประเทศ 
และรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ุปิติ เปี ่ยมสง่า 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าศกึษา

หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ 

การพัฒนาอย่างย่ังยนื ส�าหรับนักบรหิารระดับสงู 

รุ่นที่ 8 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) ระหว่างวันที่  

12 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 เพื่อมุ่งเน้น 

และส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ 

มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ากับดูแล  

และบริหารองค์การตามหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดีเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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บุคลากรสายสนับสนุน จากส�านักงานเลขานุการ จ�านวน 9 คน ได้แก่  

นายอนวิฒัน์ พดุโมต นางสาวจนัทร์เพญ็ อดุมโชตพิฤทธิ ์นางสาวสหพร 

แบบประดับ นางสาวพิมลวรรณ กฤษณพันธุ์ นางสาวนลทัพร วริตัน์กลุ 

นางสาวทัตหทัย เศรษฐพิศาล นายนรณฤต จันทวรรณ นางจิตฤทัย  

เมาไธสง และนางสาวตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์ เข้าร่วมเสนอผลงาน  

(แบบออนไลน์) ในงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากร

สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ 

พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ 

เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2564

อาจารย์ ดร.อัจฉรา พิเชฐจ�าเริญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ (แบบออนไลน์) เรื่อง Effect of  

flexible power control on batteries requirement and performance in PV power system ในงานประชุม  

The 8th International Conference on Power and Energy Systems Engineering (CPESE 2021) ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2564 ด้วยทุนพัฒนาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อบรม (แบบออนไลน์) หลักสูตร Theory of 

Bayesian Hypothesis Testing : A JASP Workshop จัดโดย University of Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่าง 

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 เพื่อน�าความรู้การใช้งานโปรแกรม JASP ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย เพื่อน�ามาประยุกต์  

และพัฒนาใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัย
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โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

อบรมหลกัสตูร “Infographic Presentation Design” ส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพือ่ให้บคุลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ 

ในเรื่องการน�าข้อมูลที่มีจ�านวนมาก และหลากหลาย เช่น ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับในงานด้านต่าง ๆ สามารถสื่อสาร 

ให้บุคคลต่าง ๆ เข้าใจถึงข้อมูลในรูปแบบที่มีความสวยงาม โดดเด่น แตกต่าง ง่ายต่อการจดจ�ามีความเป็นเอกลักษณ ์

เข้าใจง่ายด้วย Infographic ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 32 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบริหารจัดการสอบ
ออนไลน์แบบย่ังยืนด้วย KULam” แบบออนไลน์  

โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx เพือ่เตรยีมความพร้อม

จดัการเรยีนการสอน และการสอบของมหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์

แบบ Moocs บน KULearn (Open EdX) เทคนิค

การจัดสอบด้วยระบบสอบ KULam ในวันที่ 11 

มิถุนายน 2564 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 32 คน
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โครงการประชุมช้ีแจงการตรวจสอบข้อมูลบัญชีกับทะเบียน 
ทรัพย์สินถาวรในระบบ ERP เพื่อให้การบันทึกข้อมูลบัญชี 

กับทะเบียนทรัพย ์สินถาวรในระบบ ERP ของคณะ 

มีความครบถ้วน และถูกต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม ในวันที่  

8 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 30 คน 

โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้าน Soft Skills ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชา Innovative Thinking  

รูปแบบ Virtual Class และ Online Class เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพ 

ของผู้สอนวิชา 01200101 และพัฒนาทักษะ Soft Skills ให้กับอาจารย์ผู้สอน ระหว่างวันที่  

14 มิถุนายน - 13 กันยายน 2564 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 8 คน
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โครงการสัมมนาเครือข่ายด้านบุคคล เร่ือง การใช้งานระบบ KU SMART P เพื่อให้บุคลากร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ KU SMART P ส�าหรับประเมินผล 

การปฏบิตังิานประจ�าปี และเข้าใจระบบประเมินผลการปฏิบตังิาน (PMS : Performance Management 

System) ทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน และสมรรถนะตามรอบการประเมิน 

เพือ่น�าผลการประเมนิทีไ่ด้มาพจิารณาการจดัท�าแผนพฒันาบุคลากร หรือเพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตังิาน 

ในด้านอื่นๆ ต่อไป ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 50 คน

โครงการประชุมผู้ปฏิบัติงานธุรการภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานธุรการภาควิชา/ 

หน่วยงาน ได้รับทราบข้อมูลการด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ รวมถึง

การมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการด�าเนินงานของคณะด้านต่างๆ และสนับสนุน 

การด�าเนินงานตามพันธกิจของคณะให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องอาหาร 

อาคารนานาชาติ IUP (อาคาร 17) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 52 คน
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การประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 แบบออนไลน ์

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx เพื่อให้บุคลากรคณะวิศวะฯ รับทราบ 

ข้อมูลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ตรงกัน สร้างความผูกพันต่อองค์กร รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคณะ  

และบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหัศจรรย์งานเข้า เล่าให้ฟังเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

โครงการ GDP (Green Office, Digital Literacy and Productivity) เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย 

และยุทธศาสตร์ของคณะ จ�านวน 3 ด้าน ได้แก่ Green Office, Digital Literacy และ Productivity 

ในปีงบประมาณ 2564 น�าร่องด�าเนินการด้าน Digital Literacy ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 - 

กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วย

• การให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน / Digital Tool

• อบรมให้ความรู้บุคลากร และทดสอบทักษะพื้นฐานการใช้งานดิจิทัล IC3 Certificate 

• ส่งผลงานการพัฒนา และปรับปรุงงานงาน เผยแพร่และจัดเก็บองค์ความรู ้ท่ีเกิดจาก 

  การด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
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โครงการอบรมหลกัสตูร การประชาสมัพันธ์เชิงรุกในยุคดจิิทลั (คอร์สท่ี 1 และ 2) แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม 

Cisco Webex Meetings เพือ่ให้ผู้ปฏบิตังิานด้านประชาสัมพนัธ์ เครอืข่ายนักประชาสัมพนัธ์ และผู้เกีย่วข้องของ

ภาควชิา/หน่วยงาน ได้ศึกษาเรียนรู้วธีิการ แนวคดิใหม่ ๆ ม ีDigital Mindset มทัีกษะด้านการประชาสมัพันธ์  

และพัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล ตลอดจนสามารถน�าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ 

ในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อวันที่  

20 สิงหาคม, 10 กันยายน และ 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าร่วมจ�านวน 45 คน
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รางวัล ประเภท ชื่อผลงาน ทีม 

รางวัลที่ 3 โครงการใหม่ Lively Library 
ทีม Lively Team ส านักงานเลขานุการ 
นางสาวพิมลวรรณ กฤษณพันธุ์ นางสาวทัตหทัย เศรษฐพิศาล  
และนางสาวนลัทพร วิรัตน์กุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท ชื่อผลงาน ทีม 
โครงการ 
ต่อยอด 

ระบบรับเงินอย่างชาญฉลาด 
(Smart Receipt System) 

ทีม Hilight ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ + ส านักงานเลขานุการ 
นางสาวบุษยมาศ เดชบ ารุง นางสาวกมลรัตน์ กองหนู และนางสาวนิตยา จูคลองตัน 

โครงการใหม่ 
การประชาสัมพันธ์ผลงาน

นวัตกรรมโดยใช้  
Virtual Reality 

ทีม Digital Touch ส านักงานเลขานุการ 
นายอนิวัฒน์ พุดโมต นางสาวจันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์  
และนางสาวสหพร แบบประดับ 

โครงการใหม่ 
การบริหารจัดการที่จอดรถ 

ณ อาคารจอดรถ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ทีม Drive ENG ส านักงานเลขานุการ 
นายอภิชัย มากมี นางสาวภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์ และนางสาวรัตนาพร ไขลี 

โครงการใหม่ 
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่นิสิต

และผู้ปกครอง 
ทีม Be Quick ส านักงานเลขานุการ 
นายนรณฤต จันทวรรณ นางสาวตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์ และนางจิตฤทัย เมาไธสง 

โครงการใหม่ 
ระบบการบริหารจัดการรับฝาก

จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ 

ทีม Irrigation วิทยาลัยการชลประทาน 
นางสาวปวีณา ศรีรัตนะ นางสาวปัณณพร ทรงบรรดิษฐ 
และนางสาวรัชนก นุชเจริญ 

ผลงานท่ีได้รบัรางวัลโครงการ PQI 2563 

รางวลัที ่1 

รางวลัที ่2 

ไม่มีโครงการใดได้รับรางวัล 

รางวลัที ่3 
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 กิจกรรมในโครงการ PQI 2564 คณะก�าหนดให้ทีมน�าเสนอ 

แนวคดิโครงการ เม่ือวนัที ่17 มนีาคม 2564 จ�านวน 3 ทมี เมือ่วนัที่  

22 มีนาคม จ�านวน 4 ทีม จากนั้นทุกทีมได้เข้าร่วมกิจกรรม  

Workshop & Coaching & Training ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 

2564 ณ โรงแรมแมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยอง  

โดยทีมได้เรียนรู้การคิดเชิงวิจารณญาณ (Critical Thinking)  

จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร เลิศสุดวิชัย กรรมการด�าเนินงาน

โครงการ PQI เพื่อช่วยให้ทีมจัดท�าผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

 ภายหลังจากกิจกรรม Workshop โครงการ PQI ต้องมี 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงานใหม่ เนื่องจากสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ที่กลับมาระบาดหนักอีกคร้ัง และเพื่อให้โครงการด�าเนินงาน

ได้อย่างไม่หยุดชะงัก จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Cisco Webex
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 โครงการการท�างานแบบ Smart Working ของบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดข้ึนในปี 2563 เป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร 

สายสนับสนุนทุกระดับน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุง 

การท�างานให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึงก่อให้เกิดการท�างานร่วมกัน 

ทั้งภายในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสู่การเป็น 

Digital Faculty ที่มีการท�างานแบบ Smart Working 

            ในปี 2563 มีโครงการที่ส่งเข้าประกวดรวม 8 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัล   

จ�านวน 7 ผลงาน และโครงการ Smart Working ประจ�าปี 2564 ได้จัดข้ึนต่อเนื่อง 

เป็นปีที่ 2 ซึ่งมีโครงการที่ส่งเข้าประกวดรวม 9 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัล จ�านวน 

8 ผลงาน ดังนี้

ปรับกรอบแนวคิดการทำ�งานใหม่
ต้องประสานงานและต้องทันเทคโนโลยี

นำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการทำ�งาน

บริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นหลัก
และสะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ใช้หลัก�ECRS�ปรับปรุง�Work�Flow
ลด�ยุบรวม�ลำ�ดับใหม่�ทำ�งานให้ง่ายขึ้น

ปรับกรอบแนวคิดการทำ�งานใหม่
ต้องประสานงานและต้องทันเทคโนโลยี
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ผลงานที่ได้รับรางวัล
โครงการ SMART WORKING ประจำาปี 2563

