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สารนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ผมขอแสดงควำมยนิดีและขอส่งควำมปรำรถนำดีพร้อมทั้งก�ำลงัใจมำยงัคณำจำรย	์บุคลำกรและนิสิต	ตลอดจน
นิสิตเก่ำวิศวกรรมศำสตร์ทุกท่ำน	 เน่ืองในวำระครบรอบวนัสถำปนำคณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลยั
เกษตรศำสตร์	วนัท่ี	1	สิงหำคม	2565	และกำ้วเขำ้สู่ปีท่ี	84	แห่งกำรเป็นผูน้�ำในกำรสร้ำงและใหบ้ริกำรควำมรู้
ท่ีตอบสนองพลวตัของสงัคมโลกอยำ่งย ัง่ยนื

นบัเป็นควำมภำคภมิูใจของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์เป็นอยำ่งยิง่	ท่ีคณะวศิวกรรมศำสตร์มีกำรพฒันำ	มีควำม
เจริญกำ้วหนำ้มำเป็นล�ำดบั	มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทั้งจำกมหำวทิยำลยั	หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน	ตลอดจน
นิสิตและผูป้กครอง	 ซ่ึงควำมส�ำเร็จทั้งหลำยทั้งปวงเกิดจำกควำมตั้งใจ	 ควำมวิริยะอุตสำหะ	ควำมเสียสละ
ของอำจำรยแ์ละบุคลำกรทั้งในอดีตและปัจจุบนั	 ท่ีไดร่้วมกนัพฒันำและน�ำศกัยภำพท่ีมีของคณะในทุกดำ้น	
ทั้งองคค์วำมรู้ดำ้นวชิำกำร	เทคโนโลย	ีกำรวจิยั	บูรณำกำรกบัควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรคแ์ละจรรยำบรรณท่ีมีอยู่
จำกอำจำรยแ์ละบุคลำกร	สู่นิสิต	บณัฑิต	สงัคมและประเทศชำติ

ในโอกำสน้ี	ผมขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลำยในสำกลโลก	โปรดดลบนัดำลและ
อ�ำนวยพรใหค้ณำจำรย	์ บุคลำกร	 นิสิตปัจจุบนัและนิสิตเก่ำวิศวกรรมศำสตร์ทุกท่ำน	จงประสบแต่ควำมสุข	
ควำมเจริญดว้ยสติปัญญำ	ควำมสำมำรถ	 มีสุขภำพพลำนำมยัสมบูรณ์	 มีก�ำลงัใจเขม้แขง็เพ่ือเป็นก�ำลงัส�ำคญั
ในกำรพฒันำประเทศชำติสืบไป

(ดร.กฤษณพงศ์	กรีตกิร)
นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สารนายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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ในปี	2565	เน่ืองในโอกำสครบรอบ	84	ปี	แห่งกำรสถำปนำคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
อนัเป็นช่วงเวลำแห่งกำรช่ืนชมยนิดีกบัควำมส�ำเร็จของคณะวิศวกรรมศำสตร์ท่ีด�ำเนินงำนดำ้นวิชำกำร	และ
สนองตอบควำมตอ้งกำรของสงัคม	มีส่วนร่วมในกำรพฒันำประเทศชำติ	

คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	นบัตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั	ไดด้�ำเนินภำรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ										
และมีกำรพฒันำในทุกดำ้นไม่วำ่จะเป็นกำรเรียนกำรสอน	กำรศึกษำวจิยั	เทคโนโลย	ีกำรบริกำรวชิำกำรท่ีช่วย
พฒันำและแกปั้ญหำใหแ้ก่สงัคมและประเทศชำติ	โดยคณำจำรย	์ บุคลำกร	 นิสิตเก่ำและนิสิตปัจจุบนัไดส้ร้ำง
ช่ือเสียงมำสู่มหำวทิยำลยัอยำ่งต่อเน่ืองจนเป็นท่ีประจกัษ	์เป็นคณะยอดนิยมของประเทศดำ้นวศิวกรรมศำสตร์
มีกำรสร้ำงผลงำนวิจยัและนวตักรรมในระดบัชำติและนำนำชำติท่ีไดรั้บกำรยอมรับโดยคณำจำรยแ์ละนิสิต
จนถึงปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ	2019	คณะวศิวกรรมศำสตร์
เป็นหน่ึงในสถำบนัทำงกำรศึกษำท่ียนืหยดัพฒันำอุปกรณ์และเคร่ืองมือป้องกนักำรติดเช้ือและแพร่กระจำย
เช้ือโรคโควดิ-19	ใหแ้ก่ประชำชน	องคก์รดำ้นสำธำรณสุขและโรงพยำบำลจนไดรั้บรำงวลัเชิดชูเกียรติ	เป็นท่ีช่ืนชม
ยนิดีของมหำวทิยำลยั	

โอกำสน้ี	ผมขอส่งควำมปรำรถนำดีมำยงัคณำจำรย	์นิสิตเก่ำ	นิสิตปัจจุบนั	ตลอดจนบุคลำกรทุกท่ำน	จงประสบ
แต่ควำมสุข	ควำมเจริญ	และควำมส�ำเร็จในหนำ้ท่ีกำรงำน	มีก�ำลงักำย	ก�ำลงัใจและก�ำลงัสติปัญญำท่ีพร่ังพร้อม	
เพ่ือร่วมกนัพฒันำคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	อนัเป็นท่ีรักยิง่ไปสู่ควำมส�ำเร็จยิง่	ๆ 	ข้ึนไป		

(ดร.จงรัก	วชัรินทร์รัตน์)
						อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“
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สารอดีตคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

“ผมเร่ิมมำเก่ียวขอ้งกบัคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	 ในปี	พ.ศ.	 2510	 ซ่ึงขณะนั้นคณะยงั
ตั้งอยูใ่น	กรมชลประทำนปำกเกร็ด	โดยผมเร่ิมสอนนิสิตชั้นปีท่ี	3	และ	4	สำขำวชิำวศิวกรรมเคร่ืองกลในฐำนะ
อำจำรยพิ์เศษ	 เพรำะขณะนั้นผมยงัเป็นขำ้รำชกำรกองช่ำงกล	กรมชลประทำน	ปำกเกร็ดอยู	่ ผมไดส้อนมำจน
คณะไดย้ำ้ยมำอยูใ่นมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	บำงเขน	เม่ือวนัท่ี	1	ตุลำคม	พ.ศ.	2513	ผมจึงไดโ้อนมำสงักดั
ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล-ไฟฟ้ำ	ตั้งแต่นั้นมำ	ในตอนนั้นคณะประกอบดว้ย	5	ภำควชิำ	คือ	ภำควชิำวศิวกรรม
เคร่ืองกล-ไฟฟ้ำ	ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	ภำควชิำวศิวกรรมชลประทำน	ภำควชิำวศิวกรรมเกษตร	และภำควชิำ
วศิวกรรมชลศำสตร์และอุทกวทิยำ	มีอำคำรอยู	่6	อำคำร	คือ	อำคำรบริหำรและเรียน	(3	ชั้น)	อำคำรปฏิบติักำร	
5	หลงั	ส�ำหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล	วิศวกรรมไฟฟ้ำ	วิศวกรรมโยธำ	วิศวกรรมเกษตร	ชลศำสตร์-อุทกวิทยำ	
ตำมล�ำดบั	ปี	พ.ศ.	2515	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำไดแ้ยกออกมำจำกภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล-ไฟฟ้ำ	จ�ำนวน
ภำควชิำจึงกลำยเป็น	6	ภำควชิำ	ในช่วงท่ีผมปฏิบติัหนำ้ท่ีคณบดีระหวำ่งปี	2525	ถึง	2529	นั้น	ไดมี้กำรก่อตั้ง
ภำควชิำและเปล่ียนช่ือ	1	ภำควชิำ	คือ	ในปี	2525	ก่อตั้งภำควชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร	และภำควชิำชลศำสตร์
และอุทกวิทยำไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน�้ ำในปีเดียวกนั	หลงัจำกนั้นมีกำรก่อตั้งภำควิชำ
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ในปี	พ.ศ.	2530	ภำควชิำวศิวกรรมเคมี	ในปี	พ.ศ.	2532	ภำควชิำวศิวกรรมกำรบินและ
อวกำศ	และภำควชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มในปี	พ.ศ.	2536	ภำควชิำวศิวกรรมวสัดุในปี	พ.ศ.	2541	รวมทั้งส้ิน
12	ภำควิชำ	 แต่ในปี	พ.ศ.	 2522	ภำควิชำวิศวกรรมชลประทำน	และภำควิชำวิศวกรรมเกษตรไดย้ำ้ยไปอยู่
วทิยำเขตก�ำแพงแสน	ดงันั้น	ท่ีบำงเขนจึงเหลืออยูเ่พียง	10	ภำควชิำ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ถือก�ำเนิดมำจำกโรงเรียนช่ำงชลประทำน	สังกดักรมชลประทำน	 (สำมเสน)	 เม่ือวนัท่ี	
1	สิงหำคม	พ.ศ.	2481	ผูก่้อตั้งคือหม่อมหลวงชูชำติ	ก�ำภ	ูอธิบดีกรมชลประทำน	ในขณะนั้น	จึงนบัไดว้ำ่เป็น
คณะวศิวกรรมศำสตร์ท่ีเก่ำแก่	เป็นอนัดบั	2	ของประเทศ	ปัจจุบนัน้ีคณะจะมีอำยคุรบ	84	ปี	ในวนัท่ี	1	สิงหำคม	
พ.ศ.	2565	น้ี	และเป็นท่ีประจกัษว์ำ่	ขณะน้ีคณะมีควำมเจริญกำ้วหนำ้เป็นอยำ่งมำก	เป็นท่ีน่ำภำคภมิูใจอยำ่งยิง่
แก่ทุกคนในคณะ	นิสิตเก่ำและนิสิตปัจจุบนั

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.วนัชัย	พำนิชพฒัน์)
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2525-2529)
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หลงัสงครำมโลกคร้ังท่ี	 1	 เกิดภำวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก	ประกอบกบัจ�ำนวนประชำกรเพ่ิมมำกข้ึน	ท�ำให้
ประเทศไทยตอ้งขยำยพ้ืนท่ีกำรเกษตรเพ่ือเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรชนิดต่ำง	ๆ	 ซ่ึงน�้ ำคือปัจจยัท่ีส�ำคญัใน
กำรเกษตร

กำรขำดแคลนบุคลำกรดำ้นกำรชลประทำน	 เป็นท่ีมำของกำรจดัตั้งสถำบนักำรศึกษำเนน้ทำงดำ้นวิศวกรรม
ชลประทำนข้ึน	ต่อมำกำรยำ้ยมำสงักดัมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เป็นจุดเปล่ียน	ท่ีส�ำคญั	ท�ำใหเ้กิดกำรขยำยตวั
ในดำ้นต่ำง	ๆ	ทั้งจ�ำนวนนิสิต	 ท่ีตั้งในภูมิภำคต่ำง	ๆ	ตลอดจนอำจกล่ำวไดว้ำ่เปิดสอนครบถว้นทุกสำขำวิชำ
ทำงดำ้นวศิวกรรมศำสตร์	ดงัตวัอยำ่งทำงดำ้นกำรคมนำคมขนส่ง	 ท่ีมีกำรเรียนกำรสอนทั้งทำงภำคพ้ืนดิน	น�้ำ	
และอำกำศ	และไดท้�ำหนำ้ท่ีผลิตก�ำลงัคน	 ส่ิงประดิษฐ์	 และงำนวิจยัทำงดำ้นวิศวกรรมศำสตร์แขนงต่ำง	ๆ
สนองตอบต่อกำรพฒันำประเทศในฐำนะท่ีเป็นสถำบนักำรศึกษำของรัฐอยำ่งต่อเน่ืองตลอดมำ

ในช่วงกำรปรับเปล่ียนท่ีส�ำคญัในดำ้นต่ำง	ๆ	ของโลกอีกคร้ังหน่ึง	 เช่นในปัจจุบนัน้ี	ขอใหค้ณะมีควำมเจริญ
กำ้วหนำ้	 เป็นหน่วยงำนท่ีส�ำคญัแห่งหน่ึงของประเทศ	ผลิตวศิวกรและผลงำนทำงวชิำกำรท่ีเป็นประโยชนใ์น
กำรพฒันำประเทศไปสู่ควำมกำ้วหนำ้อยำ่งย ัง่ยนืตลอดไป

(รองศำสตรำจำรย์วุฒชัิย	กปิลกำญจน์)
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2550-2558)

อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2535-2545)

สารอดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

“
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สารอดีตคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

“ผมไดรั้บรำชกำรในคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	(คณะวศิวฯ	มก.)	ตั้งแต่เร่ิมจบกำรศึกษำ
ปริญญำตรี	ปี	พ.ศ.	2514	จนเกษียณอำยรุำชกำรเม่ือปี	พ.ศ.	2554	หลงัจำกนั้นยงัคงมีภำระงำนวจิยัติดพนัใหท้�ำงำน
ต่อไปในฐำนะหวัหนำ้โครงกำร	IMPAC-T	ซ่ึงร่วมมือกบัหลำยมหำวทิยำลยัของญ่ีปุ่นภำยใตก้ำรสนบัสนุนจำก	
JICA	และต่อมำไดรั้บเชิญใหเ้ป็นท่ีปรึกษำคณบดีจวบจนถึงปัจจุบนั	ระยะเวลำกวำ่	50	ปีท่ีไดท้ �ำงำนท่ีน่ี	ไดเ้ป็น
ทั้งอำจำรย	์วศิวกรไฟฟ้ำ	โปรแกรมเมอร์	และ	ท�ำงำนบริหำร	ตั้งแต่ระดบั	หวัหนำ้หอ้งปฎิบติักำร	หวัหนำ้ศนูย	์
หวัหนำ้ภำควชิำ	รองคณบดี	จนถึงต�ำแหน่งสูงสุด	คือ	คณบดี	ผมจึงไดเ้ห็นและรับรู้ถึงพฒันำกำรของคณะวศิวฯ	
มก.	มำเป็นล�ำดบั	เร่ิมตั้งแต่กำรเปิดสอนแต่เพียงระดบัปริญญำตรีเพียง	5	สำขำวชิำ	มำจนถึงปัจจุบนัท่ีเปิดสอน
ในระดบัปริญญำตรี-โท-เอก	 ถึงประมำณ	15	สำขำวิชำ	 จึงมีควำมภำคภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนผลกัดนัใหค้ณะเจริญ
รุ่งเรือง	โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในยคุท่ีผมขนำนนำมวำ่	e-Faculty	และคณะนวตักรรม	(I-Faculty)

ตลอด	84	 ปีท่ีผำ่นมำคณะวิศวฯ	มก.	 ไดมุ่้งมัน่ด�ำเนินกำรสอนและวิจยัดำ้นวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อยำ่งมีประสิทธิภำพโดยสำมำรถผลิตบณัฑิตท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้นวศิวกรรมศำสตร์	ซ่ึงท�ำประโยชนใ์หก้บั
สงัคมและประเทศชำติจ�ำนวนมำกข้ึนเป็นล�ำดบั	อีกทั้งยงัมีจุดยนืท่ีชดัเจนในกำรพฒันำกำรศึกษำดำ้นวศิวฯ	ให้
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของธุรกิจและอุตสำหกรรม	และแนวโนม้กำรพฒันำประเทศและสงัคมในปัจจุบนั	
ตลอดจนมีส่วนช่วยส่งเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในดำ้นกำรแข่งขนัดำ้นวิศวกรรมศำสตร์ของประเทศไทย
ใหเ้ทียบเท่ำในระดบัสำกล	ปัจจุบนัคณะวศิวฯ	มก.	มีควำมพร้อมสูงในดำ้นอำคำรสถำนท่ี	จ�ำนวนคณำจำรยท่ี์
ทรงคุณวฒิุ	โครงสร้ำงทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและอุปกรณ์เคร่ืองมือในกำรสอนและวจิยั

ในวำระครบรอบกำรสถำปนำ	84	ปี	ของคณะวศิวฯ	มก.	ผมขอแสดงควำมยนิดีท่ีคณะฯ	ประสบควำมส�ำเร็จและ
เติบโตกำ้วหนำ้มำเป็นล�ำดบัจนถึงทุกวนัน้ี	และใคร่ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลำย
จงดลบนัดำลให	้คณำจำรย	์ผูท้รงคุณวฒิุ	และเจำ้หนำ้ท่ีทุกท่ำนของคณะวศิวฯ	มก.	สำมำรถน�ำพำคณะวศิวฯ	มก.	
ไปสู่ควำมส�ำเร็จตำมวสิยัทศันท่ี์ไดว้ำงไวทุ้กประกำร	และขอใหค้ณะวศิวฯ	มก.	มีควำมเจริญกำ้วหนำ้ยิง่	ๆ 	ข้ึนไป