รางวัล ผลงาน ทีม

Smart Event Online

ส�านักงานเลขานุการ

นางสาวภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์ 

และนางสาวศศิประภา กีรติไพบูลย์ 

ระบบข้อมูลทุนการศึกษา

ประเภทท�างาน

 โดย Google Sheet

ส�านักงานเลขานุการ

นางจิตฤทัย เมาไธสง 

และนางสาวโบรณี จุลประภาศรยุทธ

การเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นางสาวสุพัตรา ศรีจิ๋ว

และนายสมพงษ์ พวงดอกไม้ 

การบริหารจัดการค่าวัสดุใช้สอย

ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้วย Google 

Sheet และ Google Apps Script

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นางชีวารัตน์ บุณยสงวน

จัดท�าตารางข้อมูล SAR ตามเกณฑ์ 

EdPEx ผ่านระบบ Google Sheet

ส�านักงานเลขานุการ

นางสาวรัชภร พานิชเฮง

การจัดท�าข้อมูลจ�านวนบัณฑิต

อัตราสัมฤทธิ์ จ�านวนและ

รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม

โดยใช้ Google Sheet

ส�านักงานเลขานุการ

นางสาวสุชาดา ภู่ระหงษ์

พัฒนาขั้นตอนการจัดท�าค�าสั่ง

กรรมการด�าเนินการสอบด้วย

Google Sheet

ส�านักงานเลขานุการ

นางสาวนบชุลี พิพัธนัมพร
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ผลงานที่ได้รับรางวัล
โครงการ SMART WORKING ประจำาปี 2564

รางวัล ผลงาน ทีม

จัดสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ออนไลน์

ส�านักงานเลขานุการ

นางจิตฤทัย เมาไธสง

และนางสาวนบชุลี พิพัธนัมพร

Event Rooms Smart Booking

ส�านักงานเลขานุการ

นางสาวภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์ 

และนางสาวศศิประภา กีรติไพบูลย์

Online Book Selection 

คัดเลือกหนังสือผ่านระบบออนไลน์

ส�านักงานเลขานุการ

นางสาวพิมลวรรณ กฤษณพันธุ์ 

และนางสาวนลัทพร วิรัตน์กุล

ระบบตรวจสอบนิสิตในการเข้าใช้บริการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม

ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม

นายสุธี แซ่เจีย

เพิ่มช่องทางการติดต่อรับบริการ

ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

นางสาวจุฬาภา สุทธิประภา

นางสาวปาริชาติ ชะอุ่ม

และนายอานนท์ นุชอนงค์

พัฒนาขั้นตอนการจัดท�า

ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ออนไลน์

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

นายศักดิ์ดาเรศ พรหมยะกลาง

และนางสุรี จิตโสภิณ 

แนะน�าการใช้และการบ�ารุงรักษา

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ผ่าน Google Classroom

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นางสาวสุพัตรา ศรีจิ๋ว

และนายยงยุทธ อินนุรักษ์ 

การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารเพื่อเป็นต้นแบบ

การบริหารจัดการครุภัณฑ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

นายนรินทร์ หรรษชัยนันท์ 



150
รายงานประจ�าปี 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานพัฒนาปรบัปรงุงานของบุคลากรคณะ เข้าร่วมประกวดเวทรีะดับมหาวทิยาลัย  
ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KU-KM Day) ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. และโครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภท Good Practice Awards

โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KU-KM Day) คร้ังที่ 7 ประจ�าปี 2563

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
 โครงการพัฒนาวิชาการสู่ออนไลน์

• สมาชิกทีม

 นางดารณี ยงยืน นางสาวพัทธนันท์ แนขุนทด

 และนางสาวพัชรียา บุบผาชาติ ส�านักงานเลขานุการ

ต่อยอดความส�าเร็จในระดับมหาวิทยาลัย

ประเภท Good Practice Awards

รางวัลชมเชย
• โครงการการบริหารจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์
 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

• สมาชิกทีม

 นางสาววรรณิภา เครือแก้ว นางสาววรัญญา ปราณสุข 

 ส�านักงานเลขานุการ และนางสาวณัฐกาญจน์ บูรณาหาร  

 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
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ประเภท Knowledge Extension Awards

รางวัลชมเชย
• โครงการการต่อยอดองค์ความรู้ในกระบวนการ
 ขออนุมัติและเบิกจ่ายการท�างานล่วงเวลา

• สมาชิกทีม

 นายสุธี แซ่เจีย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม

 และนางสาวจีรนันท์ เพ็ญจันทร์ ส�านักงานเลขานุการ

ประเภท Innovation Awards

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
• โครงการระบบรับเงินอย่างชาญฉลาด
 (Smart Receipt System)
• สมาชิกทีม:    

 นางสาวบุษยมาศ เดชบ�ารุง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  

 นางสาวนิตยา จูคลองตัน และนางสาวกมลรัตน์ กองหนู  

 ส�านักงานเลขานุการ

รางวัลชมเชย
• โครงการการปรับปรุงกระบวนการจัดท�า
 และเผยแพร่ข่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์
• สมาชิกทีม

 นายนรณฤต จันทวรรณ 

 และนางสาวตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์ ส�านักงานเลขานุการ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานพัฒนาปรับปรุงงานของทีมที่ได้รับรางวัลโครงการ Smart Working  
ประจ�าปี 2563 เข้าร่วมประกวดผลงานในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจ�าปี  
พ.ศ. 2563 และได้รับรางวัล ดังนี้

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 14 ประจ�าปี พ.ศ. 2563 

ประเภทที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน

รางวัลดีเยี่ยม  : การน�าเสนอภาคบรรยาย

รางวัลอันดับที่ 3 : การน�าเสนอภาคโปสเตอร์
  (ตัดสินจากคณะกรรมการ)

ผลงานเรื่อง  : Smart Event Online

สมาชิกทีม  : นางสาวภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์ 

  และนางสาวศศิประภา กีรติไพบูลย์

  ส�านักงานเลขานุการ

ผลงานเรื่อง : ระบบข้อมูลการศึกษาประเภทท�างาน  

  โดย Google Sheet

สมาชิกทีม  : นางจิตฤทัย เมาไธสง

  และนางสาวโบรณี จุลประภาศรยุทธ

  ส�านักงานเลขานุการ

ผลงานเรื่อง : โครงการการเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ 

  วิทยาศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย

สมาชิกทีม  : นางสาวสุพัตรา ศรีจิ๋ว

  และนายสมพงษ์ พวงดอกไม้

  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รางวัลดี จ�านวน 2 ผลงาน    ได้แก่
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คณะวศิวกรรมศาสตร์ ส่งเสรมิให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ในเวทกีารประกวดแข่งขนัต่าง ๆ 
ทั้งในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ และได้น�าผลงานพัฒนาปรับปรุงงานของทีมที่ได้รับรางวัลจาก 
โครงการ PQI ส่งเข้าร่วมประกวด ในเวทีการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ปขมท.) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 
2564 ในรูปแบบ Online Conference ซึ่งมีทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดด้วย 
โดยได้รับรางวัล ดังนี้

จากระดับคณะสู่เวทีระดับชาติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การน�าเสนอผลงานแบบ Oral Presentation
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จากผลงาน “การปรับปรุงกระบวนการจัดท�าและเผยแพร่ข่าว”

โดย นายนรณฤต จันทวรรณ และนางสาวตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์  

 ส�านักงานเลขานุการ

โครงการ “การปรับปรุงกระบวนการจัดท�าและเผยแพร่ข่าว” มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดท�าวารสาร

ข่าววศิวกรรมศาสตร์ และปรบัปรงุช่องทางการเผยแพร่ข่าววศิวกรรมศาสตร์ โดยจดัอบรมและสร้างเครอืข่ายนกัประชาสมัพนัธ์

ประจ�าหน่วยงาน ลดขั้นตอนการจัดท�าข่าว และปรับเปลี่ยนช่องทางการน�าเสนอข่าวจากรูปแบบกระดาษเป็นรูปแบบออนไลน์ 

ส่งผลให้ผู้รับข่าวได้รับทราบข่าวสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว

เป็นการปรับปรุงกระบวนการและรูปแบบการน�าเสนอผลงานในการจัดนิทรรศการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ 

หลักการ ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify) มาช่วยในกระบวนการท่ีปรับปรุงใหม่ท้ัง 3 กระบวนการ 

ให้มีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ คือ การเตรียมข้อมลู การจัดเตรยีมเอกสารประชาสมัพนัธ์ โปสเตอร์ และการจดัแสดง โดยน�าเทคโนโลยี

ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) มาใช้ท�าให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การน�าเสนอผลงานแบบ Oral Presentation
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากผลงาน “การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์

ผลงานนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบความเป็นจริงเสมือน”

โดย นายอนิวัฒน์ พุดโมต นางสาวสหพร แบบประดับ

 และนางสาวจันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์ ส�านักงานเลขานุการ

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา (ปขมท.) ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา (ปขมท.) ครั้งที่ 12



154
รายงานประจ�าปี 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

โครงสร้างพื้นฐานและบริการที่ยืดหยุ่น (Resilient Infrastructure and Services)

ความยืดหยุ่น (Resilience) ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในยุค New Normal หมายความว่า เมื่อเกิดวิกฤติที่มีผลกระทบสูง 

ระบบทีม่คีวามยดืหยุ่นจะคงไว้ซ่ึงความต่อเนือ่งในการด�าเนนิงานหรอืธุรกจิขององค์กรและเมือ่วิกฤตผ่ิานพ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

วิกฤติที่มีผลสืบเนื่องให้เกิดการเปลี่ยนเข้าสู่ยุค New Normal เช่น พฤติกรรมการท�างานได้ในทุกที่และทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น 

งานธุรการ การเรียนการสอน วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ การน�าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการท�างานเพื่อพัฒนา 

ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความยืดหยุ่นถือเป็นภารกิจหลักในยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะคือ Digital Faculty

งานพัฒนาท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 

7 งานคือ 1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)  

ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในส�านักงานเลขานุการ 2) เพิ่มจุด 

เชือ่มต่อจากภายในคณะ เข้าสู่เครอืข่ายมหาวทิยาลยัอกี 1 จดุ 

ในลักษณะ Hot Link 3) เพิ่มจ�านวน node ในระบบคลาวด ์

อกี 5 node 4) จดัหาอปุกรณ์ส�ารองข้อมลู 5) การจดัหาระบบ 

กล้องวงจรปิด 6) ทดแทน Wifi เดิมด้วย Wifi6 7) จัดหา 

ซอฟต์แวร์ทางด้านวิศวกรรมเพิ่มเติม ส�าหรับงานทั่วไปที่ต้อง 

ด�าเนินการทุกปีประกอบด้วย 3 งานคือ 1) การต่อ License  

ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิม 2) บ�ารุงรักษาและต่อ Subscription  

อุปกรณ์ด้านระบบเครือข่าย ความมั่นคงปลอดภัยและ 

ระบบคลาวด์ 3) การจ้าง Outsource ดูแลและให้บริการ 

ระบบเครือข่าย ระบบเครื่องแม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร ์

เจ้าหน้าที่ส�านักเลขานุการคณะ และเครื่องคอมพิวเตอร ์

ให้บริการนิสิตนักศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาระดับ Business  

Grade (Asus Expertbook และ Zenbook) ขนาดจอภาพ  

14 นิ้ว น�้าหนักตัวเครื่องพร้อมแบตเตอรี่ 900 กรัม พร้อม 

จอภาพ (Monitor) ชนิด IPS พร้อมเม้าส์และแป้นพิมพ ์

ภายนอก (External Mouse and Keyboard) ชนิด  

Bluetooth จ�านวนรวมทัง้สิน้ 66 ชดุ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีธ่รุการ 

ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและสะดวกในการพกพาเพราะมี 

น�้าหนักเบา ในส่วนของ All-in-One เดิมซ่ึงมีอายุงานกว่า  

6 ปี ได้ถูกกระจายไปยังจุดให้บริการนิสิต เช่น ห้องสมุด  

โดยทุกเครื่องจะถูก Sanitize ก่อนที่จะน�าไปติดตั้งให้บริการ 

ท้ังนี้เพื่อรักษาความลับท้ังส่วนตัวและส่วนกลาง ในส่วนของ 

เจ้าหน้าท่ีด้านกราฟฟิกได้จดัหา MacBook และ Asus ProArt  

จ�านวนรวมทั้งส้ิน 2 เคร่ืองเพื่อให้สอดคล้องกับฟังก์ช่ัน 

การท�างาน

การพัฒนาดิจิทัล
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เพ่ิมจุดเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยอีก 1 จุด 

(ท�าให้คณะมีจุดเชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยรวมท้ังสิ้น  

2 จุด) ท�าให้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายมีความ 

พร้อมใช้สูงขึ้น (High Availability) และเพิ่มสมรรถนะของ 

ระบบจากเดิม 40 เป็น 80 Gbps และรองรับเทคโนโลยี  

100 Gbps ในอนาคต การเชื่อมต่อภายในคณะ จากเดิมที ่

เป็นแบบดาว (Star Topology) 1 ลิงก์ เพ่ิมเป็น 2 ลิงก์  

หมายความว่าแต่ละอาคารก็เป็น High Availability เช่นกัน  

ภายใต้การเพ่ิมจุดนี้คณะได้จัดหา Core Switch 1 ชุด 

และเดินสายเส้นใยแก้วชนิด Single mode 24-core เพื่อ 

เชื่อมต่อแต่ละอาคารไปยังจุดเชื่อมต่อใหม่

เพิ่มจ�านวน Node ในระบบคลาวด์ คณะได้รับความ 

ร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดหา Hyper-  

converged Node ของ Nutanix เพิ่มอีก 5 nodes ท�าให ้

ปัจจุบันคณะมีจ�านวน node ทั้งสิ้น 12 nodes เพียงพอที่จะ 

ให้บริการนิสิตและบุคลากรภายในคณะ ปัจจุบันมีการใช้งาน 

ด้านวิจัยและนวัตกรรมกว่า 40 VM (Virtual Machine) ซึ่งมี  

VM Configuration ต่างกัน ในส่วนการเรียนการสอนกว่า  

150 VM (Configuration ใกล้เคียงกัน) โดยมีบริการติดตั้ง 

ระบบด�าเนินการ Linux, Window Server และ Window  

10/11 ระบบฐานข้อมูล SQL และ MSSQL ช่วงโควิด-19  

ที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้ VM ร้อยละ 80 ของจ�านวนทั้งหมด 

และระบบก็สามารถให้บริการได้โดยไม่เกิดปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น 

จากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

Ransomware คณะได้มีการจัดหาอุปกรณ์และระบบส�ารอง 

ข้อมูลที่สามารถกู้ข้อมูลเดิมกลับคืนมาถึงแม้ข้อมูลนั้นจะถูก 

โจมตีโดย Ransomware อุปกรณ์นี้ได้รับการ Hardening  

และป้องกัน Malicious Attack ตามกระบวนการของ  

Security Technical Implementation Guides (STIGs)  

ระบบนี้ใช้ส�ารองข้อมูลโดยอัตโนมัติในระบบคลาวด์และ 

ข้อมลูจากเครือ่งคอมพวิเตอร์พกพาของเจ้าหน้าที ่ความหมาย 

คือเมื่อเจ้าหน้าท่ีเช่ือมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานเข้าสู ่

เครือข่ายคณะ เครอืข่ายมหาวทิยาลยัหรอือนิเทอร์เนต็ ระบบ 

จะมีการส�ารองข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ระบบกล้องวงจรปิดรวมศูนย์ส�าหรับ Enterprise  

System คณะมีพื้นที่ในความดูแลกว่า 180,000 ตารางเมตร  

ประกอบด้วย 19 อาคาร มีทางเข้าและออกพื้นที่หลาย 

ช่องทางจากท้ัง 4 ทิศ ระบบ CCTV ในปัจจบัุนมสีถาปัตยกรรม 

แบบกระจาย (Distributed Architecture) ท�าให้การดูแล 

ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ที่ผ่านมามีมิจฉาชีพเข้ามาในพื้นที่ 

คณะ ขโมยเครื่อง Notebook ของนิสิต อาจารย์ ขโมยของ 

ในห้องพักอาจารย์หรือแม้กระท่ังห้องเรียน ห้องประชุม  

ภายในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นมีช่องว่างระหว่างอาคารท่ีอยู่ใน 

มุมอับและยิ่งในเวลากลางคืนพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสเป็นพ้ืนท่ี 

ก่ออาชญากรรมท้ังในประเด็นทรัพย์สินและตัวบุคคล ระบบ 

ท่ีจัดหานี้เป็น Intelligent CCTV สามารถโปรแกรมและ 

มีระบบ AI (Artificial Intelligence) ช่วยในการตรวจจับ 

และแจ้งเตือน ท�าให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและ รปภ. ท�างาน 

ได้สะดวก รวดเร็ว ฉับไว สามารถป้องกันอาชญากรรมทั้งใน 

ประเด็นทรัพย์สินและตัวบุคคลภายในบริเวณพื้นที่ของคณะ
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การทดแทน Wifi เดิมด้วย Wifi6 อุปกรณ์ Wifi 

Access Point (WAP) ประจ�าการที่ช�ารุดเสียหายและอยู ่

นอกเหนือการบ�ารุงรักษาจะถูกทดแทนด้วย Wifi6 โดยจะ 

รองรบัผู้ใช้และปรมิาณการรบัส่งข้อมลูทีม่ากและรวดเรว็ขึน้ 

กว่าเดิม ปัจจุบันมีการติดตั้ง Wifi6 ไปกว่า 60 ตัว

การจัดหาซอฟต์แวร์ทางด้านวิศวกรรมเพิ่มเติมคือ  

AspenONE จ�านวน 150 users เป็นซอฟต์แวร์ด้านวศิวกรรม 

การผลิต ห่วงโซ่อุปทานและเพ่ิมผลิตผลจากสินทรัพย์  

ทกุภาควิชาทีมี่การเรียนการสอน วจัิยและนวตักรรมสามารถ 

ใช้งานได้

การต่อ License ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิม ซอฟต์แวร์ที ่

ใช้งานในคณะ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) ซอฟต์แวร์ส�านกังาน  

ประกอบด้วย MSwindows, MSoffice, Microsoft SQL,  

Adobe Acrobat, Creative Cloud Suite 2) ซอฟต์แวร ์

การเรยีนการสอน วจัิยและนวตักรรม ประกอบด้วย Abacus,  

ANSYS/FLUENT, Autocad, CATIA, Comsol, Matlab,  

National Instrument, Solidwork คณะด�าเนินการต่อ  

License ซอฟต์แวร์ประจ�าการทัง้หมด ในส่วนของระบบงาน 

ที่มีการจัดหาหรือพัฒนาขึ้นมา เช่น ระบบ e-Sarabun ก็ม ี

การบ�ารุงรักษาทุกปีเช่นเดียวกัน

การบ�ารุงรักษาและต่อ Subscription อุปกรณ์ด้าน 

ความมั่นคงปลอดภัยประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  

ดังนั้นต้องมีการอัปเดต Malware Signature ระบบ 

ด�าเนินการของอุปกรณ์ซ่ึงเป็นส่วนของซอฟต์แวร์ และ 

บ�ารงุรกัษาส่วนทีเ่ป็นฮาร์ดแวร์ควบคู่กนัไป เพ่ือลดความเสีย่ง 

จากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ในส่วนของระบบคลาวด์ 

ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ที่เป็น Cloud Node, Middleware  

Hypervisor และซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลาวด์ ต้องม ี

การบ�ารุงรักษาเช่นกันเพื่อให้ระบบมีความเชื่อถือได้สูงและ 

ได้รับการ Patch เพื่อปิดจุดอ่อนในการถูกโจมตีโดยมัลแวร์  

และสามารถใช้ Feature ใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้นได้ ระบบ High  

Performance Computing ก็มีการบ�ารุงรักษารายปี 

เช่นเดียวกัน

การจ้าง Outsource ดูแลและให้บริการระบบ 

เครือข่าย ระบบคลาวด์ เครื่องคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ 

ส�านักเลขานุการคณะ และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ 

นิสิตนักศึกษา เพื่อให้ระบบท้ังหมดในภาพรวมสามารถ 

ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Outsource  

จะเป็นผู้ประสานงานหรือติดต่อบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์  

เพื่ออัปเดต นัดหมาย เปลี่ยนหรือซ ่อมอุปกรณ์หรือ 

เครือ่งคอมพวิเตอร์ในระบบดงักล่าวข้างต้น รวมไปถึงควบคมุ 

การติดตั้งและระบุแนวสายการเดินเส้นใยแก้วน�าแสง 

และการเดินสายสื่อสารภายในและนอกอาคาร

ระบบดังกล่าวข้างต้นถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น 

และรองรับต่อสถานการณ์ที่คณะประเมินความเสี่ยงไว้  

อย่างไรก็ตาม บุคลากรท่ีจะเข้ามาบริหารจัดการและ 

ปฏิบัติการให้ระบบมีศักยภาพตามท่ีออกแบบไว้ต้องได้รับ 

การปรับทักษะและความช�านาญอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะ 

ได้จัดเตรียมแผนด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว
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ในรอบปี 2563-2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาพ้ืนที ่
ภายในคณะ เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบ โดยได้ปรับปรุง ซ่อมแซม ทั้งด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประชุม  
ตลอดจนยานพาหนะ เส้นทางการจราจรภายในคณะ และเน่ืองจากการเกิดสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 3  
คณะได้ค�านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร นิสิต ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้าติดต่อราชการภายในคณะ จึงได ้
ด�าเนินการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการประสานงานกับกองยานพาหนะ  
อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนาด้านกายภาพในรอบ 2563 - 2564  
ดังนี้

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนฝ้าที่ช�ารุดและระบบไฟฟ้า ภายในห้องประชุม 

0410 อาคารชูชาติ ก�าภู และห้องประชุม 1207 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อรองรับการใช้งานประชุม ตลอดจน 

การเรียนการสอนส�าหรับนิสิตและอาจารย์ ในกรณีการเรียนการสอน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รูปแบบ On-Site

การปรับปรุงห้องประชุม 

การปรับปรุงอาคารเรียน / ห้องเรียน 

ห้องประชุม 1207 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมีห้องประชุม 0410 อาคารชูชาติ ก�าภู

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้ปรับปรุงอาคารเรียน 

และห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเรียนการสอน 

ในช่วงเปิดภาคเรียน คือ การปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและวิจัย  

ภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรน�า้ โดยปรบัปรุงห้องเรียน ห้องปฏบิตักิาร

และห้องส�านักงานภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า ตลอดจนพื้นที ่

ส่วนกลางภายในอาคาร นอกจากนี้ งานอาคารสถานท่ีฯ ยังได้ 

ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 3 โดยเปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ด ส�าหรับ 