(อำจำรย์นนทวฒัน์	จนัทร์เจริญ)
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2545-2553)

“
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ในรอบหลำยทศวรรษท่ีผำ่นมำนั้น	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	มีผลงำนท่ีเด่นชดั	เน่ืองจำก
มีวสิยัทศันส์นบัสนุนควำมเป็นเลิศ	ทั้งดำ้นกำรเรียนกำรสอน	กำรวจิยั	กำรผลิตและสร้ำงสรรคน์วตักรรมใหม่	ๆ
มำอยำ่งต่อเน่ือง	ส�ำหรับในดำ้นกำรผลิตบณัฑิตนั้นมีกำรผลิตบณัฑิตออกมำเป็นวศิวกรท่ีมีคุณภำพและทนัต่อ
กำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี	 และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ตลอดจนเป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรพฒันำ
ประเทศชำติตลอดมำ	 ซ่ึงไดส้ร้ำงช่ือเสียงใหแ้ก่คณะวิศวกรรมศำสตร์อยำ่งต่อเน่ือง	น�ำมำซ่ึงควำมภำคภูมิใจ
มีคุณค่ำและเป็นแบบอยำ่งท่ีดี

อน่ึง	กำรท่ีคณะวศิวกรรมศำสตร์	 มีนิสิตเก่ำวศิวกรรมศำสตร์ท่ีดี	 มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับมำอยำ่งยำวนำน	
ไดส้นบัสนุนและช่วยผลกัดนัใหค้ณะวศิวกรรมศำสตร์พฒันำแบบกำ้วกระโดดและไม่หยดุย ั้ง	ทั้งดำ้นกำรเรียน
กำรสอน	กำรวิจยัและกำรผลิตนวตักรรม	 ในส่วนของคณำจำรยแ์ละนิสิตเองไดพ้ฒันำผลงำนเป็นท่ียอมรับ
น�ำไปสู่สำธำรณะ	ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน	ตลอดจนประชำชนทัว่ไป	รวมทั้งไดรั้บกำรยกยอ่งและไดรั้บ
รำงวลัในระดบัโลก	และระดบัชำติมำอยำ่งต่อเน่ือง

เน่ืองในโอกำสท่ีคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ครบรอบ	84	ปี	ผมขอแสดงควำมยนิดีและ
ขอส่งควำมปรำรถนำดี	พร้อมก�ำลงัใจมำยงัคณำจำรย	์ บุคลำกรและนิสิต	ตลอดจนนิสิตเก่ำวิศวกรรมศำสตร์
ทุก	ๆ	ท่ำน	จงประสบแต่ควำมสุข	ควำมเจริญ	มีสติปัญญำพร่ังพร้อมเพื่อร่วมกนัพฒันำคณะวศิวกรรมศำสตร์	
ใหเ้จริญกำ้วหนำ้และมีควำมอยำ่งย ัง่ยนืตลอดไป

(รองศำสตรำจำรย์	ดร.ธัญญะ	เกยีรตวิฒัน์)
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2553-2557)

สารอดีตคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

“

“
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สารคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

“ขอแสดงควำมยนิดีท่ีพวกเรำไดก้ำ้วสู่ปีท่ี	84	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	โดยในแต่ละปี
ท่ีผำ่นมำ	คณะวิศวกรรมศำสตร์ไดมี้บทบำทส�ำคญัในกำรร่วมพฒันำมหำวิทยำลยัดำ้นต่ำง	ๆ	 เช่น	กำรผลิต
บณัฑิตออกไปรับใชส้ังคมตั้งแต่ระดบัปริญญำตรี	 โท	และเอก	และกำรมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยั	 6	ม.	 คือ	
มหำวิทยำลยัสีเขียว	มหำวิทยำลยัวิจยั	มหำวิทยำลยัควำมสุข	มหำวิทยำลยัรับผิดชอบต่อสังคม	มหำวิทยำลยั
ดิจิทลั	และมหำวทิยำลยัระดบัโลก	

ในปีต่อ	ๆ	 ไป	ผมมีควำมเช่ือมัน่ว่ำเรำก�ำลงัจะกำ้วไปสู่	 1	 ศตวรรษคณะวิศวกรรมศำสตร์	 ไดอ้ยำ่งมัน่คง
รู้และปฏิบติัไดอ้ยำ่งเท่ำทนัยคุสมยั	 รวมทั้งมุ่งสู่ควำมเป็นสำกลอยำ่งมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั	 ตำมนโยบำย
ของมหำวทิยำลยัต่อไป

(รศ.ดร.พรียุทธ์	ชำญเศรษฐิกลุ)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

“
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สารผูอํานวยการ
วิทยาลัยการชลประทาน

“ “ได้เห็นผลงานรุ่นพ่ีเราแล้วภาคภมิูใจ เข่ือนภมิูพลสร้างไว้เราใจศรัทธา
พวกเราวิศวกรท�างานนานา กท็�าพร้อมด้วยหลกัวิชาทุกคราเตม็ท่ี”

เป็นท่ีทรำบกนัดีวำ่	คณะวิศวกรรมศำสตร์และวิทยำลยักำรชลประทำน	 มีควำมสมัพนัธ์กนัแน่นแฟ้นมำอยำ่ง
ยำวนำน	จำกวสิยัทศันอ์นัยำวไกลของ	“หม่อมหลวงชูชำต	ิก�ำภู”	อดีตอธิบดีกรมชลประทำนและอดีตอธิกำรบดี
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ท่ีใหค้วำมส�ำคญักบักำรพฒันำก�ำลงัคนใหมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ	มีควำมถึงพร้อม
ท่ีจะพฒันำชำติและร่วม	“ชูชำต”ิ	ดงันำมพระรำชทำนของท่ำน

นบัจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั	นิสิตเก่ำท่ีจบจำกคณะวศิวกรรมศำสตร์และวทิยำลยักำรชลประทำน	(หรือโรงเรียน
กำรชลประทำน)	ต่ำงร่วมกนัรักษำไวซ่ึ้งมรดกท่ีบรรพบุรุษไดส้ัง่สมไวอ้ยำ่งครบครัน	ต่ำงร่วมกนัพฒันำส่งเสริม
ระบบกำรเรียนกำรสอน	ประสบกำรณ์ชีวติ	คุณภำพชีวติ	ใหก้บันิสิตปัจจุบนัเสมอมำ	ในขณะเดียวกนัคณำจำรย	์
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	และนิสิตปัจจุบนัต่ำงมีกิจกรรมสำนสมัพนัธ์กนัไม่ขำด	สำมำรถกำ้วขำ้มอุปสรรคต่ำง	ๆ 	
ในแต่ละยคุสมยั	ดงันั้น	ควำมวฒันำถำวรของมรดกดำ้นกำรศึกษำท่ีท่ำนไดม้อบใหไ้วจ้ะย ัง่ยนืได	้จึงตอ้งอำศยั
ควำมสมัพนัธ์อนัแนบแน่นฉนัทพ่ี์นอ้ง	หมำยรวมไปถึงสมำคมนิสิตเก่ำวศิวกรรมศำสตร์	และสมำคมศิษยเ์ก่ำ
วิศวกรรมชลประทำน	 ในพระบรมรำชูปถมัภ	์ ซ่ึงตลอดระยะเวลำท่ีผำ่นมำ	ทั้งสองสมำคม	ไดท้�ำหนำ้ท่ีเป็น
ศนูยร์วมนิสิตเก่ำและศิษยเ์ก่ำ	และต่ำงเช่ือมโยงกบันิสิตปัจจุบนัอยำ่งต่อเน่ือง	เสน้ทำงกำรเดินทำงตลอดระยะ
เวลำ	84	 ปี	ของคณะวศิวกรรมศำสตร์และวทิยำลยักำรชลประทำน	 จึงพิสูจน์ใหเ้ห็นวำ่	คลืน่ชลกรจะไม่มีวนั
ส้ินสุด

(อำจำรย์ชัยยะ	พึง่โพธ์ิสภ)
ผู้อ�านวยการวิทยาลยัการชลประทาน

“
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สารคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์

“ในวำระครบรอบกำรสถำปนำ	84	ปี	ของคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	กระผมในฐำนะของ
นิสิตเก่ำและคณบดีคณะวทิยำศำสตร์และวศิวกรรมศำสตร์	ขอแสดงควำมยนิดีท่ีคณะวศิวกรรมศำสตร์ของเรำ
ประสบควำมส�ำเร็จและเติบโตกำ้วหนำ้มำจนถึงเจด็รอบปีนกัษตัรในเวลำน้ี	เป็นควำมมัน่คงแขง็แรงท่ีพร้อมจะ
กำ้วไปสู่ควำมเป็นสถำบนัระดบัแนวหนำ้โลกต่อไป	ในฐำนะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงำนท่ีแตกก่ิงกำ้นต่อยอด
ควำมส�ำเร็จและเติบโตมำสู่พื้นท่ีในส่วนภมิูภำค	เรำจึงมีควำมภำคภมิูใจเป็นอยำ่งยิง่

คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ไดมุ่้งมัน่ด�ำเนินกำรสอนดำ้นวศิวกรรมศำสตร์อยำ่งมีประสิทธิภำพ
จึงนบัไดว้ำ่เป็นคณะวชิำท่ีมีบทบำทส�ำคญัในกำรรองรับภำคธุรกิจ	อุตสำหกรรม	ประชำสงัคม	และกำรเจริญเติบโต
ของประเทศมำอยำ่งต่อเน่ือง	สำมำรถผลิตบณัฑิตท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้นวศิวกรรมศำสตร์เพ่ือท�ำประโยชน์
ใหก้บัสงัคมและประเทศชำติอยำ่งมำกมำย	โดยคณะฯ	มีจุดยนืท่ีชดัเจนในกำรพฒันำกำรศึกษำดำ้นวศิวกรรมศำสตร์
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้กำรพฒันำประเทศ	และสังคมในปัจจุบนั	ตลอดจนมีส่วนช่วยเสริมสร้ำงขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขนัดำ้นวศิวกรรมศำสตร์ของประเทศไทย	ใหเ้ทียบเท่ำนำนำประเทศในระดบัสำกล

ในนำมของคณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ท่ีเติบโตมำยำ่งเขำ้ปีท่ี	 22	 เรำไดสื้บสำนปณิธำนของกำร
พฒันำประเทศดว้ยวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีวศิวกรรมศำสตร์บูรณำกำรกบังำนดำ้นกำรเกษตรตำมวถีิของ
พื้นท่ีเป็นส่วนใหญ่	จึงภำคภมิูใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงใน	84	ปี	ท่ีรุ่นพี่ไดเ้พียรสร้ำงควำมกินดีอยูดี่และคุณภำพชีวติ
ของประชำชนตำมล�ำดบัมำโดยตลอด	ในโอกำสวนัสถำปนำจึงใคร่ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัยดลบนัดำล
ใหค้ณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ประกอบดว้ย	ผูบ้ริหำร	คณำจำรย	์เจำ้หนำ้ท่ี	นิสิตเก่ำ	และ
นิสิตปัจจุบนัทุกท่ำน	สำมำรถน�ำพำคณะวศิวกรรมศำสตร์ไปสู่ควำมส�ำเร็จตำมวสิยัทศันท่ี์ไดว้ำงไวทุ้กประกำร	
และขอใหมี้ควำมเจริญกำ้วหนำ้ตลอดไป

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.สุภำพ	กญัญำค�ำ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร

“
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ผมขอแสดงควำมยนิดีท่ีคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	 เติบโตและประสบควำมส�ำเร็จใน
กำรสร้ำงบณัฑิตท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ	เช่ียวชำญในศำสตร์ดำ้นวศิวกรรม	โดยปัจจุบนัมีนิสิตเก่ำของคณะฯ
ทั้งในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนท่ีไดท้�ำประโยชนต่์อส่วนรวม	และเป็นก�ำลงัส�ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศชำติ
มำกมำย

ตลอดระยะเวลำ	84	ปี	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	มีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงวศิวกรท่ีมี
คุณภำพ	พฒันำหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน	 เพ่ือกำ้วไปสู่องคก์รวิจยัและนวตักรรมทำงดำ้นวิศวกรรมศำสตร์
อนัจะสำมำรถน�ำควำมรู้ดำ้นวิศวกรรมไปใชใ้นกำรยกระดบัคุณภำพชีวิตของประชำชน	พฒันำสังคมและ
ประเทศชำติ	ตลอดจนพฒันำขีดควำมสำมำรถทำงดำ้นวศิวกรรมใหท้ดัเทียมระดบันำนำชำติ

ในโอกำสน้ี	ขอใหค้ณะผูบ้ริหำร	คณำจำรย	์และบุคลำกรของคณะฯ	 มีก �ำลงัแรงกำยและแรงใจในกำรพฒันำ	
คณะวศิวกรรมศำสตร์ใหเ้จริญกำ้วหนำ้	และประสบควำมส�ำเร็จตำมวสิยัทศัน์ท่ีไดว้ำงไว	้ด�ำรงไวซ่ึ้งปณิธำน
ในกำรมุ่งสร้ำงวิศวกรมืออำชีพ	 ท่ีมีคุณธรรม	จริยธรรม	และเป็นแกนหลกัส�ำคญัในกำรพฒันำมหำวิทยำลยั
เกษตรศำสตร์	และประเทศชำติสืบไป

(รองศำสตรำจำรย์	ดร.สถำพร	เช้ือเพง็)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สารคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

“

“

(รองศำสตรำจำรย์	ดร.สถำพร	เช้ือเพง็)
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ควำมส�ำเร็จและควำมเจริญกำ้วหนำ้ของคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ในตลอดระยะเวลำ
ท่ีผำ่นมำ	บงัเกิดข้ึนดว้ยควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถจำกหลำยสำขำวชิำชีพ	โดย
บุคลำกรของคณะวิศวกรรมศำสตร์ทุกยคุทุกสมยัไดเ้ป็นแกนหลกัในกำรสร้ำงสรรคง์ำนเพ่ือพฒันำประเทศ
และพฒันำบุคลำกรท่ีมีควำมโดดเด่นของประเทศ

คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ถือเป็นสถำบนักำรศึกษำระดบัสูงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
และมีบทบำทส�ำคญัในกำรผลิตทรัพยำกรบุคคลอนัมีค่ำและเป่ียมดว้ยคุณภำพ	สำมำรถด�ำเนินงำนและพฒันำ
กิจกำรของสถำบนัไดอ้ยำ่งสมัฤทธ์ิผลต่อเน่ืองมำแลว้หลำยรุ่น	เป็นเวลำนำนถึง	84	ปี	ควำมส�ำคญัของงำนดำ้น
วศิวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนัท่ีสร้ำงข้ึนมำ	มีบทบำทในกำรพฒันำคุณภำพชีวติของประชำชน
ในทุกดำ้น	รวมถึงกำรแข่งขนัทำงดำ้นเศรษฐกิจระดบัประเทศ	ท�ำใหเ้กิดควำมตอ้งกำรบุคลำกรและนวตักรรม
ทำงดำ้นวศิวกรรมตำมไปดว้ย

คณะวศิวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน	ขอร่วมแสดงควำมยนิดีกบัคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
ซ่ึงเป็นองคก์รนวตักรรมพร้อมกำ้วสู่ปีท่ี	84	ตำมวสิยัทศันท่ี์เป็นผูน้�ำในกำรสร้ำงและใหบ้ริกำรควำมรู้ท่ีตอบสนอง
พลวตัของสงัคมโลกอยำ่งย ัง่ยนื	ผลผลิตจำกสถำบนัแห่งน้ีใหเ้ป็นท่ียอมรับสู่กำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืของประเทศไทย
ต่อไป

(รองศำสตรำจำรย์	ดร.เชำว์	อนิทร์ประสิทธ์ิ)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน

สารคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน

“

“
(รองศำสตรำจำรย์	ดร.เชำว์	อนิทร์ประสิทธ์ิ)
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นบัตั้งแต่กำรก่อตั้ง	“โรงเรียนกำรชลประทำน”	เม่ือ	84	ปีก่อน	สู่กำรพฒันำทำงวทิยำกำร	ยกระดบัเป็นสถำบนักำรศึกษำ
ชั้นน�ำของประเทศทำงดำ้นวิศวกรรมของ	“คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์”	ในปัจจุบนั	 ซ่ึงเป็น
คณะวิศวกรรมศำสตร์ท่ีเก่ำแก่เป็นอนัดบัสองของประเทศ	 เป็นต�ำนำนควำมสง่ำงำมและควำมภำคภูมิใจของชำติ
เม่ือบุคลำกร	อำจำรย	์ นิสิตเก่ำและนิสิตปัจจุบนัของคณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ไดมี้บทบำท
ส�ำคญัต่อควำมกำ้วหนำ้ทำงวิวฒันำกำรของโลกมำอยำ่งต่อเน่ือง	ทั้งดำ้นอุตสำหกรรม	 เกษตรกรรมและนวตักรรม
ต่ำง	 ๆ	 อย่ำงไม่ส้ินสุดมำหลำยทศวรรษ	 กอปรกบักำรก่อก�ำเนิดสมำคมนิสิตเก่ำวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลยั
เกษตรศำสตร์ครบรอบ	30	 ปี	 ซ่ึงมีพนัธกิจสนบัสนุนกิจกรรมต่ำง	ๆ	 ร่วมกบัคณะวศิวกรรมศำสตร์	และมหำวทิยำลยั
เกษตรศำสตร์ใหเ้ป็นสถำบนัอนัทรงคุณค่ำในทุกกำลสมยั

ในช่วงวิกฤตดำ้นเศรษฐกิจและผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคระบำด	Covid-19	 ท่ีผ่ำนมำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์และสมำคมนิสิตเก่ำวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
ไดร่้วมมือกบัภำครัฐและภำคเอกชน	ประดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองมือดำ้นวศิวกรรมเทคโนโลย	ีเพื่อประโยชนท์ำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุข	โดยไดน้�ำเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยัต่ำง	ๆ 	มอบเป็นสำธำรณกศุลแก่โรงพยำบำลและองคก์รหลำยแห่ง
อยำ่งทนัท่วงที	น�ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ดอ้ยำ่งชดัเจนเป็นรูปธรรม	พร้อมกบักำรอุทิศตนเป็น	“วศิวกรดงตำลอำสำ”	
ของคณำจำรย	์นิสิตเก่ำและนิสิตปัจจุบนัจ�ำนวนมำกอยำ่งทุ่มเทพร้อมเพรียงกนั	ระดมทั้งสรรพก�ำลงัและทุนสนบัสนุน
ให้ภำคส่วนต่ำง	ๆ	ของสังคมเพ่ือช่วยเหลือประชำชนให้รอดพน้จำกควำมต่ืนตระหนกและควำมปลอดภยัจำกกำร
แพร่ระบำดของโรคร้ำย

ควำมภำคภมิูใจของชำว	“วศิวกรดงตำล”	มิใช่เป็นเพียงควำมยนืยำวของต�ำนำน	ควำมยนืนำนของช่ือเสียง	หรือควำม
รุ่งเรืองอนัยิง่ใหญ่ของสถำบนัเท่ำนั้น	แต่เป็นควำมยัง่ยนืในไมตรีจิตมิตรภำพ	 ท่ี	“วศิวกรดงตำล”	 ทุกคนมีจิตส�ำนึก
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม	โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนใด	ๆ	 ซ่ึงตรำตรึงอยูใ่นจิตวิญญำณมำตลอด	84	 ปีต่ำงหำก	ท�ำให้
วนัเวลำท่ีผำ่นมำทุกปี	จนถึงวนัท่ี	1	สิงหำคม	ในปีน้ีท่ีจะครบ	7	รอบปีนกัษตัร	เป็นวนัเวลำแห่งควำมประทบัใจ	และ
ส�ำคญัมำกกวำ่หลำย	ๆ 	ปีท่ีผำ่นมำ	เป็นอีกหน่ึงปีท่ีทุกคนจะไดมี้โอกำสร่วมกนัร�ำลึกถึงมิตรภำพซ่ึงกนัและกนั	ร่วมกนั
สนบัสนุนทุนกำรศึกษำใหแ้ก่รุ่นนอ้งนิสิตและผูด้อ้ยโอกำส	 ร่วมกนัแสดงควำมกตญั�ูกตเวทีต่อท่ำนผูมี้พระคุณและ
ครูบำอำจำรยผ์ูส้ร้ำงรำกฐำนอนัส�ำคญัของสถำบนัแห่งน้ี	 เพ่ือหล่อหลอมเกียรติภูมิของชำววิศวกรดงตำลใหเ้ป็นคน
เดินดินธรรมดำท่ีมีคุณภำพของแผน่ดิน	ตั้งแต่อดีตมำจนถึงทุกวนัน้ี	และจะสืบเน่ืองต่อไป

(นำยชัยวฒัน์	ทองค�ำคูณ)
นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สารนายกสมาคม
นิสิตเก่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

“

“
(นำยชัยวฒัน์	ทองค�ำคูณ)
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สารนายกสมาคมศิษย์เก่า
วิศวกรรมชลประทาน
ในพระบรมราชูปถัมภ์

“จำกวนัท่ี	1	สิงหำคม	2481	ท่ีหม่อมหลวงชูชำติ	ก�ำภ	ูไดจ้ดัตั้งโรงเรียนช่ำงชลประทำน	สงักดั	กรมชลประทำน	
(สำมเสน)	 กระทรวงเกษตรำธิกำร	 โดยเปิดท�ำกำรเรียนกำรสอนหลกัสูตรประกำศนียบตัรช่ำงชลประทำน
วำงรำกฐำนกำรเรียนกำรสอน	 เพ่ือผลิตช่ำงชลประทำนใหเ้ป็นก�ำลงัส�ำคญัของกรมชลประทำน	จำกโรงเรียน
ช่ำงชลประทำน	 เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนกำรช่ำงชลประทำน	 มีประวติัควำมเป็นมำยำวนำนและมีพฒันำกำร
ในดำ้นต่ำง	ๆ	ก่อนจะไดรั้บกำรจดัตั้งใหเ้ป็นคณะวศิวกรรมศำสตร์ท่ีเติบโตและกำ้วหนำ้มำจนถึงทุกวนัน้ี

นบัเป็นระยะเวลำ	84	 ปีแลว้	 ท่ีคณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 มีจุดยนืและควำมมุ่งมัน่ใน
กำรพฒันำกำรศึกษำดำ้นวศิวกรรมศำสตร์	สำมำรถผลิตบณัฑิตท่ีเป็นวศิวกรคุณภำพตอบรับควำมตอ้งกำรของ
ตลำดงำนใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำสังคม	และประเทศในปัจจุบนั	ตลอดจนยงัมีส่วนช่วย
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัดำ้นวศิวกรรมศำสตร์ของประเทศใหเ้ทียบเท่ำในระดบัสำกล

เน่ืองในโอกำสครบรอบ	 84	 ปี	 กำรสถำปนำคณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 (บำงเขน)
ผมในนำมของสมำคมศิษยเ์ก่ำวศิวกรรมชลประทำนในพระบรมรำชูปถมัภ	์ขอส่งควำมปรำรถนำดีมำยงัผูบ้ริหำร
คณำจำรย	์ ตลอดจนบุคลำกรของคณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ทุกท่ำน	ผมเช่ือมัน่ว่ำ
ทั้งสองหน่วยงำนจะเป็นพนัธมิตรใกลชิ้ด	เพ่ือส่งเสริม	ประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งกนัในกำรยกระดบักำรศึกษำ
ทำงดำ้นวิศวกรรม	ส�ำหรับคณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 และวิทยำลยักำรชลประทำน
ใหเ้จริญเติบโตรุ่งเรืองร่วมกนัอยำ่งย ัง่ยนืตลอดไป

(ดร.ทวศัีกดิ์	ธนเดโชพล)
นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถมัภ์

“
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	 ต �ำนำนวศิวฯ	ดงตำล	มก.	 16

	 ปัจจุบนั	84	ปี	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มก.	 35

	 84	ปี	กบั	13	ภำควชิำ	 47

	 เครือข่ำยคณะวศิวกรรมศำสตร์	มก.	 118

	 84	ปี	อำจำรย	์นิสิต	-	นิสิตเก่ำดีเด่น

	 	 		 อำจำรยดี์เด่น	 128

	 	 		 อำจำรยผ์ูไ้ดรั้บทุนอำนนัทมหิดล	 132

	 	 	 อำจำรยไ์ดรั้บกำรตีพิมพแ์ละอำ้งอิงสูงท่ีสุด	TOP	2%	ของโลก	 136

	 	 		 อำจำรยดี์เด่นดำ้นส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรม	 137

	 	 		 นิสิตควำ้แชมป์โลก	 140

	 	 		 84	ปี	นิสิตเก่ำดีเด่น	 151

	 ผลงำนวจิยั/ส่ิงประดิษฐ/์นวตักรรมดีเด่น	 182

	 23	ปี	หลกัสูตรนำนำชำติท่ีร่วมมือกบัมหำวทิยำลยัต่ำงประเทศ	 202

	 ควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศในกำรจดัตั้งสถำบนั/ศนูย	์ 206

	 29	ปี	ท่ีใหบ้ริกำรวชิำกำร	 210

	 กำรพฒันำทกัษะและคุณภำพนิสิต	 227

	 ทศวรรษท่ี	9	@Digital	Faculty	 240

	 ควำมในใจนิสิตปัจจุบนั-นิสิตเก่ำ	 246

คณะผู้จดัท�ำ

ท่ีปรึกษำ	 	 คณบดคีณะวศิวกรรมศำสตร์
	 	 	 หัวหน้ำส�ำนักงำนเลขำนุกำร
	 	 	 อำจำรย์นนทวฒัน์	จนัทร์เจริญ
	 	 	 สมำคมนิสิตเก่ำวศิวกรรมศำสตร์	
	 	 	 มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

สารบัญ

บรรณำธิกำร
	 อำจำรย์นนทวฒัน์	จนัทร์เจริญ
	 นำยนรณฤต	จนัทวรรณ
	 นำงสำวตะวนั	ศุภกจิเรืองโรจน์

กองบรรณำธิกำร
	 ส�ำนักงำนเลขำนุกำร
	 		 		งำนบริหำรและทรัพยำกรบุคคล
	 	 		งำนบริกำรกำรศึกษำ
	 	 		งำนบริกำรวชิำกำรและวจิยั
	 	 		งำนแผนและประกนัคุณภำพ
	 	 		งำนอำคำรสถำนทีแ่ละยำนพำหนะ

ภำพประกอบ
	 หน่วยสำรสนเทศและประชำสัมพนัธ์
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32 ปี ที่กรมชลประทาน  

ต�านาน “วิศวดงตาล” มก.
ม.ล.ชูชำติ	 ก�ำภู	 เม่ือคร้ังด�ำรงต�ำแหน่งนำยช่ำงผูอ้ �ำนวยกำรแผนกแบบแผน	กองก่อสร้ำง	กรมชลประทำน

เป็นผูเ้สนอควำมคิดท่ีจะตั้ง	โรงเรียนช่ำงชลประทำน	ข้ึน	เพื่อช่วยผลิตช่ำงใหแ้ก่โครงกำรชลประทำนทุกภำค
ซ่ึงดีกว่ำให้แต่ละภำคฝึกอบรมช่ำงข้ึนใชเ้อง	 ดงันั้น	 ในปี	พ.ศ.	 2479	 กรมชลประทำนจึงไดป้ระกำศรับสมคัร
นกัเรียนท่ีส�ำเร็จชั้นมธัยม	8	แผนกวทิยำศำสตร์	เขำ้ศึกษำ	แต่ดว้ยควำมท่ีในสมยันั้น	อำชีพทำงช่ำงยงัไม่เป็นท่ีนิยม
แพร่หลำยเหมือนในปัจจุบนั	 อีกทั้งผูค้นส่วนใหญ่ก็ยงัมองไม่เห็นอนำคตของนกัเรียนท่ีเรียนส�ำเร็จจำกโรงเรียน
ช่ำงชลประทำน	 จึงมีนกัเรียนมำสมคัรเพียง	 7	คนเท่ำนั้น	ท�ำใหไ้ม่สำมำรถเปิดโรงเรียนได	้แต่ดว้ยควำมเป็นครู
ของ	ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภ	ูท่ำนไดต้ดัสินใจท�ำในส่ิงท่ีไม่มีใครคำดคิด	ภำยใตค้วำมคิดท่ีวำ่	นกัเรียนทั้ง	7	คนนั้นมุ่งหนำ้
มำสมคัรเขำ้เรียน	 โดยตั้งใจอยำ่งแน่วแน่ว่ำจะฝำกชีวิตกำรท�ำงำนในอนำคตไวก้บักรมชลประทำน	 ท่ำนไม่อำจ
ปล่อยใหเ้ดก็เหล่ำน้ีกลบัไปดว้ยควำมผดิหวงั	เม่ือโรงเรียนเปิดไม่ได	้ท่ำนกรั็บเดก็เหล่ำน้ีไปอยูก่บัท่ำนท่ีโครงกำร
นครนำยก	โดยจดัใหมี้กำรอบรมวิชำช่ำงพร้อมกบักำรปฏิบติังำนข้ึนท่ีนัน่	 และไดใ้หค้วำมหวงัวำ่จะพยำยำมเปิด
โรงเรียนช่ำงชลประทำนใหไ้ดโ้ดยเร็วท่ีสุด	 ซ่ึงต่อมำแนวคิดน้ีไดรั้บควำมสนบัสนุนและควำมร่วมมืออยำ่งเตม็ท่ี
จำกเพ่ือนนำยช่ำงต่ำง	ๆ 	ของท่ำน	เม่ือ	ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภ	ูน�ำเร่ืองโครงกำรส่งเสริมก�ำลงัช่ำง	โดยกำรเสนอเปิดโรงเรียน
ช่ำงชลประทำนข้ึนท่ีกรมชลประทำน	สำมเสน	เสนอข้ึนไปยงัพระอุดมโยธำธิยตุ	อธิบดีกรมชลประทำนในสมยันั้น
จึงไดรั้บอนุมติัทนัที
								
	 โรงเรียนช่ำงชลประทำนสมยัแรก	ตั้งอยูใ่นกรมชลประทำน	สำมเสน	มี	ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภ	ูเป็นผูอ้ �ำนวยกำรโรงเรียน
ท่ำนแรก	ตั้งแต่	พ.ศ.	2481	-	2486	รับนกัเรียนท่ีจบมธัยม	8	แผนกวทิยำศำสตร์	เขำ้เรียนในหลกัสูตร	2	ปี	มีนกัเรียน
ผำ่นกำรสอบแข่งขนัทั้งหมด	26	คน	รวมกบันกัเรียนของ	ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภ	ู จำกนครนำยก	2	คน	และเดก็นกัเรียน
ท่ีมำสมคัรเม่ือสมยัเร่ิมก่อตั้งคร้ังแรกแต่ไม่สำมำรถเปิดโรงเรียนไดอี้ก	 7	คน	และยงัรับขำ้รำชกำรในกรมฯ	 ท่ีมี
พื้นควำมรู้และอยูใ่นวยัท่ีเล่ำเรียนไดอี้ก	24	คน	จึงมีนกัเรียนรุ่นแรกท่ีเขำ้ศึกษำทั้งส้ิน	59	คน

เปิดกำรเรียนกำรสอนคร้ังแรก	เมือ่วนัที	่1	สิงหำคม	พ.ศ.	2481
						
	 โรงเรียนช่ำงชลประทำนก�ำหนดหลกัสูตรไว	้2	 ปี	แบ่งเวลำเรียนออกเป็น	3	ภำค	ภำคท่ี	1	และภำคท่ี	3	 เป็น
กำรเรียนทำงทฤษฎี	นัง่ฟังค�ำบรรยำยในหอ้งเรียน	ภำคท่ี	 2	 เป็นภำคออกปฏิบติังำนในสนำม	วชิำหลกัท่ีเปิดสอน
คือ	วศิวกรรมชลประทำน	วชิำเกษตรชลประทำน	วชิำชลศำสตร์	วชิำอุทกวทิยำ	วชิำกำรส�ำรวจ	วชิำออกแบบและ
เขียนแบบวศิวกรรม	วชิำกำรก่อสร้ำง
								