ใช้ในการเรียนการสอน

การเปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ด อาคาร 3

การปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและวิจัย
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การปรับปรุง ซ่อมแซมฝาท่อระบายน�้าที่ช�ารุดการตีเส้นจราจรเพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจร

การปรับปรุงพื้นที่และเส้นทางการจราจรภายในคณะ

ความคืบหน้าการก่อลร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
และภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศหลังใหม่

งานอาคารสถานที่ฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของบุคลากรและ 

นิสิต ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ โดยได้ตีเส้นจราจรใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถภายในคณะ เนื่องจากการก่อสร้าง 

อาคารหลังใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศและภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุง 

ซ่อมแซมฝาท่อระบายน�้าภายในคณะที่เกิดการช�ารุด เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรทางเท้า

การก่อสร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศหลังใหม่ ได้ด�าเนินการ 

ก่อสร้างมาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ปัจจุบันมีความคืบหน้า 14.51% โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างช้ันท่ี 2 โดยมีก�าหนด 

แล้วเสร็จ ในวันที่ 7 กันยายน 2565

อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ 

ภาควิชาวิศวกรรมการบนิและอวกาศ ก่อสร้างในพืน้ที ่

อาคาร 11 - 13 เดิม ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 

จ�านวน 368.84 ล้านบาท จากเงินรายได้ภาควิชา 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและภาควิชาวิศวกรรมการบิน 

และอวกาศร้อยละ 50 และเงินรายได้ส่วนกลางคณะ 

ร้อยละ 50 

ในการออกแบบอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. ออกแบบ 

ให้มีลักษณะเป็น Green Building เน้นการประหยัด 

พลงังานและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม มคีวามสงู 10 ช้ัน 

ภายในอาคารมีห้องเรียน พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอด

รถยนต์
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ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โรงอาหารคณะ อาคารนานาชาติ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ ป้องกัน COVID-19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต 

ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้าในพ้ืนที่คณะ จึงได้ด�าเนินการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเช้ือเพื่อ 

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

ได้ประสานกับกองยานพาหนะอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าฉีดพ่น 

น�้ายาฆ่าเชื้อในบริเวณอาคารเรียน พื้นที่ส ่วนกลาง พื้นท่ีส�านักงาน ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ รวมถึงโรงอาหารคณะ โดยในปีที่ผ่านมาคณะได้ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ 

ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
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นอกจากการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ยังได้จัดบริการถังขยะส�าหรับทิ้งหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้ว รวมทั้ง 

ขยะติดเชื้อ/ไม่ติดเชื้อจากการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง 

(Antigen Test Kit: ATK) โดยจัดบริการ 3 จุด คือ บริเวณทางขึ้น 

อาคารชูชาติ ก�าภู อาคาร 3 และโรงอาหารคณะ อาคารนานาชาต ิ

โดยฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อมของคณะ ได้รับมอบถังขยะ 

ส�าหรับทิ้งขยะติดเช้ือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เพื่อท่ี 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. น�าไปท�าลายต่อไป



และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
ความร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ์

รายงานประจ�าปี 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ร่วมมือร่วมใจพัฒนา
น�าพาองค์กรสู่เป้าหมาย



ด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ในปี 2563-2564 ท่ามกลางข้อจ�ากัดในการเดินทางภายในและนอกประเทศ รวมทั้งมาตรการทางสาธารณสุข 
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีการด�าเนินกิจกรรมวิเทศสัมพันธ ์
เพ่ือประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ 
สู่การแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมบางส่วนผ่านระบบออนไลน์ อาทิ  
การลงนามความร่วมมือ งานสัมมนาทางวิชาการ การเรียนการสอนส�าหรับโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ นักวิจัย 
โดยมีกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้

การพัฒนาความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันต่างประเทศในสาขา 

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกัน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ ์

และมิตรภาพไมตรีระหว่างสถาบัน

การลงนามความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ

ประเทศญี่ปุ่น

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สาธารณรัฐเกาหลี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบน�าทาง 
ด้วยดาวเทียม ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ Space for Development (S4D)  
Division, Center for spatial information science, The University of Tokyo ประเทศ 
ญี่ปุ่น

ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการวจิยั Research on Appropriate Waste Management 
and Climate Change in Thailand ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ National 
Institute for Environmental Studies (NIES) ประเทศญี่ปุ่น

ลงนามบันทึกข้อตกลงหลักสูตรสองปริญญา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมวัสดุ ระหว่าง 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และ NARA Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น

ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืโครงการวจิยัร่วมกบั National Chung Hsing University 
(NCHU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ลงนาม Letter of Intent for Cooperation ส�าหรับโครงการแลกเปล่ียนนิสิต ASEAN  
International Mobility for Students (AIMS) Program ร่วมกับ Chonnam National 
University สาธารณรัฐเกาหลี

ทวปีเอเชยี
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ทวปียุโรป

สวีเดน

สกอตแลนด์

อิตาลี

ออสเตรีย

การลงนามต่อระยะเวลาบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการร่วมกบั KTH Royal Institute 
of Technology ประเทศสวีเดน เพื่อแลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารย์ระหว่างกัน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Collaborative Articulation Agreement ร่วมกับ  
University of Strathclyde ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร เพื่อการแลกเปลี่ยน 
นิสิตในโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืด้านการแลกเปลีย่นนสิติร่วมกบั University of Modena  
and Reggio Emilia, Italy - Department of Engineering “Enzo Ferrari” (Unimore) 

ลงนามต่อระยะเวลาบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื ด้านการวจิยั แลกเปล่ียนคณาจารย์ บคุลากร 
และนิสิต ร่วมกับ FH Kufstein Tirol, University of Applied Sciences 
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การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

1 ตุลาคม 2563 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “งานวิจัยพัฒนา 
การบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา” ร่วมกับ 
การยางแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดตวัโครงการแข่งขนัหุน่ยนต์ 
เคลื่อนที่อัตโนมัติส�าหรับเกษตรอัจฉริยะ “AI For All”  
ในหัวข้อ “หุ่นยนต์กรีดยาง” Smart Agriculteral Robot 
Contest 2020 ณ ห้องประชมุก�าพล อดุลวทิย์ อาคารสารนเิทศ 
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26 ตุลาคม 2563

พิธีลงนามบันทึกการส่งมอบ - รับมอบรถไฟฟ้า ระหว่าง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์กับส�านักงานศาลยุติธรรม ณ ส�านักงาน
ศาลยุติธรรม

18 พฤศจิกายน 2563

ลงนามบันทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านการวจิยัและ 
พฒันา ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมก�าพล อดุลวิทย์ 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27 พฤศจิกายน 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพัฒนา
ความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยกับสถาบันการศึกษา 15 แห่ง 
ทั่วประเทศ ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ในปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการน�าองค์ความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาการมาบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท�าการศึกษาวิจัยที่เป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์และ 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
สู่เชิงพาณิชย์ ดังนี้
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22 ธันวาคม 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี 
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท 
เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ�ากัด ณ อาคารชูชาติ ก�าภ ู
คณะวิศวกรรมศาสตร์

26 มกราคม 2564

ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ 
พัฒนาการศึกษาด้านการบินและอวกาศ ระหว่างภาควิชา 
วิศวกรรมการบินและอวกาศกับโรงเรียนชลประทานวิทยา  
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 50 ปี โรงเรียนชลประทานวิทยา  
จังหวัดนนทบุรี

4 มีนาคม 2564

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาการ 
และเทคโนโลยี Internet of Things กับสมาคมไทย 
ไอโอที ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 2 อาคารชูชาติ ก�าภู 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

12 มีนาคม 2564

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท พรีไซซ์ คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) ณ ห้องประชมุก�าพล อดลุวิทย์ อาคารสารนเิทศ 
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24 มิถุนายน 2564

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยี 
ด้านส่ิงแวดล้อม ระหว่างภาควิชาวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อมกับบริษัท อินโนเวชั่น ไอเดีย จ�ากัด  
ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 2 อาคารชูชาติ ก�าภ ู
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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การจัดกิจกรรมวิชาการนานาชาติ

การจัดประชุมกับสมาชิก ICE-Matter ระยะที่ 4 กับเจ้าหน้าที่ AUN/SEED-Net 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ร่วมกับ Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น University 

of Yangon ประเทศเมียนมาร์ National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และบริษัท โอคูโน- 

ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดประชุมออนไลน์เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา (Collaborative Education  

Program: CEP) เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยในการประชุมคร้ังนี้ได้แนะน�าสมาชิกใหม่ในความร่วมมือด้านการวิจัย 

เพ่ือสร้างความรู้ที่มีผลกระทบส�าหรับสังคมและอุตสาหกรรมในภูมิภาค ได้แก่ Universiti Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย 

SRM Institute of Science and Technology ประเทศอินเดีย และ Tribhuvan University ประเทศเนปาล รวมถึงสมาชิก 

ในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ GPSC และ Shera

“Sakura Science International Research Program on Transportation Modelling 2020”

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ Kagawa University (ประเทศญี่ปุ่น) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างแบบจ�าลองการขนส่ง ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ  

Sakura Science International Research Program องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan 

Science and Technology Agency: JST) จัดขึ้นระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2563 โดยอบรมให้ความรู ้

เก่ียวกับการสร้างแบบจ�าลองการจราจรระดับจุลภาคโดยใช้เอเจนต์ (Agent-based microsimulation) และทดลองสร้าง 

แบบจ�าลองของแต่เมืองกรณีศึกษา ได้แก่ เมือง Takamastsu ประเทศญี่ปุ่น เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เขตเมืองพัทยา และเขตเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยมีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย 

ต่าง ๆ เข้าร่วมรวมกว่า 30 คน

166
รายงานประจ�าปี 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564



งานสัมมนาออนไลน์ Civil Engineering Global Project Based Learning 2021

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นเจ้าภาพร่วมกับ 

Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 

จดัการสมัมนาวชิาการออนไลน์ The Global Problem- 

Based Learning (gPBL) ระหว่างวันที ่23-31 สงิหาคม 

2564 ประกอบด้วยการบรรยายกิจกรรมให้นิสิต 

ร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ซึ่งในปีนี ้

มีหัวข้อเรื่อง “บทบาทของวิศวกรโยธาต่อการช่วย 

แก้ปัญหาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดและหลังการแพร่

ระบาดของ Covid-19” โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรี 

และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น 

เวียดนาม และไทย รวม 119 คน

The Global Internship Program 2021 in Bangkok

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ Meijo University ประเทศ 

ญี่ปุ ่น จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยน The Global Internship 

Program 2021 in Bangkok ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ 

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในกจิกรรมดงักล่าวมนีสิติระดบัปรญิญาตร ี- 

ปริญญาเอก จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เข้าร่วม 32 คน ร่วมน�าเสนอและ 

สัมมนาแลกเปล่ียนความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการขนส่ง 

ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมถึงท�าความรู้จักและแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนต่างชาติ 
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สมัมนาวิชาการนานาชาต ิSatellite Subsidence and Sea 
Level Data Assimilation for mean high-water line 
assessment in Bangkok Area

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อนุเผ่า อบแพทย์ จัดสัมมนาเก่ียวกับโครงการวิจัย 

ร่วมกับ Delft University of Technology และ Royal  

Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ)  

ประเทศเนเธอร์แลนด์ University of Leeds สหราช 

อาณาจักร โรงเรียนนายเรือ กรมทรัพยากรธรณี และ 

กรมทรพัยากรน�า้บาดาล เพือ่พฒันาวธิกีารผนวกข้อมลูจริง 

เข้ากับแบบจ�าลองเพ่ือประเมินการทรุดตัวที่เกิดจาก 

น�้าใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับผลกระทบจาก 

การเปลีย่นแปลงของระดบัน�า้ทะเล ประเมนิการเปลีย่นแปลง 

ทีส่ามารถคาดหมายของชายฝ่ังทะเลไทย เพือ่ป้องกนัและ 

บรรเทาอุทกภัย โดยมีระยะเวลาด�าเนินโครงการวิจัย 4 ปี
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การลงนามบันทึกข้อตกลงหลักสูตรสองปริญญา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมวัสดุ  
ร่วมกับ Nara Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็น 

ก ้าวส�าคัญของความร ่วมมือระดับนานาชาติระหว ่าง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (มก.) กับ Nara Institute of Science and  

Technology (NAIST) ประเทศญีปุ่น่ ทีไ่ด้มกีารลงนามบันทกึ 

ข้อตกลงหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program)  

ระหว่าง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และ Master’s  

Program of Materials Science and Engineering,  

Graduate School of Materials Science, NAIST โดยมี  

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

และ Dr. Kazuhiro Shiozaki เป็นประธานลงนามในบันทึก 

ข้อตกลงดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทาง AUN/ 

SEED-Net องค์การส่งเสรมิวชิาการแห่งประเทศญีปุ่น่ (JSPS)  

และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วม

ในพิธีดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรสองปริญญานี้เป็นผลต่อยอดจากการสนับสนุนของโครงการ International Collaborative Education 

Program for Materials Technology, Education and Research (ICE-MATTER) โดย Japan International Cooperation 

Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ ่น มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างสองสถาบัน 

เพ่ิมพูนเครือข่ายทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเริ่มเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2565 โดยนิสิตในโครงการ 

จะศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 3 ภาคการศึกษาแรก และ NAIST ประเทศญี่ปุ่นใน 3 ภาคการศึกษาหลัง 

เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ ซึ่งก้าวต่อไปที่ส�าคัญ คือ การสานต่อความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาบัณฑิต 

ที่มีความสามารถทางด้านการวิจัยจากหลักสูตรสองปริญญานี้ในอนาคต 
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การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

หน่ึงในพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ การสืบสาน ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยองค์ความรู้  
ทางวิศวกรรม ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2563-2564 เนื่องจากการเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 ส่งผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน
ต่าง ๆ เป็นรูปแบบออนไลน์ นอกจากน้ียังมีอาจารย์คณะได้น�าศาสตร์ด้านวิศวกรรมผนวกเข้ากับนาฏศิลป์ เพ่ือร่วม 
ท�านุบ�ารุงศิลปะไทยผ่านรูปแบบหุ่นยนต์ โดยในรอบปีที่ผ่านมา คณะได้ด�าเนินกิจกรรมและเข้าร่วมงานต่าง ๆ ดังนี้

การน�าเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์ผสมผสานกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า น�าเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์ผสมผสาน 

กับศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยการใช้ 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผสานกับศิลปะและวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับยุคสมัย สร้างความน่าสนใจของงาน 

ให้มีมูลค่าและความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ช่วยท�าให้พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ในโลกสมัยใหม่ โดยมีผู้ร่วมโครงการ คือ นายคมสัน ศิริมาจันทร์ และท�างานร่วมกับศิลปินไทย คือ อ.พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปิน 

ผู้บุกเบิกนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยโครงการที่น�าเสนอนี้จะเน้นงานประติมากรรม (Sculpture) แบบลอยตัว (Round relief) 

ขึ้นรูปชิ้นงาน แกะสลักลงบนโฟม หรือไม้ที่มองได้เห็นรูปร่างลอยตัวมองได้รอบด้านไม่มีพื้นหลัง
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การแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ ประจ�าปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยม ี

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยทุธ์ ชาญเศรษฐิกลุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผูแ้ทนแสดงมุทิตาจติแด่ผูค้รบเกษยีณอายรุาชการ 

ภายในงานมีอาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้เกษียณอาวุโสบรรยายพิเศษ เร่ือง 

เกษียณ อย่างมีความสุข ในยุคโควิด-19 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

การเข้าร่วมพิธีถวายพระพร
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น�าทีมบุคลากรคณะร่วมพิธ ี

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช 

สมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความ 

จงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 

2564 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 

50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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การลงนามอวยพรออนไลน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีการลงนามอวยพรและวางแจกันดออกไม้ อนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ ก�าภู 

ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 83 ป ี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ในพิธีดังกล่าวนอกจากจะมีการจัดงานแบบออนไลน์แล้ว คณะวิศวฯ ยังได้จัดให้ม ี

พิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารชูชาติ ก�าภู ภายใต้มาตรการการป้องกัน COVID-19 โดยจ�ากัด 

ผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 10 คน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างตลอดเวลาการบวงสรวง โดยมีรองศาสตราจารย ์

ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารย์ นวลอินทร์ อาจารย์อาวุโส และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข้อสนเทศ

รายงานประจ�าปี 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)



จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

ต�าแหน่งทางวิชาการ จ�านวน

อาจารย์ 53

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 99

รองศาสตราจารย์ 98

ศาสตราจารย์ 9

รวม 259

จ�านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ประเภท จ�านวน

สายวิชาการ 259

สายสนับสนุน 232

สายวิชาการประเภทนักวิจัย 4

รวม 495

จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามคุณวุฒิ

คุณวุฒ ิ จ�านวน

ปริญญาตรี 3

ปริญญาโท 31

ปริญญาเอก 225

รวม 259

กราฟจ�านวนบุคลากร
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ประเภท จ�านวน

พนักงานเงินรายได้ 2

พนักงานมหาวิทยาลัย 2

รวม 4 

จ�านวนบุคลากรสายวิชาการประเภทนักวิจัย จ�าแนกตามประเภท

จ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ�าแนกตามประเภท

จ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ�าแนกตามคุณวุฒิ

จ�านวนบุคลากรสายวิชาการประเภทนักวิจัย จ�าแนกตามคุณวุฒิ

คุณวุฒิ จ�านวน

ปริญญาตรี 1

ปริญญาโท 2

ปริญญาเอก 1

รวม 4

คุณวุฒ ิ จ�านวน

ต�่ากว่าปริญญาตรี 56

ปริญญาตรี 149

ปริญญาโท 27

รวม 232

ประเภท จ�านวน

ลูกจ้างประจ�า 10

พนักงานเงินรายได้ 168

พนักงานมหาวิทยาลัย 51

ข้าราชการ 3

รวม 232

2.0

1.5

1.0

0.5

0
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กราฟจ�านวนบัณฑิต นิสิต

จ�านวนบัณฑิตใหม่คณะวศิวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 - 2563

จ�านวนนิสิตคณะวศิวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 - 2564

176
รายงานประจ�าปี 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564



โครงการบริการวิชาการ

ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 17 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1
โครงการจัดท�ามาตรฐานการให้บริการของ

สายการบิน
รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร บริการวิชาการ

2
ระบบการจัดการการก�ากับดูแลการขนส่ง

ทางอากาศ ระยะที่ 1
เอกชน ผศ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร บริการวิชาการ

3

โครงการฝึกอบรม Performance Based 

Navigation (PBN) Airspace Design and 

Stakeholder Engagement Training

เอกชน ผศ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร บริการวิชาการ

4

โครงการทดสอบและตรวจสอบมาตรฐาน 

เครือ่งจักรเพือ่การข้ึนทะเบยีนบัญชนีวตักรรมไทย/ 

เพื่อการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน CE 

(Conformit Europen)

เอกชน รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ บริการวิชาการ

5

โครงการพัฒนาระบบเสริมความแม่นย�า 

ในการท�าแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยาน

ไร้คนขับ

รัฐวิสาหกิจ อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล�่าพล วิจัย

6

โครงการพัฒนางานสื่อสารสาธารณะ

ด้านสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์นวัตกรรมสารสนเทศ

และการเรียนรู้แบบสหกิจบริเวณรอบโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานหลักใน EEC

ภาครัฐ อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล�่าพล วิจัย

7
งานที่ปรึกษาเพื่อจัดท�ารายงานการประเมิน 

ความเสี่ยงที่มีต่อการบินของเซ็นทรัลวิลเลจ
เอกชน อ.ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร บริการวิชาการ

8
งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาระบบ

Advance Airport Market Intelligence
รัฐวิสาหกิจ อ.ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร บริการวิชาการ

9

โครงการส�ารวจออกแบบและจัดท�า

รายละเอียดเบื้องต้นการพัฒนาเมืองใหม่

รอบสนามบินอู่ตะเภา

เอกชน อ.ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร บริการวิชาการ

10

งานจ้างออกแบบ งานจ้างศึกษา ส�ารวจ

และออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งและ

ทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

เอกชน อ.วิศว์ ศรีพวาทกุล บริการวิชาการ
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

11

งานศึกษาและจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถของท่าอากาศยานกรุงเทพ 

: โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง 

(ปีงบประมาณ 2560-2568)

เอกชน อ.วิศว์ ศรีพวาทกุล บริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2564

12
โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยต้นแบบการบริหาร

จัดการการใช้งานห้วงอากาศระดับต�่า
ภาครัฐ ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส บริการวิชาการ

13
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ

ด้านความยั่งยืนทางการบิน
เอกชน ผศ.ดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์ บริการวิชาการ

14

โครงการศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ส�าหรับ

นิสิตนอกประเทศ RMIT University

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกชน ผศ.ดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์ บริการวิชาการ

15
ระบบการจัดการการก�ากับดูแลการขนส่ง

ทางอากาศ ระยะที่ 2
เอกชน ผศ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร บริการวิชาการ

16

โครงการประเมินผลความพึงพอใจ

ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียที่ส�าคัญ บริษัท วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย จ�ากัด ประจ�าปี 2564

รัฐวิสาหกิจ อ.ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร วิจัย

17
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

การขนส่งทางอากาศ ประจ�าปี 2564
รัฐวิสาหกิจ อ.ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร บริการวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 33 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม

แบบขยายตัวได้ส�าหรับบริการ AI
เอกชน ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ วิจัย

2

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะบุคลากร

ด้าน Data Engineer เพื่อน�าทักษะการวิเคราะห์

และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในองค์กร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ บริการวิชาการ

3

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะบุคลากร

ด้าน Data Science เพื่อน�าทักษะการวิเคราะห์

และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในองค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ บริการวิชาการ

4
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

หุ่นยนต์และทัศนศาสตร์ของเครื่องจักร
เอกชน ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ บริการวิชาการ
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

5

โครงการศึกษาและพัฒนาโมเดลพยากรณ์

แนวโน้มราคาน�้ามันดิบดูไบด้วยการวิเคราะห์

ความรู้สึกจากข้อมูลข่าวและเครือข่ายสังคม 

(Text Mining)

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ วิจัย

6
โครงการจ้างวิทยากรเพื่ออบรมหลักสูตร

Introduction to Data Science
รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ บริการวิชาการ

7
โครงการจัดจ้างบ�ารุงรักษาระบบบริหารผลงาน 

(PMSP) ประจ�าปี 2563
รัฐวิสาหกิจ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

8
โครงการจัดจ้างบ�ารุงรักษาระบบประวัติบุคคล 

กฟผ. (EGAT-PSN) ประจ�าปี 2563
รัฐวิสาหกิจ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

9
โครงการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ

ความสามารถตามลักษณะงาน ปี 2563
รัฐวิสาหกิจ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

10
โครงการบ�ารุงรักษาระบบคลังข้อสอบ ธ.ก.ส. 