	 หอ้งเรียนในสมยันั้นเป็นอำคำรไมช้ั้นเดียว	ไม่มีฝำโดยรอบ	แต่ท�ำเป็นลูกกรงสูงแค่เอว	 มีมู่ล่ีไมไ้ผธ่รรมดำ
ผกูแขวนไวเ้หนือลกูกรงเพื่อกนัฝนและแดดส่องเขำ้มำ	ใชเ้ส่ือล�ำแพนสูงเหนือศีรษะเลก็นอ้ยประกอบกบัโครงไม้
ท�ำเป็นฝำกั้นหอ้ง	 โต๊ะเรียนเป็นโต๊ะเขียนแบบขนำดเลก็	นกัเรียนนัง่เรียนในลกัษณะคร่ึงนัง่คร่ึงยนื	 เรียกอำคำร
หลงัน้ีวำ่	“อำคำรเส่ือร�ำแพน”	
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	 ในปี	พ.ศ.	2483	โรงเรียนช่ำงชลประทำนไดป้รับปรุงหลกัสูตร	โดยรับรุ่น	3	จำกนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยม	8	
แผนกวทิยำศำสตร์	เรียนหลกัสูตร	2	ปี	เหมือนรุ่น	2	และรับรุ่น	4	ดว้ยพร้อม	ๆ	กนั	แต่รับจำกนกัเรียนท่ีจบชั้น
มธัยม	6	เรียนหลกัสูตร	3	ปี	โดยตอ้งมำเรียนเตรียมช่ำงชลประทำนก่อน	1	ปี
								
	 แต่โรงเรียนเปิดสอนไดเ้พียง	4	รุ่น	กต็อ้งปิดลงชัว่ครำว	เน่ืองจำกเกิดสงครำมโลกคร้ังท่ี	2	ข้ึน	ท�ำใหไ้ม่มี
งบประมำณค่ำใชจ่้ำยในกำรด�ำเนินงำนโรงเรียน	 โรงเรียนช่ำงชลประทำนจ�ำเป็นตอ้งงดรับนกัเรียนรุ่นท่ี	 5	

ซ่ึงจะเขำ้เรียนในปี	พ.ศ.	2484	รวมนกัเรียนในระยะแรกน่ีทั้งหมด	218	คน	เรียนส�ำเร็จตำมหลกัสูตร	153	คน
																				
	 สงครำมสงบลงในปี	พ.ศ.	 2488	ผลจำกสงครำมไดน้�ำควำมเสียหำยมหำศำลมำสู่ประเทศต่ำง	ๆ	มนุษย์
ก�ำลงัเผชิญควำมทุกขย์ำกและอดอยำก	บรรดำประเทศท่ีเป็นแหล่งผลิตอำหำรและพืชผลทำงกำรเกษตรท่ีส�ำคญั	
ในโลกต่ำงก็เร่งรีบพฒันำกำรเกษตร	ไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกองคก์รอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ	
ในช่วงเวลำนั้นกรมชลประทำนไดโ้อกำสร้ือฟ้ืนแผนพฒันำงำนชลประทำนท่ีหยดุไปเพรำะสงครำม	 และ
เป็นจงัหวะเหมำะอยำ่งยิง่ท่ีจะเร่ิมงำนพฒันำลุ่มน�้ำตอนกลำงของประเทศหรือโครงกำรเจำ้พระยำใหญ่อีกดว้ย	
โครงกำรน้ีเป็นโครงกำรชลประทำนใหญ่ท่ีสุด	มีขอบเขตกวำ้งขวำงครอบคลุมเน้ือท่ีมำกกวำ่	5	ลำ้นไร่	ถึงแมว้ำ่
เน้ือท่ีตอนล่ำงบำงส่วนของโครงกำรน้ี	 จะมีงำนชลประทำนในรูปกำรเก็บกกัน�้ ำสร้ำงไวก่้อนแลว้	แต่ก็ยงัมี
งำนท่ีจะตอ้งท�ำอีกมำกคือกำรสร้ำงตวัเข่ือนเจำ้พระยำและระบบกำรส่งน�้ ำตอนบนของโครงกำรน้ีซ่ึงมีเน้ือท่ี
ไม่นอ้ยกวำ่	 3	ลำ้นไร่	 จะเห็นไดว้ำ่	ปริมำณงำนท่ีจะตอ้งท�ำในโครงกำรเจำ้พระยำใหญ่แห่งเดียว	จะมำกกวำ่
งำนชลประทำนทั้งหมดท่ีสร้ำงมำแลว้รวม	40	ปี	เม่ือรัฐบำลตดัสินใจสร้ำงโครงกำรเจำ้พระยำใหญ่และไดรั้บ	
อนุมติัเงินกูจ้ำกธนำคำรโลกแลว้	 ปัญหำใหญ่ตำมมำคือเร่ืองท่ีกรมชลประทำนจะตอ้งหำก�ำลงัคนทำงดำ้น
ช่ำงชลประทำนใหเ้พียงพอกบังำนท่ีตอ้งท�ำ	 ในขณะนั้นมีนำยช่ำงจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัมำท�ำงำนกบั

อาคารเรียนเส่ือล�าแพน
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กรมชลประทำนเป็นจ�ำนวนมำก	ถำ้เป็นนำยช่ำงโยธำจะท�ำงำนเก่ียวกบักำรค�ำนวณและออกแบบในกองวิชำกำร	

แต่กมี็หลำยคนท่ีไปท�ำงำนในสนำม	นอกจำกนั้นเป็นนำยช่ำงกลและนำยช่ำงไฟฟ้ำทั้งส้ิน	แต่กรมกย็งัตอ้งกำรช่ำง
อีกมำกโดยเฉพำะอยำ่งยิง่คือช่ำงชลประทำน	 เพรำะช่ำง	4	 รุ่นแรกจำกโรงเรียนช่ำงชลประทำนนั้นไม่พอส�ำหรับ	
งำนในโครงกำรอ่ืน	ๆ 	อยูแ่ลว้	ดงันั้น	กรมชลประทำนท่ีขณะนั้นมี	ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภ	ูเป็นอธิบดี	ท่ำนจึงไดเ้ปิดโรงเรียน	
ข้ึนอีกคร้ัง	 ใชช่ื้อวำ่	 โรงเรียนกำรชลประทำน	 และไดข้ยำยหลกัสูตรเป็น	3	 ปี	 เร่ิมรับนกัเรียนรุ่นท่ี	 5	 เม่ือวนัท่ี	 2	
ตุลำคม	2492	โดยมีผูอ้ �ำนวยกำรท่ำนแรกของโรงเรียนกำรชลประทำนคือท่ำนอำจำรย	์เฉลียว	กองอุทยั	ช่วงปี	พ.ศ.	
2492	-	2493	ผูอ้ �ำนวยกำรท่ำนต่อมำคือ	ขนุยนัตรวทิยช์ลำกร	ในช่วงปี	พ.ศ.	2493	-	2494	และผูอ้ �ำนวยกำรท่ำนถดัไป	

คือ	หม่อมเจำ้ฉลำดลพเลอสรรกมสำสน	์ในช่วงปี	พ.ศ.	2494	-	2496	

นักเรียนช่างชลประทาน รุ่น 8 บันทึกภาพหน้าอาคารเรียนเส่ือร�าแพน

	 แต่ในช่วงท่ีโรงเรียนปิดไปนั้น	 อำคำรเรียนเส่ือล�ำแพนท่ีเคยใชส้�ำหรับกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนช่ำง
ชลประทำน	ไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งท�ำงำนของท่ำนอธิบดี	รองอธิบดี	และเลขำนุกำรกรมไปแลว้	จึงตอ้งไปอำศยั	
ชั้นบนของแผนกแผนภำพกำรพิมพเ์ป็นสถำนท่ีเรียนชัว่ครำว	 ต่อมำในปี	พ.ศ.	 2494	 ท่ำนอธิบดี	ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภ	ู									
ไดส้ร้ำงหอ้งเรียนข้ึนใหม่	เป็นอำคำรไมช้ั้นเดียว	2	หลงั	ตรงบริเวณหนำ้สโมสรกรมชลประทำน	หลงัหน่ึงปลกูขนำน	
ไปกบัร้ัวดำ้นติดโรงไฟฟ้ำสำมเสน	อีกหลงัหน่ึงปลกูขนำนถนนเขำ้กรมฯ	รูปร่ำงและแบบยงัคงคลำ้ยหอ้งเรียนเดิม	
และไดใ้ชม้ำจนถึง	พ.ศ.	 2497	 จึงไดย้ำ้ยโรงเรียนมำสร้ำงข้ึนใหม่ในบริเวณกรมชลประทำน	ปำกเกร็ด	 โดยมี	
นกัเรียนช่ำง	รุ่น	9	มำเรียนชั้นปีท่ี	3	และรุ่น	10	มำเรียนชั้นปีท่ี	2	ส่วนชั้นปีท่ี	1	มำรับใหม่ท่ีปำกเกร็ด	เป็นรุ่น	10
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	 ในช่วงท่ีเปิดโรงเรียนกำรชลประทำนข้ึนมำใหม่น้ี	สถำนกำรณ์ของบำ้นเมืองก็เปล่ียนไป	กำรพฒันำ
ประเทศไดท้�ำพร้อมกนัหลำยดำ้น	วชิำกำรทุกสำขำเจริญกำ้วหนำ้ข้ึนมำก	มหำวทิยำลยัต่ำง	ๆ	ขยำยกำรสอน
และรับนิสิตเขำ้เรียนเพิ่มข้ึน	 เด็กนกัเรียนต่ืนตวัท่ีจะเขำ้เรียนในมหำวิทยำลยั	 เพรำะถำ้เรียนส�ำเร็จมีปริญญำ	
ก็จะหำงำนอำชีพในต�ำแหน่งสูงและมีรำยไดดี้ไดง่้ำย	 ม.ล.ชูชำติ	 ก�ำภู	 ตระหนกัถึงเร่ืองกำรให้นกัเรียน	

กำรชลประทำนไดเ้รียนเพียง	 3	 ปีนั้น	 น่ำจะไม่เพียงพอเสียแลว้	 เพรำะมีควำมรู้ไม่พอท่ีจะท�ำงำนดำ้นต่ำง	ๆ	
ไดดี้	 และขำดโอกำสส�ำคญัในกำรพฒันำตนเอง	ประกอบกบัในขณะนั้น	ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภู	 ไดด้�ำรงต�ำแหน่ง	
กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์อยูด่ว้ย	ท่ำนอธิบดี	ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภ	ูจึงไดต้ดัสินใจเสนอต่อท่ีประชุม
สภำมหำวทิยำลยั	ขอสมทบโรงเรียนกำรชลประทำนเขำ้สงักดัมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะ
เปิดสอนวชิำดำ้นวศิวกรรมชลประทำนใหถึ้งระดบัปริญญำตรี	โดยใชห้ลกัสูตร	5	 ปี	 เร่ืองน้ีไดรั้บอนุมติัจำก	
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี	 23	 สิงหำคม	พ.ศ.	 2497	ดงันั้นนกัเรียนท่ีเขำ้ศึกษำในปี	พ.ศ.	 2497	 จึงเป็นนกัเรียน	
รุ่นสุดทำ้ยท่ีใชห้ลกัสูตร	3	ปี	รวมนกัเรียนในระยะท่ี	2	มี	6	รุ่น	และมีสถิติ	ดงัต่อไปน้ี
																														
	 	 	 รุ่น	5	-	10	(พ.ศ.	2492	-	2497)
	 	 	 จ �ำนวนนกัเรียนทั้ง	6	รุ่น	รวม	206	คน
	 	 	 เรียนส�ำเร็จตำมหลกัสูตร	116	คน	มีคุณสมบติัครบเทียบไดอ้นุปริญญำ	104	คน
	 	 	 ภำยหลงัไดเ้ขำ้ศึกษำต่อและไดรั้บปริญญำ	75	คน
	
	 คร้ันถึงปี	 พ.ศ.	 2498	 โรงเรียนกำรชลประทำนก็ไดเ้ปล่ียนเป็น	 “คณะวิศวกรรมชลประทำน”	ของ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ไป	 ในขณะนั้นมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ยงัไม่พร้อมท่ีจะรับคณะวิศวกรรม
ชลประทำนเขำ้ไปอยูใ่นบำงเขน	 ในทำงกลบักนั	ขณะนั้นกรมชลประทำนเพ่ิงสร้ำงอำคำรเรียนและหอพกั
ของโรงเรียนกำรชลประทำนแลว้เสร็จ	 ท่ีกรมชลประทำน	ปำกเกร็ด	ดงันั้น	 นิสิตคณะวศิวกรรมชลประทำน
รุ่นแรกคือรุ่น	 11	 จึงเรียนและพกัอำศยัท่ีโรงเรียนกำรชลประทำน	ปำกเกร็ด	ตำมเดิม	 รวมทั้งอำจำรยแ์ละ
เจำ้หน้ำท่ีทั้งหมดยงัคงสังกดักรมชลประทำน	ตลอดจนงบประมำณค่ำใชจ่้ำยและทรัพยสิ์นต่ำง	 ๆ	 ก็เป็น	
ของกรมชลประทำนทั้งส้ิน	ส่วนกำรรับนิสิตเขำ้มำศึกษำ	กำรจดัหลกัสูตร	กำรจดักำรเรียนกำรสอน	อยูใ่นควำม
ควบคุมของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์และสภำกำรศึกษำแห่งชำติ	เช่นเดียวกนักบัคณะอ่ืน	ๆ 	ของมหำวทิยำลยั

อธิบดีและคณาจารย์คณะวิศวกรรมชลประทาน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนิสิตท้ังคณะ



20 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21
84th

Anniversary of Faculty of Engineering, KU

	 คณะวศิวกรรมชลประทำน	มีคณบดีท่ำนแรกคือ	ท่ำนอำจำรย	์ม.ล.ถำวร	สนิทวงศ	์ท่ีเป็นผูอ้ �ำนวยกำรโรงเรียน
กำรชลประทำน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2496	ต่อเน่ืองจนโรงเรียนยกระดบัเป็นคณะ	ท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีถึงปี	พ.ศ.	2503
								
	 คณะวิศวกรรมชลประทำนเปิดสอนเฉพำะสำขำวิศวกรรมชลประทำนเพียงสำขำเดียว	 ใชห้ลกัสูตร	 5	 ปีแต่	
แบ่งออกเป็น	2	ตอน	นิสิตท่ีเรียนจบชั้นปีท่ี	3	ถำ้ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไมถึ่ง	70%	จะไม่มีสิทธิไดเ้รียนขั้นปริญญำตรี
ในชั้นปีท่ี	4	และ	5	ตอ้งออกจำกกำรศึกษำ	โดยไดรั้บอนุปริญญำช่ำงชลประทำน	ถำ้รับรำชกำรในกรมชลประทำน	
กจ็ะมีฐำนะเป็น	ช่ำงชลประทำน	เช่นเดียวกบัผูจ้บหลกัสูตร	3	ปีของโรงเรียนกำรชลประทำน	ส่วนนิสิตท่ีจบหลกัสูตร	
5	ปี	จะไดรั้บปริญญำช่ำงชลประทำน	(ชป.บ.)	มีฐำนะเป็น	“นำยช่ำงชลประทำน”	โดยสมบูรณ์

	 ส�ำหรับนักเรียนกำรชลประทำนรุ่น	 5	 -	 10	 ท่ีเรียนหลกัสูตร	 3	 ปี	 แต่หลกัสูตรยงัไม่ถึงขั้นอนุปริญญำ	
คณะวศิวกรรมชลประทำนไดเ้ปิดโอกำสใหม้ำศึกษำเพ่ิมเติมใหไ้ดอ้นุปริญญำช่ำงชลประทำน	และถำ้ผูใ้ดไดค้ะแนน
เฉล่ียสะสมถึง	 70%	ก็มีสิทธ์เรียนในขั้นปริญญำตรีต่อไปได	้ดงันั้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2501	 เป็นตน้ไป	 จึงมีนกัเรียน	
กำรชลประทำนรุ่น	5	-	10	เขำ้ศึกษำต่อในขั้นปริญญำตรีร่วมกบันิสิตของคณะวศิวกรรมชลประทำนหลำยรุ่น

	 กำรยกระดบัฐำนะจำกโรงเรียนกำรชลประทำนข้ึนมำเป็นคณะวิศวกรรมชลประทำนน้ี	 ถือเป็นวิสัยทศัน	์
อนักำ้วไกลของ	ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภ	ูอีกประกำรหน่ึง	เพรำะไดส้ร้ำงควำมมัน่คง	ควำมเขม้แขง็ทำงดำ้นก�ำลงัคนทุกระดบั
ใหก้บักรมชลประทำนแมบ้ริบทของสงัคมจะเปล่ียนไป	กไ็ม่มีผลกระทบใด	ๆ	กบักรมชลประทำน	ทั้งระดบัช่ำง
ชลประทำน	และนำยช่ำงชลประทำน	 เพรำะนิสิตวิศวกรรมชลประทำนไม่ใช่วำ่จะไดเ้รียนขั้นปริญญำตรีทุกคน	
ในจ�ำนวนนิสิตแต่ละรุ่นจะมีผูไ้ดเ้รียนขั้นปริญญำตรีเพียง	70	-	75	คน	เท่ำนั้น	ท่ีเหลือตอ้งเรียนเพียงขั้นอนุปริญญำ	
จึงเท่ำกบัว่ำคณะวิศวกรรมชลประทำนไดผ้ลิตนำยช่ำงชลประทำนและช่ำงชลประทำนให้กรมชลประทำนไป
พร้อมกนั	 ซ่ึงในขณะนั้นกรมชลประทำนก็ยงัมีช่ำงชลประทำนจำกโรงเรียนช่ำงชลประทำนและโรงเรียนกำร
ชลประทำนมำกพอสมควรแลว้	ท่ียงัขำดอยูก่จ็ะไดรั้บจำกคณะวศิวกรรมชลประทำนเป็นประจ�ำทุกปี	ในช่วงน้ีเอง
กรมชลประทำนกลบัไดน้ำยช่ำงจำกจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยันอ้ยลงทุกที	ทั้งน้ี	 เป็นเพรำะรัฐบำลก�ำลงัเร่งพฒันำ
ประเทศในทุก	ๆ 	ดำ้น	นำยช่ำงจำกสถำบนัอุดมศึกษำเพียงแห่งเดียวเช่นน้ีจึงไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร	(ในขณะนั้น	
มหำวิทยำลยัขอนแก่น	มหำวิทยำลยัเชียงใหม่	 และมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์	 ยงัไม่ตั้ง)	 กรมชลประทำนมี	
แนวโนม้ท่ีจะขำดแคลนนำยช่ำงโยธำส�ำหรับงำนออกแบบอำคำรและส่ิงก่อสร้ำงต่ำง	ๆ 	เพรำะกรมชลประทำนก�ำลงั
ขยำยงำนอยำ่งเตม็ท่ี	ทั้งในดำ้นกำรชลประทำนและกำรไฟฟ้ำพลงัน�้ำ	กำรยกระดบัโรงเรียนใหเ้ป็นคณะวศิวกรรม
ชลประทำน	ใชห้ลกัสูตร	5	ปีท่ีรวมวชิำวศิวกรรมโยธำและวศิวกรรมชลประทำนไวอ้ยำ่งครบถว้นสมบูรณ์	จึงไดเ้ปรียบ	
กว่ำหลกัสูตร	 4	 ปีท่ีเวลำจ�ำกดักว่ำ	ท�ำให้ผูส้�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีจำกคณะวิศวกรรมชลประทำนจะมีควำม
สำมำรถท�ำงำนเป็นนำยช่ำงโยธำและนำยช่ำงชลประทำนไดดี้ทั้งสองทำง	เม่ือกรมชลประทำนไดน้ำยช่ำงโยธำและ	
นำยช่ำงชลประทำนจำกคณะวศิวกรรมชลประทำนมำทดแทนนำยช่ำงจำกจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	โครงกำรต่ำง	ๆ 	
ของกรมชลประทำนจึงสำมำรถด�ำเนินกำรไปไดอ้ยำ่งรำบร่ืน	และดว้ยหลกัสูตรลกัษณะน้ี	ท�ำใหเ้ม่ือกำรประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมโยธำอยูใ่นควำมควบคุมของ	ก.ว.	 ผูไ้ดรั้บปริญญำ	ชป.บ.	 จึงไดรั้บใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบ	
วชิำชีพวศิวกรรมโยธำเท่ำเทียมกบัผูไ้ดรั้บปริญญำ	วศ.บ.	(โยธำ)	ทุกประกำร	และน่ีกเ็ป็นอีกหน่ึงรำกฐำนส�ำคญัท่ี	
ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภ	ูสร้ำงไวใ้หผู้ส้�ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวศิวกรรมชลประทำนไดรับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนท่ีก�ำกบัดูแล
เร่ืองกำรประกอบวิชำชีพควบคุม	และออกใบอนุญำตประกอบวิชวชีพวิศวกรรมควบคุมสำขำวิศวกรรมโยธำให้	
จวบจนปัจจุบนัน้ี

	 ต่อมำในปี	พ.ศ.	 2507	 มีกำรเปล่ียนแปลงคร้ังส�ำคญัเกิดข้ึน	 เม่ือมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ไดเ้ปล่ียนระบบ	
กำรศึกษำหลกัสูตรปริญญำตรี	 5	 ปี	 เป็นหลกัสูตรปริญญำตรี	 4	 ปี	 คณะวิศวกรรมชลประทำนจึงตอ้งเปล่ียน	
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หลกัสูตรดว้ย	ดงันั้นนิสิตวศิวกรรมชลประทำนรุ่น	19	 ซ่ึงเขำ้เรียนในปี	พ.ศ.	 2506	 จึงเป็นรุ่นสุดทำ้ยท่ีเรียน
หลกัสูตร	5	ปี	และนิสิตรุ่น	20	ท่ีเขำ้เรียนในปี	พ.ศ.	2507	เป็นรุ่นแรกท่ีเรียนหลกัสูตร	4	ปี	เพรำะฉะนั้นในปี	
พ.ศ.	2511	จึงมีผูส้�ำเร็จกำรศึกษำพร้อมกนั	2	รุ่น
	
	 กำรเปล่ียนแปลงคร้ังส�ำคญัในล�ำกบัต่อมำคือ	ในปี	พ.ศ.	2509	คณะวศิวกรรมชลประทำน	ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น	
“คณะวศิวกรรมศำสตร์”	และกรมชลประทำนไดโ้อนนำยช่ำงของกรมท่ีท�ำหนำ้ท่ีสอน	มำเป็นอำจำรยส์งักดั	
คณะวศิวกรรมศำสตร์	ซ่ึงเป็นผลใหค้ณะวศิวกรรมศำสตร์ตอ้งจำกกรมชลประทำนไปสู่มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
ตั้งแต่บดันั้น	กรมชลประทำนไดโ้อนพสัดุ	ครุภณัฑบ์ำงส่วนใหม้หำวทิยำลยัดว้ย	แต่เงินงบประมำณด�ำเนินกำร	
ยงัคงได้รับในรูปผสม	 คือได้รับจำกกรมชลประทำนและมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 อย่ำงไรก็ตำม	
คณะวศิวกรรมศำสตร์กย็งัคงตั้งอยูท่ี่กรมชลประทำน	ปำกเกร็ด	ต่อไปตำมเดิม	ในช่วงน้ีมีท่ำนอำจำรย	์สนัทิศ	
วีรเธียร	 เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมชลประทำนต่อจำกท่ำนอำจำรย	์ม.ล.ถำวร	สนิทวงษ	์ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2503	
ต่อเน่ืองจนเปล่ียนเป็นคณะวศิวกรรมศำสตร์	ท่ำนกย็งัคงด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีต่อไปจนถึงปี	พ.ศ.	2517

	 เม่ือเป็นคณะวศิวกรรมศำสตร์แลว้	กำรสอนกจ็ะตอ้งมีหลำยสำขำเช่นเดียวกบัคณะวศิวกรรมศำสตร์ทัว่ไป		
ดงันั้น	นอกจำกสำขำวิศวกรรมชลประทำนท่ีเปิดสอนมำตั้งแต่ตน้	คณะไดเ้ปิดสอนสำขำวิศวกรรมเกษตร
เป็นสำขำท่ี	 2	 ในปี	พ.ศ.	 2509	สำขำวศิวกรรมเคร่ืองกลและสำขำวศิวกรรมโยธำเป็นสำขำท่ี	 3	และ	4	 ในปี	
พ.ศ.	2510	และสำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำเป็นสำขำท่ี	5	ในปี	พ.ศ.	2512		

	 จำกควำมเป็นมำท่ีกล่ำวถึงขำ้งตน้น้ี	ท�ำใหค้ณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ถูกเรียกกนั	
อีกช่ือหน่ึงสั้น	ๆ	วำ่	“วศิวดงตำล”	 เพรำะท่ีตั้งซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีของกรมชลประทำน	ปำกเกร็ด	สมยัก่อนนั้นมี
ตน้ตำลเป็นจ�ำนวนมำก
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สรุปพฒันำกำรในช่วงทีต่ั้งอยู่	ณ	กรมชลประทำน

1	สิงหำคม	2481
	 ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภ	ูไดจ้ดัตั้ง	โรงเรียนช่ำงชลประทำน	สงักดักรมชลประทำน	(สำมเสน)	กระทรวงเกษตรำธิกำร	
เปิดท�ำกำรเรียนกำรสอนหลกัสูตรประกำศนียบตัรช่ำงชลประทำน	 (2	 ปี)	 เพ่ือผลิตช่ำงชลประทำนใหเ้ป็นก�ำลงั
ส�ำคญัของกรมชลประทำน	ส�ำหรับกำรส�ำรวจกำรออกแบบ	กำรก่อสร้ำง	กำรบริหำรงำนก่อสร้ำงและบ�ำรุงรักษำ
โครงกำรชลประทำน	ในช่วง	พ.ศ.	2485	-	2492	หยดุสอนเน่ืองจำกอยูใ่นระหวำ่งสงครำมโลกคร้ังท่ี	2

2	ตุลำคม	พ.ศ.	2492
	 โรงเรียนกำรชลประทำน	สงักดักรมชลประทำน	กระทรวงเกษตรำธิกำร
	 หลกัสูตรประกำศนียบตัรช่ำงชลประทำน	(3	ปี)

23	สิงหำคม	พ.ศ.	2494
	 เปล่ียนช่ือเป็น	“โรงเรียนกำรชลประทำน”	สมทบเขำ้เป็นเครือของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ปี	พ.ศ.	2497
	 คณะวศิวกรรมชลประทำน	เครือของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	หลกัสูตรช่ำงชลประทำนบนัฑิต	(5	ปี)

ปี	พ.ศ.	2498
	 ยำ้ยคณะฯ	จำกกรมชลประทำน	สำมเสน	ไปท่ีกรมชลประทำน	ปำกเกร็ด	จงัหวดันนทบุรี

ปี	พ.ศ.	2507
	 เปล่ียนเป็นหลกัสูตรวศิวกรรมชลประทำนบณัฑิต	(4	ปี)	(หลกัสูตรแรกในประเทศไทย)

1	มนีำคม	พ.ศ.	2509
	 เปล่ียนเป็นคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ทบวงมหำวทิยำลยั
	 หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	(4	ปี)
	
ปี	พ.ศ.	2509	-	2510
	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี	สำขำวชิำวศิวกรรมเกษตร	(หลกัสูตรแรกในประเทศไทย)

ปี	พ.ศ.	2510	-	2511
	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี	สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ	และสำขำวชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	-	ไฟฟ้ำ

ปี	พ.ศ.	2512	-	2513
	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวศิวกรรมชลประทำน
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ผู้บริหำรโรงเรียน	-	คณะวศิวกรรมศำสตร์
ผูบ้ริหำรโรงเรียนช่ำงชลประทำน	โรงเรียนกำรชลประทำน	คณะวศิวกรรมชลประทำน

และคณะวศิวกรรมศำสตร์	ทั้งหมดเป็นขำ้รำชกำรสงักดักรมชลประทำน	ซ่ึงมีหลำยท่ำนตำมล�ำดบั	ดงัน้ี
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คณะวิศวกรรมศำสตร์ไดย้ำ้ยท่ีตั้งทั้งหมดจำกกรมชลประทำน	ปำกเกร็ด	มำอยูใ่นวิทยำเขตบำงเขน	ของ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 เม่ือปี	พ.ศ.	 2513	นบัตั้งแต่นั้นมำจนถึงปี	พ.ศ.	 2565	คณะวิศวกรรมศำสตร์

ไดมี้พฒันำกำรในดำ้นต่ำง	ๆ	มำเป็นล�ำดบั	สรุปไดด้งัต่อไปน้ี

พฒันำกำรด้ำนกำรเปิดสอนหลกัสูตรต่ำง	ๆ	และภำควชิำ/หน่วยงำน

ปี	พ.ศ.	2513	(ตุลำคม)
	 ยำ้ยคณะ	จำกกรมชลประทำน	ปำกเกร็ด	มำอยูใ่นมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	บำงเขน

ปี	พ.ศ.	2514	-	2515
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี	สำขำวชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ
	 	 ปรับหลกัสูตรระดบัปริญญำตรี	สำขำวชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	-	ไฟฟ้ำ	เป็นสำขำวชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล

ปี	พ.ศ.	2518	-	2519
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ

ปี	พ.ศ.	2519	-	2520
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ

ปี	พ.ศ.	2522	-	2523
	 	 ยำ้ยภำควชิำวศิวกรรมเกษตร	และวศิวกรรมชลประทำน
	 	 นิสิตชั้นปีท่ี	3	-	4	ไปอยูว่ทิยำเขตก�ำแพงแสน	จ.นครปฐม

ปี	พ.ศ.	2525	-	2526
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี	สำขำวชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	และสำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร

ปี	พ.ศ.	2526	-	2527
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ

ปี	พ.ศ.	2530	-	2531
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี	สำขำวชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล

ปี	พ.ศ.	2532	-	2533
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี	สำขำวชิำวศิวกรรมเคมี
	 	 เปิดโครงกำรเปิดสอนปริญญำตรีวศิวกรรมศำสตร์	ภำคพิเศษ	4	สำขำ	ไดแ้ก่
			 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล
						 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์		 	

52 ปี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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		 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ				
		 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร

ปี	พ.ศ.	2534
	 	 ยกเลิกกำรเปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญำตรีวศิวกรรมศำสตร์	ภำคพิเศษ
	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
	 	 จดัตั้งศนูยบ์ริกำรวชิำกำรและสนเทศทำงวศิวกรรม
	 	 จดัตั้งศนูยเ์ทคโนโลยกีำรผลิตทำงอุตสำหกรรม
	 	 จดัตั้งศนูยป์ฏิบติักำรวศิวกรรมพลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม

ปี	พ.ศ.	2535
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำวศิวกรรมเกษตร
	 	 เปิดสอนโครงกำรวศิวฯ	ภำคพิเศษ	สำขำวชิำวศิวกรรมเคมี
	 	 รับวทิยำลยักำรชลประทำนเป็นสถำบนัสมทบของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
	 	 จดัตั้งศนูยบ์ริกำรวชิำกำรและสนเทศทำงวศิวกรรม
	 	 จดัตั้งศนูยเ์ทคโนโลยกีำรผลิตทำงอุตสำหกรรม
	 	 จดัตั้งศนูยป์ฏิบติักำรวศิวกรรมพลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม
	 	 จดัตั้งศนูยค์อมพิวเตอร์วศิวกรรม

ปี	พ.ศ.	2536
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมกำรอำหำร	(หลกัสูตรแรกในประเทศไทย)
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศยำน	(หลกัสูตรแรกในประเทศไทย)
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำเอก	สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ
	 	 จดัตั้งศนูยฝึ์กอบรมเกษตรศำสตร์	-	ไอบีเอม็	AIX	ณ	ภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	
				 	 โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจำกบริษทั	IBM	จ�ำกดั

ปี	พ.ศ.	2537
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี	สำขำวชิำสถำปัตยกรรมศำสตร์

ปี	พ.ศ.	2538
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท
				 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมชลประทำน	ภำคพิเศษ
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม
															 สำขำวชิำวศิวกรรมเคมี
	 	 จดัตั้งศนูยว์ชิำกำรจดัระบบกำรจรำจรและกำรขนส่งเมืองภมิูภำค	(ภำคกลำง)
	 	 โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก	(สจร.)