(รองรับการใช้งาน) ประจ�าปี 2563
ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

11
โครงการจัดจ้างบ�ารุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูล

และวิเคราะห์สารสนเทศ
ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

12

โครงการจัดจ้างบ�ารุงรักษาระบบประเมิน

ความสามารถของบุคลากร (Competency 

Assessment)

ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

13
โครงการจ้างดูแลบ�ารุงรักษาระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ Back Office
ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

14

โครงการบ�ารุงรักษาระบบการท�างานในระบบ

การสอบ Walk-in Exam ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

15
โครงการจัดจ้างบ�ารุงรักษาระบบคลังข้อสอบ

มาตรฐาน มสธ. ประจ�าปี 2564
ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

16
ชุดอุปกรณ์ทดสอบ CAT-M1 ส�าหรับ

ความครอบคลุมของสัญญาณ
เอกชน รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย วิจัย

17
การสร้างบริการรู้จ�าในหน้า เพศ อายุ ส�าหรับ

อุปกรณ์ Edge device
เอกชน รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย วิจัย

18
โครงการจ้างเหมาบริการก�ากับดูแลชุดข้อมูล 

(Master Data Set)
ภาครัฐ รศ.ดร.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ วิจัย

19

โครงการพัฒนาตัวแบบจ�าลอง เพื่อน�าเทคโนโลยี

บล็อกเชนมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติ

อาชญากรรมในประเทศไทย

ภาครัฐ รศ.ดร.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ วิจัย

20
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงเนื้อหา

(Content Database) ระยะที่ 1
รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง บริการวิชาการ

21 การจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ภาครัฐ อ.ดร.ภาณุชาติ บุณยเกียรติ บริการวิชาการ
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

ปีงบประมาณ 2564

22

ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจ�าลองต้นแบบ

ในการประเมินราคาที่ดินเพื่อรองรับ

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาครัฐ ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ บริการวิชาการ

23
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบ

แนะน�าหมวดหมู่เรื่องร้องเรียน
รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์ บริการวิชาการ

24
โครงการจัดจ้างบ�ารุงรักษาระบบบริหารผลงาน 

(PMSP) ประจ�าปี 2564
ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

25
โครงการจัดจ้างบ�ารุงรักษาระบบ

ประวัติบุคคล กฟผ. (EGAT PSN) ประจ�าปี 2564
รัฐวิสาหกิจ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

26
โครงการดูแลบ�ารุงรักษาระบบคลังข้อสอบ ธ.ก.ส. 

(รองรับการใช้งาน)
รัฐวิสาหกิจ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

27

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผล

การปฏิบัติงานและสมรรถนะความสามารถของ

บุคลากร (Performance and Competency)

ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

28
โครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้าน Infrastructure 

ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลราชวิถี
ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

29

โครงการบ�ารุงรักษาระบบการวัดผลตาม

ความพร้อมของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)

ประจ�าปี 2565

ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

30
โครงการจัดจ้างบ�ารุงรักษาระบบคลังข้อสอบ

มาตรฐาน มสธ.ประจ�าปี พ.ศ. 2565
ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

31
โครงการจ้างบ�ารุงรักษาระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ Back office
ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

32
โครงการจ้างบ�ารุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูล

และวิเคราะห์สารสนเทศ
ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ

33
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาครัฐ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า บริการวิชาการ
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 10 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1

การให้บริการฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาใน

โครงการ “การประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์

ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนและเคมีสีเขียว

ส�าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปลดปล่อยมลพิษ

ต�่าและไร้สารอินทรีย์ตกค้างที่เป็นพิษยาวนาน

ในประเทศไทย”

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.กานดิส สุดสาคร บริการวิชาการ

2

โครงการให้ค�าปรึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการประเมินวัฏจักร

ชีวิต ระยะที่ 4

เอกชน ผศ.ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ วิจัย

3

โครงการที่ปรึกษาการพัฒนาแบบจ�าลอง

ทางคณิตศาสตร์ส�าหรับกระบวนการผลิต

พอลิโพรพิลีน

เอกชน รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล บริการวิชาการ

4
ผู้อ�านวยการหลักสูตร วิศวกรรมพลังงาน

และทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
ภาครัฐ รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล บริการวิชาการ

5

การพัฒนาแบบจ�าลองโครงข่ายประสาทเทียม

และโปรแกรมค�านวณส�าหรับระบบปฏิกิริยา

การเกิดพอลิเอทิลีน

เอกชน รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล วิจัย

ปีงบประมาณ 2564

6

การบริการด้านฝึกอบรบหลักสูตร เทคนิคเคลือบ

ฝังโลหะบนตัวรองรับที่ใช้ผลิตก๊าซไฮโดรเจน

ส�าหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้ในอากาศยานไร้คนขับ

ภาครัฐ รศ.ดร.อนุสรณ์ สืบสาย บริการวิชาการ

7

โครงการให้ค�าปรึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการประเมิน

วัฏจักรชีวิต ระยะที่ 5

เอกชน ผศ.ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ วิจัย

8
โครงการ การศึกษาการประเมินผลด้าน ESG

เป็นมูลค่าที่แท้จริง
รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ วิจัย

9
ผู้อ�านวยการหลักสูตร วิศวกรรมพลังงานและ

ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565
ภาครัฐ รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล บริการวิชาการ

10 การทดสอบน�้าตัวอย่างจากโรงงาน เอกชน รศ.ดร.ปวีนา ประไพนัยนา วิจัย
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1

โครงการวิจัยต้นแบบระบบเจาะรูอัตโนมัติ

ส�าหรับการผลิตคอนเหล็กติดตั้งระบบจ�าหน่าย

และระบบสื่อสาร

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ วิจัย

2

โครงการจ้างอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญาฯ 

และบริหารความเสี่ยง/LNG Industrial Risk 

Management และหลักสูตร LNG Transfer 

and Auditing

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

3

โครงการจ้างทดสอบเชิงกล (Mechanical Test) 

ส�าหรับต้นแบบเครื่องมือแพทย์แกนโลหะใส่

ในโพรงกระดูกเพื่อดามกระดูกต้นขาส่วนต้น

แบบสั้น (เพิ่มเติม)

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง วิจัย

4
โครงการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

การผลิต (งบประมาณปี 2563)
เอกชน ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

5

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท�ารายงาน

ประจ�าปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน ประจ�าปี 2562

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

6

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย

เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และ

ระบบไฟฟ้าในโรงงาน (ภายใต้ค่าใช้จ่าย

ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานและความปลอดภัย (Smart Safety)

ในโรงงานอุตสาหกรรม)

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

7

โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภายใต้

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ)

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

8

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย 

(Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

9

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เอกชน ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

10

โครงการให้ค�าแนะน�าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 

เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 1 

(เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial 

Town) และเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC)) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ)

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

11

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

ระดับรายสาขา (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

และยกระดับสถานประกอบการ)

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

12

โครงการยกระดับประสิทธิภาพเครื่องจักรและ

ระบบการผลิตส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

13

โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาท

ภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทาง

หนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติ

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ วิจัย

14 โครงการเครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียว เอกชน รศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด บริการวิชาการ

15

โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

พลังงานในอุตสาหกรรม New S Curve

เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่ EEC

เอกชน รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

16
โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

ก้าวสู่อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563
ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

17

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

ทางการเกษตรในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

สมัยใหม่

ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

18

โครงการศึกษาวิจัยอุปกรณ์และระบบขับปั๊มสูบ

น�้ามันชนิดไฟฟ้าแบบลิเนียร์ (Linear Electrical 

Submersible Pump) และการพัฒนาระบบ

ติดตามเพื่อวัดประสิทธิภาพของปั๊มสูบน�้ามัน

ในหลุมผลิตปิโตรเลียม

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.ธ�ารงค์ พุทธาพิทักษ์ผล บริการวิชาการ

19

Numerical Simulation of R-410a Flow in 

a Scroll Compressor using Computational 

Fluid Dynamics - CFD

เอกชน รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ วิจัย

20
โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของปั๊มก้านสูบ
รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ วิจัย
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

ปีงบประมาณ 2564

21

จ้างที่ปรึกษารับรองผลประหยัดด้านพลังงาน 

โครงการศึกษา พัฒนาและสาธิตการน�าระบบ 

Internet Of Thing (IOT) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ

การอนุรักษ์พลังงานในอาคารโรงพยาบาลภาครัฐ

เอกชน ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

22

โครงการเร่งรัดการจดทะเบยีนเคร่ืองจกัรของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยน

เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ)

ภาครัฐ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

23
โครงการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

การผลิต (งบประมาณปี 2564)
เอกชน ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

24
บริการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือวัดและ

เครื่องจักรทางอุตสาหกรรม
เอกชน ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

25
โครงการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยี
เอกชน ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง บริการวิชาการ

26

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์

สู่แม่พิมพ์อัจฉริยะ Smart Factory และส่งเสริม 

การรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการแม่พิมพ์  

(ISO 9001:2015)

ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

27

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์

สู่แม่พิมพ์อัจฉริยะ Smart Factory และส่งเสริม

การรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการแม่พิมพ์

(ISO 9001:2015) ระยะที่ 2

ภาครัฐ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู บริการวิชาการ

28
โครงการจัดท�าตู้ตรวจความดันบวกที่ใช้ในการเก็บ

สิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูก
เอกชน รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ บริการวิชาการ

29

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับตรวจจับ

วัตถุในสายพานการผลิตชิ้นงานด้วยระบบปัญญา

ประดิษฐ์

เอกชน อ.ดร.ภูมเรศ แสงราม วิจัย

30
การส�ารวจออกแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบ�ารุงรักษาเชิงคาดการณ์ ระบบเครื่องสูบน�้า
เอกชน ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ วิจัย
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า 16 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1

โครงการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และ

แบบจ�าลองชลศาสตร์ (ระยะที่ 2) โครงการส่งน�้า

และบ�ารุงรักษาหัวนา ต�าบลหนองแก้ว 

อ�าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาครัฐ ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต บริการวิชาการ

2

โครงการศึกษาเพื่อจัดท�าแผนหลักการพัฒนา

แหล่งน�้าต้นทุนและการปรับปรุงระบบท่อส่งน�้า

ในพื้นที่ภาคตะวันออก (ทบทวน ปี 2562)

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

3
โครงการศึกษาความเหมาะสม ส�ารวจศักยภาพ

การใช้น�้าจากบ่อน�้าเทพฤทธา พื้นที่จังหวัดชลบุรี
เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง บริการวิชาการ

4

โครงการน�าร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง

การบริหารจัดการน�้ากับระบบการประเมินด้าน

เศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาระบบบัญชาการ

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในภาวะวิกฤติ

ภาครัฐ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

5 โครงการจัดท�าผังน�้า ลุ่มน�้ามูล ภาครัฐ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