ปี	พ.ศ.	2540
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	ภำคพิเศษ
	 	 จดัตั้งศนูยป์ฏิบติักำรวจิยัวศิวกรรมชลประทำน	เกษตร	และอำหำร	ก�ำแพงแสน
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ปี	พ.ศ.	2541
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี	สำขำวศิวกรรมวสัดุ	(หลกัสูตรแรกในประเทศไทย)
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท
	 	 	 สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ	ภำคพิเศษ
															 สำขำวชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	ภำคพิเศษ
															 สำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร	นำนำชำติ
															 สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ	นำนำชำติ
	 	 จดัตั้งสถำบนัคน้ควำ้และพฒันำเทคโนโลยกีำรผลิตทำงอุตสำหกรรม	(RDiPT)
	 	 จดัตั้งศนูยว์จิยัและพฒันำวศิวกรรมปฐพีและฐำนรำก
	 	 จดัตั้งศนูยพ์ฒันำระบบคุณภำพ

ปี	พ.ศ.	2542
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี	สำขำวชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต
	 	 เปิดสอนปริญญำตรีร่วมนำนำชำติ	2	ปริญญำ	สำขำวชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศยำนและบริหำรธุรกิจ
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำเอก
									 	 สำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร
																 สำขำวชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ
	 	 ภำควชิำสถำปัตยกรรมศำสตร์	ไดรั้บกำรจดัตั้งเป็นคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
	 	 และแยกออกจำกสงักดัคณะวศิวกรรมศำสตร์
	 	 จดัตั้งศนูยป์ฏิฺบติักำรวจิยัเทคโนโลยทีรัพยำกรน�้ำ
	 	 จดัตั้งหน่วยปฏิบติักำรวจิยัลกัษณะผงและอนุภำค
	 	 จดัตั้งศนูยศึ์กษำกำรจดักำรบ�ำรุงรักษำ
	 	 จดัตั้งสถำบนัวศิวกรรมพลงังำน
	 	 จดัตั้งศนูยว์ศิวกรรมประยกุตแ์ละสำรสนเทศ	ก�ำแพงแสน

ปี	พ.ศ.	2543
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	ภำคพิเศษ
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมกำรอำหำร
	 	 วทิยำลยักำรชลประทำน	เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำวศิวกรรมชลประทำน	ภำคพิเศษ
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำเอก
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมชลประทำน
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมเคมี
	 	 จดัตั้งสถำบนัเครือข่ำยพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม	(SME)
	 	 จดัตั้งสถำบนัวศิวกรรมป้องกนัอคัคีภยั

ปี	พ.ศ.	2544
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรีวศิวกรรมศำสตร์	ภำคพิเศษ	สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ	วทิยำเขตก�ำแพงแสน	
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมควำมปลอดภยั	ภำคพิเศษ
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	นำนำชำติ
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำเอก	สำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร	นำนำชำติ
	 	 จดัตั้งศนูยว์จิยัคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
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ปี	พ.ศ.	2545
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำเอก
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมเกษตร
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	ภำคพิเศษ

ปี	พ.ศ.	2546
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี	ภำคพิเศษ	สำขำวชิำวศิวกรรมส�ำรวจและสำรสนเทศภมิูศำสตร์
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี	นำนำชำติ
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมซอฟตแ์วร์และควำมรู้
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร
	 	 ภำควชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศยำน	เปล่ียนช่ือหลกัสูตรจำกหลกัสูตร
	 	 วศ.บ.สำขำวชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศยำน	เป็น	วศ.บ.สำขำวชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ
	 	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน	ซ่ึงดูแลหลกัสูตรทำงดำ้นวศิวกรรมเกษตร	วศิวกรรมชลประทำน	
	 	 วศิวกรรมกำรอำหำร	ศนูยป์ฏิบติักำรวจิยัวศิวกรรมชลประทำน	เกษตร	และอำหำร
	 	 และศนูยว์ศิวกรรมประยกุตแ์ละสำรสนเทศ	ก�ำแพงแสน	แยกกำรบริหำร	ตั้งแต่วนัท่ี	22	เมษำยน	2546
	 	 จดัตั้งสถำบนันวตักรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศ
	 	 ปิดศนูยว์ชิำกำรจดัระบบกำรจรำจรและกำรขนส่งเมืองภมิูภำค
	 	 ปิดศนูยฝึ์กอบรมเกษตรศำสตร์	-	ไอบีเอม็	AIX
	 	 ยบุสถำบนัเครือข่ำยวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ย
	 	 และโอนกิจกำรของสถำบนัฯ	ไปสงักดัศนูยพ์ฒันำและถ่ำยทอดเทคโนโลยรัีฐร่วมเอกชน

ปี	พ.ศ.	2547
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี	สำขำวชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต	นำนำชำติ
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท
									 	 สำขำวชิำกำรจดักำรวศิวกรรม	นำนำชำติ
									 	 สำขำวชิำกำรจดักำรวศิวกรรม	ภำคพิเศษ
									 	 สำขำวชิำเทคโนโลยกีำรผลิตทำงอุตสำหกรรม	ภำคพิเศษ
									 	 สำขำวชิำวศิวกรรมป้องกนัอคัคีภยั	ภำคพิเศษ
									 	 สำขำวชิำวศิวกรรมโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริหำร	ภำคพิเศษ
	 	 จดัตั้งศนูยว์ศิวกรรมพลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม	บำงเขน

ปี	พ.ศ.	2548
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี
									 	 สำขำวชิำเทคโนโลยกีำรบิน	(วท.บ.)
									 	 สำขำวชิำกำรจดักำรกำรบิน	(วท.บ.)
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท
	 	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ	ภำคพิเศษ
									 	 สำขำวชิำวศิวกรรมเคมี	นำนำชำติ
									 	 สำขำวชิำวศิวกรรมป้องกนัอคัคีภยั	ภำคพิเศษ
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำเอก	สำขำวชิำวศิวกรรมเคมี	นำนำชำติ
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ปี	พ.ศ.	2549
	 	 เปิดหลกัสูตรระดบัประกำศนียบตัรบณัฑิต	สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ	นำนำชำติ
	 	 เปิดหลกัสูตรระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำวศิวกรรมวสัดุ
	 	 จดัตั้งศนูยว์จิยัและฝึกอบรมกำรจดักำรทรัพยำกรและระบบภมิูสำรสนเทศ
	 	 จดัตั้งศนูยเ์ทคโนโลยคีวำมปลอดภยัส�ำหรับอำคำรและโรงงงำนอุตสำหกรรม

ปี	พ.ศ.	2550
	 	 งดรับนิสิตระดบัปริญญำตรี	สำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร	นำนำชำติ
	 	 เร่ิมรับนิสิตระดบัปริญญำโท	สำขำวศิวกรรมวสัดุ
	 	 จดัตั้งศนูยเ์ช่ียวชำญเฉพำะทำงแม่พิมพย์ำง
	 	 จดัตั้งศนูยฝึ์กอบรมระบบอุตสำหกรรมอตัโนมติั
	 	 จดัตั้งศนูยเ์ช่ียวชำญเฉพำะทำงยำนยนตพ์ลงังำนทำงเลือก
	 	 จดัตั้งศนูยเ์ช่ียวชำญเฉพำะทำงระบบสมองกลฝังตวัเพื่อกำรเกษตร
	 	 รับโอนยำ้ยศนูยว์จิยัโลหะและวสัดุ	จำกเดิมสงักดัสถำบนัวจิยัฯ	มก.	มำสงักดั	คณะวศิวกรรมศำสตร์
				 	 (เปล่ียนช่ือเป็น	ศนูยน์วตักรรมวสัดุ	เม่ือ	3	มีนำคม	2551)

ปี	พ.ศ.	2551
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรส�ำหรับระบบฝังตวั	(นำนำชำติ)
	 	 ศนูยว์จิยัโลหะและวสัดุ	เปล่ียนช่ือเป็น	ศนูยน์วตักรรมวสัดุ
	 	 จดัตั้งศนูยนิ์ติสำรสนเทศ

ปี	พ.ศ.	2552
	 	 ปิดศนูยป์ฏิบติักำรวจิยัเทคโนโลยทีรัพยำกรน�้ำ

ปี	พ.ศ.	2553
	 	 รวมหลกัสูตรระดบัปริญญำตรี	สำขำวชิำเทคโนโลยกีำรบิน	กบั	สำขำวชิำกำรจดักำรกำรบิน
	 	 เป็นสำขำกำรจดักำรเทคโนโลยกีำรบิน	(วท.บ.)
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำเทคโนโลยโีครงสร้ำงเพื่อส่ิงแวดลอ้มสรรคส์ร้ำง	ภำคพิเศษ

ปี	พ.ศ.	2554
	 	 จดัตั้งศนูยว์จิยัเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำรดำ้นกำรบริหำรจดักำรภยัพิบติั

ปี	พ.ศ.	2555
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มขั้นสูงและยัง่ยนื	(นำนำชำติ)

ปี	พ.ศ.	2556
	 	 จดัตั้งศนูยก์ำรจดักำรวศิวกรรมและเทคโนโลยี
	 	 ปรับโครงสร้ำงและเปล่ียนช่ือสถำบนัคน้ควำ้และพฒันำเทคโนโลยกีำรผลิตทำงอุตสำหกรรม																												
				 	 เป็น	ศนูยค์น้ควำ้และพฒันำเทคโนโลยกีำรผลิตทำงอุตสำหกรรม
	 	 จดัตั้งศนูยว์จิยัและบริกำรวชิำกำรดำ้นกำรขนส่งทำงอำกำศ

ปี	พ.ศ.	2557
	 	 จดัตั้งสถำนีรับสญัญำณดำวเทียมจุฬำภรณ์
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	 	 จดัตั้งศนูยท่ี์ปรึกษำแบบจ�ำลองทำงดำ้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม

ปี	พ.ศ.	2558
	 	 ยกเลิกศนูยเ์ช่ียวชำญเฉพำะทำงระบบสมองกลฝังตวัเพื่อกำรเกษตร

ปี	พ.ศ.	2559
	 	 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	(ภำคพิเศษ)
	 	 จดัตั้งศนูยเ์ทคโนโลยวีศิวกรรมโลจิสติกส์และกำรจดักำร

ปี	พ.ศ.	2560
	 	 เปล่ียนช่ือ	หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตร์มหำบณัฑิต	สำขำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มขั้นสูงและยัง่ยนื																																				
				 	 เป็น	สำขำวศิวกรรมพลงังำนและทรัพยำกรเพื่อควำมยัง่ยนื	(นำนำชำติ)

ปี	พ.ศ.	2561
	 	 จดัตั้งศนูยว์จิยักำรรับรู้จำกระยะไกลเพื่อกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน�้ำ

ปี	พ.ศ.	2563
	 	 จดัตั้งศนูยน์วตักรรมเทคโนโลยอีงคร์วมและปัญญำประดิษฐ์
	 	 จดัตั้งศนูยว์จิยักำรบ�ำรุงรักษำซ่อมแซมโครงสร้ำงพิน้ฐำนแห่งภมิูภำคอำเซียน

ปี	พ.ศ.	2564
	 	 เปล่ียนช่ือ	หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต
	 	 สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรส�ำหรับระบบฝังตวั	(นำนำชำติ)
	 	 เป็น	สำขำวชิำปัญญำประดิษฐแ์ละอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง	(นำนำชำติ)

พฒันำกำรทำงด้ำนกำยภำพ	
							 	
	 ปี	 พ.ศ.	 2513	 ท่ีคณะวิศวกรรมศำสตร์ยำ้ยจำกกรมชลประทำนมำอยู่ท่ีมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	
บำงเขน	นั้น	คณะมีอำคำรเรียน	4	ชั้น	เพียง	1	หลงั	(อำคำร	3	ในปัจจุบนั)	และอำคำรปฏิบติักำรชั้นเดียวจ�ำนวน	
5	หลงั	ไดแ้ก่	อำคำรปฏิบติักำรส�ำหรับสำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ	วศิวกรรมเคร่ืองกล	วศิวกรรมไฟฟ้ำ	ชลศำสตร์
และอุทกวิทยำ	 และวิศวกรรมเกษตรและชลประทำน	 ซ่ึงปัจจุบนัอำคำรปฏิบติักำรชั้นเดียวทั้ง	 5	หลงันั้น	
ไดถ้กูทุบท้ิงทั้งหมด	และสร้ำงเป็นอำคำรใหม่ข้ึนมำทดแทนในพ้ืนท่ีเดิม
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	 เพ่ือรองรับกำรขยำยตวัและพฒันำกำรของคณะในดำ้นภำควชิำ	หลกัสูตร	และจ�ำนวนนิสิตท่ีเพิม่มำกข้ึนในทุก	
ระดบักำรศึกษำ	คณะจึงไดด้�ำเนินกำรจดัสร้ำงอำคำรหลงัใหม่	รวมทั้งกำรปรับปรุงอำคำรเดิมมำเป็นล�ำดบัดงัน้ี
	 ปี	พ.ศ.	 2516	 คณะไดรั้บเงินกูธ้นำคำรโลก	 เพ่ือสร้ำงอำคำรใหม่จ�ำนวน	3	หลงั	 คือ	อำคำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ					
(อำคำร	2)	อำคำรเรียนรวมซ่ึงต่อมำปรับปรุงเป็นอำคำรศนูยค์อมพิวเตอร์วศิวกรรม	(อำคำร	4)		และ	อำคำรวศิวกรรม
เคร่ืองกล	(ปัจจุบนัทุบท้ิงและสร้ำงเป็นอำคำรใหม่แทน)	และปรับปรุงอำคำรวศิวกรรมโยธำเดิมใหมี้เน้ือท่ีใชส้อย
มำกข้ึน			
		

	 ปี	พ.ศ.	2532	-	34	คณะไดรั้บงบประมำณแผน่ดินสร้ำงอำคำรบริหำรหลงัใหม่	ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีท�ำกำรของส�ำนกังำน
เลขำนุกำรคณะ	 รวมทั้งท่ีท�ำกำรของภำควิชำวิศวกรรมเคมี	 และภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ดว้ย	 ซ่ึงต่อมำ
ส�ำนกังำนเลขำนุกำรคณะ	และ	ภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	ไดย้ำ้ยออกไปยงัอำคำรหลงัใหม่	ปัจจุบนัจึงปรับเป็น	
อำคำรภำควชิำวศิวกรรมเคมี	(อำคำร	1)		

	 ปี	พ.ศ.	2535	คณะไดใ้ชเ้งินรำยไดข้องคณะกบัเงินงบประมำณแผน่ดินส่วนหน่ึง	สร้ำงอำคำรปฏิบติักำรและ
วจิยั	(อำคำร	8)	ซ่ึงปัจจุบนัไดป้รับปรุงเป็นอำคำรภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ		
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	 ปี	พ.ศ.	 2536	 คณะไดใ้ชเ้งินรำยไดข้องคณะ	สร้ำงอำคำรภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	และในปี	พ.ศ.	
2537	คณะไดรั้บกำรบริจำคเงินสร้ำงอำคำรภำควชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	จำกนำยช�ำนำญ	เพญ็ชำติ	(ปัจจุบนั
อำคำรทั้งสองหลงัน้ีไดถ้กูทุบท้ิงและสร้ำงอำคำรหลงัใหม่ข้ึนมำแทนแลว้)

	 ปี	พ.ศ.	 2537	 คณะไดรั้บงบประมำณแผ่นดิน	สร้ำงอำคำรวิจยัเทคโนโลยีกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม	
(อำคำร	18)	หรือเรียกยอ่	ๆ	วำ่อำคำร	CNC	ซ่ึงเป็นอำคำรท่ีตั้งอยูน่อกพื้นท่ีคณะวศิวฯ	ปัจจุบนั	คือ	อยูใ่กลก้บั
อำคำรสำรนิเทศ	50	ปี	มก.	

	 ปี	พ.ศ.	2541	-	43		คณะไดรั้บงบประมำณแผน่ดินประมำณ	178	ลำ้นบำท	สร้ำงอำคำรวศิวกรรมศำสตร์	60	ปี	
ซ่ึงต่อมำไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นอำคำรชูชำติ	ก�ำภ	ู(อำคำร	14)	โดยใชเ้ป็นท่ีท�ำกำรของส�ำนกังำนเลขำนุกำรคณะและ
ส�ำนกังำนคณบดี	รวมทั้งเป็นท่ีท�ำกำรของภำควชิำวศิวกรรมวสัดุ	และหอ้งปฏิบติักำรวศิวกรรมไฟฟ้ำ	
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	 ปี	พ.ศ.	2546		คณะไดใ้ชเ้งินรำยไดค้ณะ	สร้ำงอำคำรสโมสรนิสิตวศิวกรรมศำสตร์	(อำคำร	16)	เพ่ือเป็นท่ีท�ำกำร
ของสโมสรนิสิตวศิวกรรมศำสตร์

	 ปี	พ.ศ.	2547	-	48		คณะไดใ้ชเ้งินรำยไดค้ณะ	สร้ำงอำคำรภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	(อำคำร	15)	สูง	8	ชั้น

	 ปี	พ.ศ.	2550	 -	51	คณะไดใ้ชเ้งินรำยไดค้ณะ	สร้ำงอำคำรวศิวกรรมเคร่ืองกลหลงัใหม่	 (อำคำร	5)	 สูง	6	ชั้น								
บนพื้นท่ีอำคำรวศิวกรรมเคร่ืองกลหลงัเดิมท่ีทุบท้ิง				

	 ปี	พ.ศ.	2552		คณะใชเ้งินรำยไดค้ณะ	สร้ำงอำคำรนำนำชำติ	หรือ	International	Building	(อำคำร	17)	เพ่ือรองรับ	
กำรเปิดสอนหลกัสูตรปริญญำตรี	นำนำชำติ
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	 ปี	พ.ศ.	 2553	 -	 54	 คณะไดใ้ชเ้งินรำยไดค้ณะ	สร้ำงอำคำรวิศวกรรมโยธำหลงัใหม่บนพ้ืนท่ีอำคำรเดิม	
โดยตั้งช่ือใหม่ว่ำ	 อำคำรบุญสม	 สุวชิรัตน์	 (อำคำร	 9)	พร้อมกบัปรับปรุงอำคำรปฏิบติักำรวิศวกรรมโยธำ	
หลงัเลก็ท่ีเช่ือมต่อกนัแลว้ตั้งช่ือใหม่วำ่	อำคำรวสัดุธรณี	(อำคำร	10)	

	 ปี	พ.ศ.	 2556	คณะไดใ้ชเ้งินรำยไดท้ดแทนให้แก่มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 แลกเปล่ียนกบักำรโอน	
อำคำรส�ำนกับริกำรคอมพิวเตอร์เดิม	มำเป็นของคณะวิศวกรรมศำสตร์	และต่อมำไดท้�ำกำรปรับปรุงใหเ้ป็น
อำคำรท่ีท�ำกำรหลงัใหม่ของศนูยค์อมพิวเตอร์วศิวกรรม	(อำคำร	19)				

	 ปี	พ.ศ.	2557	-	2561		คณะไดใ้ชเ้งินรำยไดค้ณะ	สร้ำงอำคำรเพ่ิมอีก	2	หลงั	คือ	อำคำรวศิวกรรมอุตสำหกำร	
หลงัใหม่	 (อำคำร	 6)	 สูง	 10	 ชั้น	บนพ้ืนท่ีอำคำรหลงัเดิมท่ีทุบท้ิง	 และอำคำรภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล	
สูง	19	ชั้น	บนพื้นท่ีอำคำรปฏิบติักำรวศิวกรรมเคร่ืองกลเดิม
				

	 ปี	พ.ศ.	2564	-	65		คณะไดใ้ชเ้งินรำยไดค้ณะสร้ำงอำคำรใหม่สูง	10	ชั้น	อีกหน่ึงหลงัเพื่อเป็นท่ีท�ำกำรของ
ภำควชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	และภำควชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ
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ท�ำเนียบผู้บริหำร	คณะวศิวกรรมศำสตร์
เมือ่คณะวศิวกรรมศำสตร์	ได้ย้ำยมำอยู่ทีม่หำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	บำงเขน	ปี	พ.ศ.	2513

มคีณบดต่ีอเน่ืองมำเป็นล�ำดบั	ดงันี้
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ปัจจุบัน 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปรัชญำ	•	Philosophy

	 ผลติบัณฑติคุณภำพด	ีเทคโนโลยก้ีำวหน้ำ	พึง่พำตนเอง

วสัิยทศัน์	•	Vision

	 เป็นผู้น�ำในกำรสร้ำงและให้บริกำรควำมรู้ทีต่อบสนองพลวตัของสังคมโลกอย่ำงยัง่ยนื

พนัธกจิ	•	Mission

	 1.	ผลติบุคลำกรมอือำชีพทำงวศิวกรรมทีม่คุีณธรรม	จริยธรรมและตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
	 2.	สร้ำงสรรค์งำนวจิยั	นวตักรรม	และให้บริกำรทำงวชิำกำรสู่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
	 3.	บริหำรทรัพยำกรของคณะอย่ำงมปีระสิทธิภำพ
	 4.	สืบสำน	ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวฒันธรรม	และด�ำรงอตัลกัษณ์/วสัิยทศัน์ของคณะ

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์	•	Strategic	Goals	:	DESIRe

	 Digital	Faculty
	 Economic	Sustainable	Faculty
	 Social	Responsible	Faculty
	 Innovation	and	Research	Faculty
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หลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน

หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน	(ปีกำรศึกษำ	2564)
							
	 ตลอด	84	 ปี	 ท่ีผำ่นมำ	คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ไดพ้ฒันำหลกัสูตรอยำ่งต่อเน่ือง	
เพ่ือใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของภำคธุรกิจยคุใหม่ท่ีมีควำมเปล่ียนแปลงไป	โดยในปีกำรศึกษำ	2564	
คณะวศิวกรรมศำสตร์	ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญำตรีและบณัฑิตศึกษำ	ภำคปกติ	ภำคพิเศษ	หลกัสูตรนำนำชำติ	
และภำคภำษำองักฤษ	รวมทั้งส้ิน	46	หลกัสูตร	ดงัน้ี

จ ำนวนหลกัสูตรปัจจุบัน 
    หลกัสูตรท่ีเปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2564         

      ตลอด 84 ปี ท่ีผา่นมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดพ้ฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหท้นัสมยั
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจยุคใหม่ท่ีมีความเปล่ียนแปลงไป โดยในปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ  และภาคภาษาอังกฤษ               
รวมทั้งส้ิน 46 หลกัสูตร ดงัน้ี 

 

ระดับปริญญำตรี   
16 หลักสูตร 

ระดับปริญญำโท  
20 หลักสูตร 

ระดับปริญญำเอก  
10 หลักสูตร 

1. วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) 17. วศ.ม.วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) 37. ปร.ด.วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) 
2. วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 18. วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 38. วศ.ด.วิศวกรรมโยธา  (ภาคปกติ) 
3. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 19. วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) 39. ปร.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

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

20. วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) 40. วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) 

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

21. วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) 41. วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) 

6. วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) 22. วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ
วิศวกรรม (นานาชาติ) 

42. วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) 

7. วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) 23. วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) 43. วศ.ด.วิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคปกติ) 
8. วศ.บ.วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า (ภาคปกติ) 24. วศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรน ้า (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) 44. ปร.ด.วิศวกรรมทรัพยากรน ้ า (ภาคปกติ) 
9. วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  
   (ภาคปกติ  ภาคภาษาองักฤษ) 

25. วศ.ม.วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) 45. วศ.ด.วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) 

10. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 
     (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) 

26. วศ.ม.เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม          
(ภาคพิเศษ) 

46. ปร.ด.วิศวกรรมวสัดุ (ภาคปกติ) 

11. วศ.บ.วิศวกรรมการผลิตดิจิทลัและการบูรณา-
การหุ่นยนต ์(นานาชาติ) 

27. วศ.ม.วิศวกรรมวสัดุ (ภาคปกติ)        

12. วศ.บ.วิศวกรรมวสัดุ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) 28. วศ.ม.วิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาคปกติ) 
13. วศ.บ.วิศวกรรมการบินและอวกาศ  (ภาคปกติ)  
*วศ.บ.วิศวกรรมการบินและอวกาศ และบริหาร 
ธุรกิจ (หลกัสูตรร่วม 2 ปริญญา นานาชาติ)             
ใชห้ลกัสูตรเดียวกบั วศ.บ.วิศวกรรมการบิน        
และอวกาศ * 

29. วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหาร 
(ภาคพิเศษ) 

14. วศ.บ.วิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(ภาคพิเศษ) 

30. วศ.ม.การจดัการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) 

15. วท.บ.การจดัการเทคโนโลยีการบิน  (ภาคพิเศษ) 31. วศ.ม.วิศวกรรมความปลอดภยั  (ภาคพิเศษ) 
16. วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ 
     (นานาชาติ) 

32. วศ.ม.วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั (ภาคพิเศษ) 
33. วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 
34. วศ.ม. สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ต
ของสรรพส่ิง (นานาชาติ) 
35. วศ.ม.เทคโนโลยีโครงสร้างเพ่ือส่ิงแวดลอ้มสรรค์
สร้าง (ภาคพิเศษ) 
36. วศ.ม.วิศวกรรมพลงังานและทรัพยากรเพ่ือความ
ยัง่ยืน (นานาชาติ) 
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จ�านวนนิสิตและผู้ส�าเร็จการศึกษา 
จ�ำนวนนิสิตทั้งหมด		
	
	 ปีกำรศึกษำ	2564	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มีจ�ำนวนนิสิตทั้งส้ิน	6,394	คน	แบ่งเป็น	นิสิตระดบัปริญญำตรี	
4,986	คน	 นิสิตระดบัปริญญำโท	1,230	คน	และนิสิตระดบัปริญญำเอก	178	คน	และแยกตำมประเภทของ	
นิสิต	ภำคปกติ	ภำคพิเศษ	และนำนำชำติ	ไดด้งัน้ี

	 	 นิสิตระดบัปริญญำตรี	จ�ำนวน	4,986	คน	ประกอบไปดว้ย	นิสิตภำคปกติ	2,621	คน	
			 	 นิสิตภำคพิเศษ	1,414	คน	และ	นิสิตนำนำชำติ	951	คน

	

	

	 	 นิสิตระดบัปริญญำโท	1,230	คน	ประกอบไปดว้ย	นิสิตภำคปกติ	403	คน	
	 	 นิสิตภำคพิเศษ	729	คน	และ	นิสิตนำนำชำติ	98	คน
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	 	 นิสิตระดบัปริญญำเอก	178	คน	ประกอบไปดว้ย	นิสิตภำคปกติ	158	คน	
	 	 นิสิตภำคพิเศษ	10	คน	และ	นิสิตนำนำชำติ	10	คน

	

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ		
							
	 นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เป็นสถำบนัท่ีมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิต	
ใหเ้ป็นวศิวกรมืออำชีพท่ีมีควำมสำมำรถและรอบรู้ทำงเทคนิค	พร้อมดว้ยคุณธรรม	จริยธรรม	และควำมรับผดิชอบ	
ทำงสงัคมมำโดยตลอด	โดยตั้งแต่ปีกำรศึกษำ	2486	-	2563	คณะวศิวกรรมศำสตร์	ไดผ้ลิตบณัฑิตออกสู่ตลำดแรงงำน
แลว้เป็นจ�ำนวนทั้งส้ิน	40,483	คน	แบ่งเป็น	ผูส้�ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี	จ�ำนวน	31,441	คน	ผูส้�ำเร็จกำรศึกษำ
ระดบัปริญญำโท	จ�ำนวน	8,714	คน	และผูส้�ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำเอก	จ�ำนวน	328	คน
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	 ตลอดระยะเวลำ	84	 ปีของกำรก่อตั้งคณะวศิวกรรมศำสตร์	บำงเขน	หน่ึงในฟันเฟืองท่ีส�ำคญัในกำรขบัเคล่ือน	
คณะวิศวกรรมศำสตร์ให้มีควำมเจริญกำ้วหน้ำจวบจนปัจจุบนัน้ี	 คือ	 บุคลำกร	 จำกจุดเร่ิมตน้ของกำรก่อตั้ง	
คณะวิศวกรรมศำสตร์ท่ีถือก�ำเนิดมำจำกโรงเรียนช่ำงชลประทำนสังกดักรมชลประทำน	กระทรวงเกษตรำธิกำร	
มีบุคลำกรเพียงไม่ก่ีคนท่ีร่วมเป็นฟันเฟือง	 เป็นก�ำลงัขบัเคล่ือนคณะวิศวกรรมศำสตร์	 ใหส้ำมำรถขยำยกำรเรียน	

กำรสอนดำ้นวศิวกรรมศำสตร์	ตลอดจนผลิตวศิวกรท่ีมีคุณภำพออกสู่ตลำดแรงงำน	รองรับควำมตอ้งกำรของสงัคม	
	
	 ปัจจุบนัคณะวิศวกรรมศำสตร์	บำงเขน	ประกอบดว้ย	 10	ภำควิชำ	 16	 โครงกำรพิเศษ	3	ศูนย	์ และส�ำนกังำน
เลขำนุกำร	มีบุคลำกรรวมทั้งส้ิน	501	คน	โดยจ�ำแนกจ�ำนวนตำมรำยละเอียด	ดงัน้ี

บุคลากร...
ฟันเฟืองส�าคัญทีข่บัเคลือ่นคณะวศิวกรรมศาสตร์
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ศำสตรำจำรย์	ดร.อมร	พมิำนมำศ
ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ

ศำสตรำจำรย์	ดร.อมร	พมิำนมำศ ศำสตรำจำรย์	ดร.วนัชัย	ยอดสุดใจ
ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ

ศำสตรำจำรย์	ดร.วนัชัย	ยอดสุดใจ

ศำสตรำจำรย์	ดร.ปิยะ	โชตกิไกร
ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ

ศำสตรำจำรย์	ดร.ปิยะ	โชตกิไกร ศำสตรำจำรย์	ดร.ไพศำล	คงคำฉุยฉำย
ภำควชิำวศิวกรรมเคมี

ศำสตรำจำรย์	ดร.ไพศำล	คงคำฉุยฉำย ศำสตรำจำรย์	ดร.เมตตำ	เจริญพำนิช
ภำควชิำวศิวกรรมเคมี

ศำสตรำจำรย์	ดร.เมตตำ	เจริญพำนิช

ศำสตรำจำรย์	ดร.เพญ็จติร	ศรีนพคุณ
ภำควชิำวศิวกรรมเคมี

ศำสตรำจำรย์	ดร.เพญ็จติร	ศรีนพคุณ ศำสตรำจำรย์	ดร.ธงไชย	โรหิตะดษิฐ	ศรีนพคุณ
ภำควชิำวศิวกรรมเคมี

ศำสตรำจำรย์	ดร.ธงไชย	โรหิตะดษิฐ	ศรีนพคุณ ศำสตรำจำรย์	ดร.อรรถศักดิ์	จำรีย์
ภำควชิำวศิวกรรมเคมี

ศำสตรำจำรย์	ดร.อรรถศักดิ์	จำรีย์

ศำสตรำจำรย์	ดร.วุฒพิงศ์	อำรีกลุ
ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ

ศำสตรำจำรย์	ดร.วุฒพิงศ์	อำรีกลุ ศำสตรำจำรย์	ดร.นุชนำรถ	ศรีวงศิตำนนท์
ภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ

ศำสตรำจำรย์	ดร.นุชนำรถ	ศรีวงศิตำนนท์

ศำสตรำจำรย์	ดร.วโิรจน์	รุโจปกำร
ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ

ศำสตรำจำรย์	ดร.ก้องกติ	ิพูสวสัดิ์
ภำควชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร

ศาสตราจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ณ ปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2565)
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แผนภูมิการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 : งานแผนและประกนัคุณภาพ ส านกังานเลขานุการ file : D/แผนภูมิการบริหาร

คณบดี
คณะกรรมการประจ าคณะ

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและควบคุม

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวางแผนและ

ควบคุม
1

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวางแผนและ

ควบคุม
2

คณะกรรมการ
ฝ่ายวางแผนและควบคุม

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
บุคคลและการเรียนรู้

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
บุคคลและการเรียนรู้

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
บุคคลและการเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายกายภาพ
และสภาพแวดลอ้ม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ
และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการฝ่ายกายภาพ
และสภาพแวดล้อม

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ

คณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
และพัฒนาดิจิทัล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสาร
และพัฒนาดิจิทัล

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร
และพัฒนาดิจิทัล

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และการต่างประเทศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และการต่างประเทศ

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และการต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ

อุตสาหกรรม

คณะกรรมการ
ฝ่ายสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

และอุตสาหกรรม

ภาควิชาวิศวกรรม
การบินและอวกาศ

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี

ภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรน  า

ภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา

ภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุ

ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ

ศูนย์วิจัยและบริการวชิาการ
ด้านการขนส่งทางอากาศ

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตทางอุตสาหกรรม 

ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางแม่พมิพ์ยาง

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ยานยนต์พลังงานทางเลือก

ศูนย์วิจัยการรับรู้จากระยะไกล
เพื่อการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

ศูนย์วิจัยการบ้ารุงรักษาซ่อมแซม
โครงสร้างพื นฐานแห่งภูมิภาคอาเซียน

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมปฐพีและฐานราก

ศูนย์นวัตกรรมวสัดุ 
ศูนย์ที่ปรึกษาแบบจ้าลอง

ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ศูนย์การจัดการวศิวกรรม

และเทคโนโลยี

ศูนย์เทคโนโลยี
วิศวกรรมโลจิสติกส์

และการจัดการ

ศูนย์
คอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรม

ศูนย์ฝึกอบรม
ระบบอุตสาหกรรม

อัตโนมัติ

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลศิ
ทางวิชาการด้าน

การบริหารจัดการภัยพิบัติ

ศูนย์วิศวกรรม
พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม บางเขน

ศูนย์วิจัยและฝกึอบรม
การจัดการทรัพยากร

และระบบภูมิสารสนเทศ

ศูนย์นิติ
สารสนเทศ

ศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีองค์รวม
และปัญญาประดิษฐ์

ศูนย์เทคโนโลยี
ความปลอดภัยส าหรับอาคาร

และโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์ศึกษา
การจัดการ
บ ารุงรักษา

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถาบัน
วิศวกรรม
พลังงาน

สถาบัน
วิศวกรรม

ป้องกันอัคคีภัย

สถานีรับสัญญาณ
ดาวเทียม
จุฬาภรณ์

ส านักงาน
เลขานุการ

งานบริการวิชาการและวจิัย

หน่วยบริการวิชาการ

หน่วยสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

หน่วยการเจ้าหน้าที่

หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์

งานแผนและประกันคุณภาพ

หน่วยนโยบายและแผน

หน่วยประกันคุณภาพ
และบริหารความเสี่ยง

หน่วยการเงิน

หน่วยบัญชี

หน่วยพัสดุ

งานคลังและพัสดุ

หน่วยกิจการนิสิต

หน่วยทะเบียนและประเมนิผลการศึกษา

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

หน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

งานบริการการศึกษา

หน่วยซ่อมบ้ารุง

หน่วยยานพาหนะ

หน่วยอาคารและสถานที่

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและกิจการพิเศษ

คณะกรรมการการฝึกงาน
นิสิตและการพัฒนา
โครงการสหกิจศึกษา

คณะกรรมการ
กิจการนิสิตและ
กิจการพิเศษ

แผนภูมิการบริหารงานคณ
ะวิศวกรรมศาสตร์
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84 ปี
กบั 13
ภาควชิา
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ต�านานวิศวกรรมชลประทาน มก.