6

โครงการศึกษาความเหมาะสม และส�ารวจ

ออกแบบรายละเอียด เพื่อขยายก�าลังการผลิต 

และระบบสูบจ่ายน�้าประปากิจการประปา

เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

7
โครงการแนวทางจัดตั้งระบบเฝ้าระวังน�้ารั่ว

บนท่อประธาน การประปานครหลวง
ภาครัฐ รศ.ดร.อดิชัย พรพรหมินทร์ วิจัย

8

โครงการศึกษาจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนา

แหล่งน�้าและระบบกระจายน�้าในเขตปฏิรูปที่ดิน 

จังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์

ภาครัฐ อ.ดร.ยุทธนา ตาละลักษมณ์ วิจัย

ปีงบประมาณ 2564

9
โครงการจัดท�าผงัน�า้ ลุม่น�า้โขงตะวนัออกเฉียงเหนอื 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภาครัฐ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

10

งานจ้างส�ารวจ-ออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรบัปรุงระบบสบูส่งน�า้ดบิ จากอ่างเกบ็น�า้

หนองปลาไหลไปสถานี Regulating Well ชลบุรี

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

11

โครงการส�ารวจและออกแบบเบื้องต้น การจัดหา

และเชื่อมโยงแหล่งน�้าจากคลองพานทอง และ

บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่ลุ่มน�้าคลองหลวงมายัง

พื้นที่ชลบุรี

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

12

โครงการส�ารวจออกแบบการบริหารจัดการน�้าเสีย 

และการน�าน�้ากลับมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) พื้นที่จังหวัดระยอง

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

13

โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและพัฒนาระบบช่วย

ตัดสินใจในการบริหารจัดการน�้าพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ตะวันออก (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา)

เอกชน ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

14
โครงการศึกษาวิเคราะห์ดัชนีน�้าแล้ง 

และดัชนีน�้ามากของประเทศไทย
ภาครัฐ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

15
โครงการจัดท�าแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟ ู

กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
ภาครัฐ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง วิจัย

16

โครงการศึกษาการสร้างขอบเขตอิทธิพล 

ของสถานีสูบจ่ายน�้าในพื้นที่การให้บริการ 

ของการประปานครหลวง

รัฐวิสาหกิจ อ.ดร.จิรเมธ ช้างคล่อม บริการวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 13 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1 โครงการวิจัยอีเล็กทรอนิกส์ 2563 รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย วิจัย

2

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้อ�านวยการหลักสูตร 

(CO-Program Director) สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับระบบ 

สมองกลฝังตัว

ภาครัฐ ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย บริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2564

3
การพัฒนาระบบกลไกเตียงพลิกผู้ป่วย แบบมี

การป้อนกลับต�าแหน่งการนอนผ่านตัวรับรู้แรง
ภาครัฐ ผศ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย วิจัย

4
การพัฒนากลไกยกพลิกผู้ป่วยแบบหลายองศา

อิสระแยกส่วนส�าหรับเตียงผู้ป่วย
ภาครัฐ ผศ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย วิจัย

5

การวิเคราะห์ผลกระทบจากก�าลังไฟฟ้า 

ไหลย้อนกลับบนสายจ�าหน่ายของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคและวิธีที่แนะน�าเพื่อบรรเทา 

ผลกระทบ

เอกชน ผศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ วิจัย

6 โครงการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 เอกชน ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย วิจัย

7

พัฒนาระบบการพยากรณ์ภาวะหยุดหายใจ

ขณะหลับเนื่องจากการอุดกั้นโดยใช้เสียงกรน

และสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ภาครัฐ ผศ.ดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ บริการวิชาการ
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

8

จ้างผลติเครือ่ง Full-function polysomnography 

เครื่อง Mobile polysomnography และ 

เครือ่งตรวจวัดเสียงกรน ต้นแบบ (การพฒันาระบบ

การเรียนรู้ข้อมูลจากเครื่องตรวจการนอนหลับ

ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม ระยะที่ 2 Machine 

Learning of Sleep Lab Data Phase 2)

ภาครัฐ ผศ.ดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ วิจัย

9
กระบวนการคัดแยกและจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติ

อัจฉริยะส�าหรับผลิตภัณฑ์ HDD
เอกชน รศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข วิจัย

10
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อท�าหน้าที่ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ภาครัฐ รศ.ดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ บริการวิชาการ

11
โครงการวิจัยผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อม

กับการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ วิจัย

12

โครงการพัฒนามาตรฐานการใช้งานเทคโนโลยี

ชีวมิติ (Biometric Standard) ส�าหรับการพิสูจน์

และยืนยันตัวตน

รัฐวิสาหกิจ ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล วิจัย

13

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้อ�านวยการหลักสูตร 

(CO-Program Director) สาขาวิชาปัญญา

ประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ภาครัฐ ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย บริการวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 22 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1
โครงการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม  

ประจ�าปี 2563 - 2564 (1 ม.ิย. 63 - 31 พ.ค. 64)
รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร บริการวิชาการ

2
จัดจ้างเหมาประเมินความเครียดของไม้ผล 

เนื่องจากการขาดน�้าจากดาวเทียม
ภาครัฐ ผศ.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ วิจัย

3

Strengthen integration of geospatial 

information for sustainable development 

in selected developing and least 

developed member States

ภาครัฐ ผศ.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ วิจัย

4
งานออกแบบโครงสร้างชั่วคราวเพื่อการเปลี่ยน

แผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร
เอกชน รศ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ บริการวิชาการ

5

โครงการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบความรู้

ตามภารกิจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัย

ด้านการขนส่งทางถนน

ภาครัฐ รศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน วิจัย

6

โครงการการจัดท�ามาตรฐานด้านความปลอดภัย

การท่องเที่ยวของไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ทั่วไป

ภาครัฐ รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา บริการวิชาการ
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

7

โครงการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพดินซีเมนต์

และดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

โดยวิธีการทดสอบแบบไม่ท�าลาย

ภาครัฐ รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี วิจัย

8

โครงการศึกษาการน�าระบบสารสนเทศ

มาประยุกต์ใช้ในการบริหารเงินทุนค่าธรรมเนียม

ผ่านทางแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ภาครัฐ รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี วิจัย

9

โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ทโลจิสติกส์ 

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการก�ากับควบคุม

ยานพาหนะข้ามพรมแดน

ภาครัฐ รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี วิจัย

10

โครงการศึกษาความสามารถก�าลังรับน�้าหนัก

บรรทุกของเสาเข็มเกลียว (screw pile)

ส�าหรับดินเหนียวกรุงเทพฯ

เอกชน รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ วิจัย

11

โครงการศึกษา ส�ารวจความเสี่ยงภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติและจัดท�าแผนที่ความเสี่ยงภัยพิบัติ

ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ วิจัย

12

โครงการจัดท�าข้อมููลสารสนเทศส�าหรับ

แบบจ�าลองพลวัตการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหว

ต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม

ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ วิจัย

13
โครงการพัฒนาระบบติดตามการด�าเนินงาน

แผนพัฒนาทางหลวง กรุงเทพมหานคร
ภาครัฐ รศ.ดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว วิจัย

14

โครงการการประยุกต์ใช้ระบบจราจรอัจฉริยะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

การควบคุมน�้าหนักยานพาหนะบนทางหลวง

ภาครัฐ ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ บริการวิชาการ

15
โครงการจัดท�ามาตรฐานอัตราการท�างาน

ของเครื่องจักรส�าหรับงานก่อสร้างทาง
ภาครัฐ ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ บริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2564

16
โครงการจัดท�ามาตรฐานระบบแจ้งเตือน

การเกิดภัยพิบัติ
ภาครัฐ ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ บริการวิชาการ

17
โครงการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม

ประจ�าปี 2564 - 2565 (1 ม.ิย. 64 - 31 พ.ค. 65)
เอกชน ผศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร บริการวิชาการ

18

โครงการจ้างเหมาจัดท�าฐานข้อมูล PM2.5

จากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูล

จากสถานีตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ภาครัฐ ผศ.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ วิจัย

19
โครงการจ้างเหมาพฒันาแพลตฟอร์มการให้บริการ

ข้อมลูภูมสิารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ PM2.5
ภาครัฐ ผศ.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ วิจัย
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

20

โครงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยหญิงรุ่นใหม่

ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ:

การสร้างเครือข่ายด้านการจัดการภัยแล้ง

ภาครัฐ ผศ.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ บริการวิชาการ

21

โครงการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน (Slope 

Stability) และออกแบบป้องกันการเคลื่อนตัว 

ของลาดดิน (Slope Failure) จากการขุดบ่อทราย

บริเวณแนวท่อก๊าซฯ RC0460

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บริการวิชาการ

22

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นดิน

จากระบบโทรมาตร เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่ง

และปัจจัยทางอุทกธรณี

ภาครัฐ รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ บริการวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 4 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1
การศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีเทอร์ไมต์

ส�าหรับการกลบปิดท่อถาวร
รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ วิจัย

2
งานวิจัย Service TOLC ML Prediction Model 

Phase 4
รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญล�ายวง วิจัย

3 การเตรียมวัสดุยึดติดส�าหรับกระบวนการห่อซ่อม เอกชน รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี บริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2564

4
โครงการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สมบัติวัสดุ 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ปี 2564 - 2565
เอกชน รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ บริการวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1
จัดสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2563
ภาครัฐ ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง บริการวิชาการ

2

การใช้ประโยชน์จากเศษฉนวนร็อควูลจาก

โรงไฟฟ้าเพื่อน�ามาผลิตฉนวนกันเสียงและ

ความร้อนส�าหรับงานผนัง

เอกชน รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ วิจัย

3

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานการก่อสร้าง

งานทาง เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย

4

โครงการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนา

ระบบตรวจวัดปริมาณน�้าเก็บกักในแหล่งน�้า

ขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ กรมทรัพยากรน�้า 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ บริการวิชาการ

5
โครงการศึกษาเพื่อก�าหนดแนวทางการจัดท�า 

ทางข้ามถนนปลอดภัย 1 โครงการ
ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

6

โครงการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนา

ระบบตรวจวัดปริมาณน�้าเก็บกักในแหล่งน�้า

ขนาดเล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน�้าในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทรัพยากรน�้า 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย

7
การประชุมวิชาการ IWA Biofilms Conference 

2020
เอกชน รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ บริการวิชาการ

8

โครงการที่ปรึกษาผลการด�าเนินงานของ 

ศูนย์ก�าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด�า)  

และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุุรักษ ์

สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี

เอกชน รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ บริการวิชาการ

9

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว  

ด้านการลดปริมาณน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

ในพื้นที่ลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลตะวันออก บางปะกง 

และพื้นที่ใกล้เคียง

ภาครัฐ รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ บริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2564

10

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การก่อสร้างงานทาง เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย

11
โครงการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพ

แผ่นสะท้อนแสงส�าหรับป้ายจราจร
ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย

12

โครงการเพิ่มศักยภาพโครงข่ายสถานีตรวจสอบ 

น�้าหนัก เพื่อลดปัญหาการกระท�าผิดกฎหมาย

อันเนื่องมาจากการบรรทุกน�้าหนักเกิน

ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย

13

โครงการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการจราจร

เพื่อบริหารงานศูนย์บริหารจัดการจราจร

และอุบัติเหตุชั่วคราว กรมทางหลวง 1 โครงการ

ภาครัฐ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ วิจัย

14

โครงการที่ปรึกษาผลการด�าเนินงานของ

ศูนย์บริการก�าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด�า)  

และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ปี 2564

เอกชน รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ บริการวิชาการ

15

การประเมินเส้นทางของแบคทีเรียที่ท�าให ้

เกิดโรค เพื่อลดความเสี่ยงและปรับปรุง 

เทคโนโลยีในการบ�าบัดน�้าเสีย

เอกชน ผศ.ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล วิจัย
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 22 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1

จ้างที่ปรึกษาเชิงลึกด้านการลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด�าเนินงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ
สู่อุตสาหกรรม 4.0

ภาครัฐ ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร บริการวิชาการ

2

โครงการน�าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทาง
ในงานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชน รวมถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร บริการวิชาการ

3
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และปรับ
กระบวนการท�างานเพื่อยกระดับการให้บริการ
ประชาชน

ภาครัฐ ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร บริการวิชาการ

4
การประเมินประสิทธิภาพการผลิตของ
สายการผลิตใหม่โรงงาน CPanel

เอกชน รศ.ดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ วิจัย

5
การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่โดยใช้การออกแบบ
การทดสอบ และเทคนิคการสร้างภาพการเรียนรู้
ของเครื่อง

เอกชน รศ.ดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ บริการวิชาการ

6
โครงการปรับปรุงคู่มือกระบวนการเพื่อมาตรฐาน
การปฏิบัติงานต่อเด็กและเยาวชน

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ

7

โครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนการศึกษาปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ของกองพุทธศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาชาติ

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ

8
โครงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
ตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของกรมบังคับคดี ประจ�าปี 2563

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ

9
โครงการเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ

10

โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
วางแผนการขายและปฏบิตักิาร โดยพฒันาขัน้ตอน
วิธีและแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ส�าหรับ
การวางแผนขายและปฏิบัติการ (Sales and 
Operation Planning Algorithm)

เอกชน รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ

11
การจ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดใีนโรงเรยีน

ภาครัฐ ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ บริการวิชาการ

12
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน+9

ภาครัฐ ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ บริการวิชาการ
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

ปีงบประมาณ 2564

13 โครงการหนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก เอกชน ผศ.ดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ บริการวิชาการ

14

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนาระบบราชการตามกรอบการบริหาร 

จัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ

15

การพัฒนาระบบสกรูป้อนวัสดุส�าหรับใช้ใน 

กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ด้วยกระบวนการ

วิศวกรรมย้อนรอย

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ วิจัย

16

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์วิจัย ส�าหรับ 

โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

ขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ บริการวิชาการ

17

การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของแกน 

การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์แบบพ่วง (Slave- 

master) ด้วยระบบซินโครน

เอกชน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ วิจัย

18
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท�าแผนการด�าเนินธุรกิจ 

Power Retailer (Energy to Business: E2B)
รัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร บริการวิชาการ

19

จ้างท�าแผนแนวทางปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0 

รายกิจการ (Transformation Roadmap to 

Industry 4.0) โดยการน�าเรื่องเทคโนโลยีอัตโนมัติ 

และดจิิตลัมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกิจการ

ภาครัฐ ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร บริการวิชาการ

20

โครงการเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 

ประจ�าปี พ.ศ. 2564

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ

21

โครงการจัดท�าแผนพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

ปี พ.ศ. 2565

ภาครัฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา บริการวิชาการ

22

จ้างที่ปรึกษา โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และอาเซียน +9

ภาครัฐ ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ บริการวิชาการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 2 โครงการ

ปีงบประมาณ 2564

1

จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบาย

ภาครัฐของส�านักปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาครัฐ ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช บริการวิชาการ

2 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาครัฐ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ บริการวิชาการ
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยส�าหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 4 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1

งานว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการเพิ่ม

ประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

(ระบบท�าความเยน็) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพ 

การใช้พลังงานและความปลอดภยั (Smart Safety) 

ในโรงงานอุตสาหกรรม

ภาครัฐ รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ บริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2564

2

โครงการส่งเสริมการเพิ่มความสามารถ 

ด้านการควบคุมความปลอดภัยในระบบ 

ท�าความเย็นใช้แอมโมเนียเป็นสารท�าความเย็น 

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการใช้พลงังานและความปลอดภยั 

(Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม) 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาครัฐ รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ บริการวิชาการ

3
โครงการวิจยัและพฒันาวศิวกรรมระบบปรบัอากาศ

และท�าความเย็น 2564
ภาครัฐ รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ วิจัย

4

โครงการจ้างที่ปรึกษาในการสร้างความเข้าใจ 

และเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการบังคับใช้

เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมาย 

ส�าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาครัฐ รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ บริการวิชาการ

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ 2 โครงการ

ปีงบประมาณ 2564

1

กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตร

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ภายใต้โครงการส่งเสริม

เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

ภาครัฐ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา บริการวิชาการ

2
วิจัยและพัฒนาวิธีการควบคุมเส้นทางที่ดีที่สุด 

และวิธีการควบคุมแบบทนทานต่อความผิดพลาด
เอกชน ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ วิจัย

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 2 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1
โครงการฝึกอบรมระบบนิวเมติก ส�าหรับนิสิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต รุ่นที่ 7
เอกชน ผศ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร บริการวิชาการ

2
โครงการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ รุ่นที่ 4
ภาครัฐ ผศ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร บริการวิชาการ
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ 3 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1
โครงการพัฒนาระบบงานการขนส่งสินค้า

ด้วยรถบรรทุก
ภาครัฐ รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี วิจัย

2

โครงการพัฒนาระบบใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน 

อิเล็กทรอนิกส์และการช�าระเงินผ่านระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐ รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี บริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2564

3

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารแผนงานทางหลวง (Plannet) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการน�าเสนอข้อมูลส�าหรับผู้บริหาร

(Executive Analytics) และรองรับการติดตาม

แผนงานบ�ารุงทาง (งานด�าเนินการเอง)

ภาครัฐ รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี วิจัย

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ 1 โครงการ

ปีงบประมาณ 2564

1

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดท�าแผนงาน

และงบประมาณภายใต้แผนแม่บทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้า

ภาครัฐ รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ บริการวิชาการ

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน 4 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1

โครงการ การให้บริการวิชาการและให้ค�าปรึกษา

การควบคุมการปนเปื้อนในดินและน�้าใต้ดิน 

ภายในบริเวณโรงงาน ปี 2563

เอกชน รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ บริการวิชาการ

2

โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม และการฝึกอบรมด้านพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

เอกชน รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ บริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2564

3

โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม และการฝึกอบรมด้านพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ปี 2564)

เอกชน รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ บริการวิชาการ

4

โครงการการให้บริการวิชาการและให้ค�าปรึกษา

การควบคุมการปนเปื้อนในดินและน�้าใต้ดิน 

ภายในบริเวณโรงงาน (ปี 2564)

เอกชน รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ บริการวิชาการ
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

ศูนย์ศึกษาการจัดการบ�ารุงรักษา 3 โครงการ

ปีงบประมาณ 2564

1
โครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉิน

การแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัล
ภาครัฐ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล บริการวิชาการ

2

ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรม และกลไก

การเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลส�าหรับพัฒนา 

ระบบข้อมูลสนับสนุนการพิจารณางบประมาณ

แผ่นดิน และคลังข้อมูลระบบสนับสนุน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยส�าหรับองค์กรดิจิทัล 

(Big Data)

ภาครัฐ รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย บริการวิชาการ

3
การพัฒนาปรับปรุงระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัย

การเกษตรของประเทศ หรือระบบ TARR
ภาครัฐ ผศ.ดร.หัชทัย ชาญเลขา บริการวิชาการ

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ 3 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1

การจ้างเหมาค่าบ�ารุงรักษาระบบบริหารจัดการ

โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (IIPM) 

ประจ�าปีงบประมาณ 2564

ภาครัฐ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ บริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2564

2
โครงการค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการ

ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
ภาครัฐ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ บริการวิชาการ

3

โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานของโครงการ

ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจ้าง

ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการข้อตกลงคุณธรรม

ภาครัฐ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ

ปีงบประมาณ 2564

1
โครงการจ้างจัดท�าข้อก�าหนดด้านธรรมาภิบาล

ข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ภาครัฐ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ วิจัย

2

โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัลและ

สถาปัตยกรรมองค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. 2566 - 2570

รัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ วิจัย
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

สถาบันวิศกรรมพลังงาน 5 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1

ในอนุรักษ์พลังานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดเลก็ กลุม่ที ่2 พืน้ทีภ่าคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ภาครัฐ นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร บริการวิชาการ

2

โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดท�า

นโยบายการก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

ของประเทศไทย ปี 2564 - 2568

ภาครัฐ นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร บริการวิชาการ

3

โครงการศึกษาโครงสร้างและการก�ากับกิจการ

ก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขันภายใต้โครงสร้าง

กิจการไฟฟ้า แบบ Enhanced Single Buyer

ภาครัฐ นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร บริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2564

4

โครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้า

ในภูมิภาคอาเซียน (Grid Connector)

ภาครัฐ นางชุติกาญจน์ มาสเสมอ บริการวิชาการ

5

โครงการศึกษาแนวทางในการน�ากลไก RECs

มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริม

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย

ภาครัฐ นางชุติกาญจน์ มาสเสมอ บริการวิชาการ

ส่วนกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1
โครงการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ รุ่นที่ 3
ภาครัฐ ผศ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร บริการวิชาการ

2

โครงการพัฒนาวิชาการ

“Kasetsart Engineering Fit & Firm 

ปีงบประมาณ 2563”

เอกชน รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ บริการวิชาการ

3
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 

(CoST)
ภาครัฐ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ บริการวิชาการ

4

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�าเนินโครงการ 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการข้อตกลง 

คุณธรรม (Integrity Pact)

ภาครัฐ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ บริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2564

5

โครงการประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน�้า

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่ลุ่มน�้าป่าสัก

บริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ภาครัฐ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล วิจัย
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ทที่ โครงการ ประเภทหน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ หัวหน้าโครงการ ประเภท

ส�านักงานเลขานุการ 5 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563

1
โครงการฝึกอบรมระบบนิวเมติกส�าหรับนิสิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต รุ่นที่ 6
เอกชน ผศ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร บริการวิชาการ

2
โครงการการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัย 

การเกษตรของประเทศ (TARR)
ภาครัฐ ผศ.ดร.หัชทัย ชาญเลขา วิจัย

3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อ

เครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศไทย

ภาครัฐ ผศ.ดร.หัชทัย ชาญเลขา บริการวิชาการ

4

จ้างที่ปรึกษาในการสร้างความเข้าใจและ

เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการบังคับใช้

เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมาย 

ส�าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาครัฐ รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ บริการวิชาการ

5

การจัดท�ามาตรฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ส�าหรับโครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและ

ฃจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัล

ภาครัฐ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล บริการวิชาการ
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