84 ปี
ภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน

ภ	ำควชิำวศิวกรรมชลประทำน	 เป็น	ภำควชิำแรกของคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 โดยเร่ิมตน้มำจำกโรงเรียนช่ำงชลประทำน		
สงักดักรมชลประทำน	กระทรวงเกษตรำธิกำร	 ซ่ึงไดก่้อตั้งโดย	ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภู
เม่ือวนัท่ี	1	สิงหำคม	พ.ศ.	2481	โดยในระยะแรกไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรประกำศนียบตัร
ช่ำงชลประทำน	(หลกัสูตร	2	 ปี)	วชิำหลกัท่ีเปิดสอน	คือ	วศิวกรรมชลประทำน	
(Irrigation	Engineering)	 วิชำเกษตรชลประทำน	 (Irrigation	Agronomy)	 วิชำ
ชลศำสตร์	 (Hydraulic)	 วิชำอุทกวิทยำ	 (Hydrology)	 วิชำกำรส�ำรวจ	 (Survey)
วิชำออกแบบและเขียนวิศวกรรม	 (Engineering	Design	 and	Drawing)	 วิชำ
กำรก่อสร้ำง	 (Construction)	 และกำรฝึกภำคสนำม	ต่อมำไดมี้กำรเปล่ียนแปลง
และพฒันำกำรมำเป็นล�ำดบั	ดงัน้ี

	 พ.ศ.	2492	 -		 โรงเรียนช่ำงชลประทำน	เปล่ียนช่ือเป็น	“โรงเรียนกำรชลประทำน”	
	 	 	 	 เปิดสอนหลกัสูตรประกำศนียบตัรกำรชลประทำน	(หลกัสูตร	3	ปี)	
	 	 	 	 เม่ือเรียนจบจะไดบ้รรจุเขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรสำมญัชั้นตรี
	 พ.ศ.	2494	 -		 โรงเรียนกำรชลประทำนไดส้มทบเขำ้เป็นเครือของมหำวิทยำลยั
	 	 	 	 เกษตรศำสตร์
	 พ.ศ.	2497	 -		 เปล่ียนช่ือเป็น	คณะวิศวกรรมชลประทำน	 เปิดสอนหลกัสูตร
	 	 	 	 ช่ำงชลประทำนบณัฑิต	(หลกัสูตร	5	ปี)
	 พ.ศ.	2507	 -		 เปล่ียนเป็นหลกัสูตรวศิวกรรมชลประทำนบณัฑิต	(หลกัสูตร	4	ปี)	
	 	 	 	 ตั้งแต่นิสิตรุ่นท่ี	20
	 พ.ศ.	2509	 -		 เปล่ียนช่ือเป็น	ภำควชิำวศิวกรรมชลประทำน	คณะวศิวกรรมศำสตร์		
	 	 	 	 มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต
	 	 	 	 (วศิวกรรมชลประทำน)	หลกัสูตร	4	ปี	โดยมีอำจำรยอ์รุณ	อินทรปำลิต
	 	 	 	 เป็นหวัหนำ้ภำควชิำคนแรก
	 พ.ศ.	2522	 -		 ยำ้ยภำควชิำวศิวกรรมชลประทำน	มำท่ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
	 	 	 	 วทิยำเขตก�ำแพงแสน	จ.นครปฐม
	 พ.ศ.	2545	 -		 โอนยำ้ยภำควชิำวศิวกรรมชลประทำน	มำสงักดัคณะวศิวกรรมศำสตร์
	 	 	 	 ก�ำแพงแสน
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พฒันำกำรด้ำนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน

	 เม่ือไดจ้ดัตั้งเป็นภำควชิำวศิวกรรมชลประทำน	ในคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์แลว้
ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำดำ้นหลกัสูตรต่ำง	ๆ	เร่ือยมำตำมล�ำดบั	ดงัน้ี					

	 พ.ศ.	2512	-	13	 เปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	(วศิวกรรมชลประทำน)
	 พ.ศ.	2543	 เปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรดุษฎีบณัฑิต	(วศิวกรรมชลประทำน)

						

							

	 ปัจจุบนัเน่ืองจำกประเทศไทยมีประชำกรส่วนใหญ่ท่ีประกอบอำชีพดำ้นกำรเกษตรท่ีมีน�้ ำเป็นปัจจยั
ส�ำคญัต่อผลผลิต	ดงันั้น	 จ�ำเป็นตอ้งมีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้	ควำมเขำ้ใจ	 รวมทั้งองคค์วำมรู้และวิทยำกำรใหม่
ต่อกำรพฒันำแหล่งน�้ ำและกำรบริหำรจดักำรน�้ ำ	ส�ำหรับกำรท�ำกิจกรรมดำ้นกำรเกษตรของประเทศ	 เพ่ือให้
เกิดประโยชนสู์งสุด	คุม้ค่ำกำรลงทุน	เกิดประสิทธิภำพในกำรใชท้รัพยำกรน�้ำ	และเกิดกำรจดัสรรน�้ำท่ีทัว่ถึง
เป็นธรรมในทุกภำคส่วนของกำรใชน้�้ำ		รวมทั้งแนวโนม้กำรเกิดภยัพิบติัจำกอุทกภยัท่ีมีควำมรุนแรงและบ่อยคร้ัง
ซ่ึงตอ้งกำรควำมรู้ควำมเขำ้ใจและหลกัวชิำกำรท่ีถกูตอ้งในกำรด�ำเนินกำรป้องกนัแกไ้ข		เพ่ือลดผลกระทบดงักล่ำว
ภำควชิำวศิวกรรมชลประทำนจึงมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตวศิวกรใหมี้ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	คุณธรรม	และจรรยำบรรณ
ในกำรท�ำงำน	เพื่อกำรพฒันำกำรบริหำรจดักำร	กำรป้องกนัภยัจำกน�้ำ	กำรศึกษำออกแบบกำรจดักำรระบบ
ชลประทำนและทรัพยำกรน�้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและยัง่ยืน	 ภำควิชำจึงเปิดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมด
3	หลกัสูตร	ไดแ้ก่

	 1.		 วศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	 สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ-ชลประทำน
	 2.		 วศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	 สำขำวชิำวศิวกรรมชลประทำน
	 3.		 วศิวกรรมศำสตรดุษฎีบณัฑิต	 สำขำวชิำวศิวกรรมชลประทำน
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	 มีศิษยเ์ก่ำท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำไดป้ฏิบติังำนในหน่วยงำนทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชน	และรัฐวิสำหกิจ	ของประเทศ	
เช่น	กรมชลประทำน	กรมทรัพยำกรน�้ำ	กำรประปำส่วนภมิูภำค	กรมทำงหลวง	และส�ำนกังำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ	
เป็นตน้

คณำจำรย์เด่น

	 ในอดีตท่ีผำ่นมำจวบจนปัจจุบนั	ภำควชิำวศิวกรรมชลประทำน	มีอำจำรยท่ี์มีควำมสำมำรถและช่ือเสียงโดดเด่น	
ในระดบัประเทศหลำยท่ำน	เช่น
	 	 รศ.ดร.เจษฎำ	 แก้วกัลยำ	ไดรั้บทุนพระรำชทุนมูลนิธิอำนนัทมหิดล	แผนกเกษตรศำสตร์	พ.ศ.	 2518	
	 	 เป็นท่ีปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นผูป้ระสำนงำนชุดโครงกำรกำรจดักำร	
	 	 ทรัพยำกรน�้ำ	ส�ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั	(สกว.)	
	 	 รศ.ดร.มนตรี	 ค�ำ้ชู	ไดรั้บปริญญำวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ	 (วิศวกรรมชลประทำน)	
	 	 จำกมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ผลงำนท่ีส�ำคญั	ไดแ้ก่	เป็นผูเ้ร่ิมตน้พฒันำหวัน�้ำหยดและระบบน�้ำหยด	
	 	 ของประเทศ	 เป็นอนุกรรมกำรร่ำงแผนยทุธศำสตร์ชำติ	 20	 ปี	 เป็นกรรมกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค	
	 	 เป็นท่ีปรึกษำรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี	
	 	 รศ.ดร.บัญชำ	ขวญัยนื	ไดรั้บรำงวลั	“ผู้น�ำกำรเปลีย่นแปลงด้ำนน�ำ้”	ปี	2564	ดำ้นกำรศึกษำ	งำนวจิยัและ	
	 	 นวตักรรมดำ้นน�้ำ	เน่ืองในวนัน�้ำโลก	(22	มีนำคม)	โดยรับรำงวลัประกำศเกียรติคุณจำกพลเอก	ประยทุธ์		
	 	 จนัทร์โอชำ	นำยกรัฐมนตรี	 เม่ือวนัท่ี	 11	 กรกฎำคม	 2564	 และไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำร	
	 	 ทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ	เม่ือวนัท่ี	30	พฤษภำคม	2565	

ผลงำนเด่นด้ำนวชิำกำรของนิสิต

	 ภำควิชำวิศวกรรมชลประทำน	 มีผลงำนเด่นทั้งในดำ้นกำรวิจยัและวิชำกำร	 ดำ้นนวตักรรม	 รวมถึงดำ้น	
กำรพฒันำนิสิตท่ีมีคุณภำพ	เช่น
	 	 กำรเผยแพร่ผลงำนวจิยัในวำรสำรท่ีไดรั้บกำรยอมรับทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
	 	 กำรสนบัสนุนนิสิตเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรประชุมวชิำกำรทั้งในระดบัชำติและนำนำชำติ	มีผลงำนเด่นล่ำสุด			
	 	 เช่น	ไดรั้บรำงวลัรองชนะเลิศอนัดบั	1	บทควำมดีเด่น	(The	1st	Runner-up	Award)	จำกบทควำมวจิยัเร่ือง		
	 	 “กำรเทียบมำตรฐำน	 ในระดบัห้องปฏิบัติกำรเซนเซอร์วดัควำมช้ืนในดนิชนิดคำปำซิทีฟแบบต้นทุนต�่ำ		
	 	 (Laboratory	Calibration	of	Low-cost	Capacitive	Soil	Moisture	Sensor)”	ในกำรประชุมวิชำกำร	
	 	 วศิวกรรมฟำร์มและเทคโนโลยกีำรควบคุมอตัโนมติั	คร้ังท่ี	7	(The	7th	Conference	on	Farm	Engineering		
	 	 and	Automation	Technology)	 ภำยใตห้ัวขอ้	“Smart	 Farm	 forwards	 to	 Smart	Life”	 ซ่ึงจดัโดย	
	 	 คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี	 มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน	 ในรูปแบบออนไลน	์
	 	 เม่ือวนัท่ี	29	มีนำคม	2565	
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	 นิสิตบณัฑิตศึกษำระดบัปริญญำโท	ภำควิชำวิศวกรรมชลประทำน	คณะวิศวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน	
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ไดรั้บรำงวลั	 ผลงำนวิจยั	 (ฟิสิกส์	 ฟิสิกส์ประยกุตแ์ละวิศวกรรมศำสตร์)	 ระดบั	
ดีมำก	 จำกกำรน�ำเสนอผลงำนวิชำกำรภำคบรรยำย	 ในกำรประชุมวิชำกำรระดบัชำติ	 มหำวิทยำลยัทกัษิณ	
คร้ังท่ี	30	ประจ�ำปี	2563	และกำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติ	คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์	คร้ังท่ี	1	จดัโดย	
สถำบนัวิจยัและพฒันำ	มหำวิทยำลยัทกัษิณ	วิทยำเขตพทัลุง	แบบออนไลน์	 เม่ือวนัท่ี	 30	พฤษภำคม	2563	
จำกผลงำนวิจยัเร่ือง	 “กำรประเมินปริมำณน�้ำฝนรำยเดือนจำกดำวเทียม	 PERSIANN-CCS	 โดยใช้สถำนี	
วดัน�ำ้ฝนในพืน้ทีลุ่่มน�ำ้ปิงตอนบน”	

ด้ำนกำรพฒันำนิสิต

	 ภำควิชำไดจ้ดัโครงกำรต่ำง	ๆ	 ในดำ้นกิจกำรนิสิต	ไม่วำ่จะเป็นโครงกำรเท่ียวไปไดค้วำมรู้	 ค่ำยอำสำ	
เพ่ือพฒันำชุมชน	 ซ่ึงเป็นกำรจดักำรเรียนรู้นอกหอ้งเรียนใหนิ้สิตไดศึ้กษำดูงำน	 เปิดประสบกำรณ์และได	้
ปฏิบติัจริง	 อีกทั้งยงัไดเ้ห็นภำพกระบวนกำร	 เห็นปัญหำ	และสำมำรถแกปั้ญหำลกัษณะงำนของวิชำชีพท่ี	
เลือกเรียนได้
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ต�านานวิศวกรรมเกษตร มก.

56 ปี
ภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร

ภ	ำควชิำวศิวกรรมเกษตร	ไดเ้ร่ิมเปิดสอนเพ่ือผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญำตรีสำขำวศิวกรรมเกษตร	 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย	 เม่ือปีกำรศึกษำ	2509	
สังกดัอยูใ่นคณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	บำงเขน	ต่อมำ	
ในปลำยปีกำรศึกษำ	 2522	ภำควิชำวิศวกรรมเกษตรไดย้ำ้ยไปท่ีมหำวิทยำลยั
เกษตรศำสตร์	วทิยำเขตก�ำแพงแสน	จ.นครปฐม	โดยใชอ้ำคำร	3	 ซ่ึงเป็นอำคำร
คอนกรีตเสริมเหลก็	3	ชั้น	เป็นท่ีท�ำกำร	ต่อมำมีกำรต่อเติมอำคำรส่วนปฏิบติักำร		
และโรงจอดรถแทรกเตอร์ออกไปดำ้นขำ้ง	ซ่ึงยงัคงมีกำรใชง้ำนมำจนถึงปัจจุบนั	

	 ปี	พ.ศ.	2545	ภำควชิำวศิวกรรมเกษตรไดด้�ำเนินกำรสร้ำงอำคำรหลงัใหม่
ดว้ยงบประมำณแผน่ดิน	คือ	อำคำร	7	หรืออำคำรพฒันำเคร่ืองจกัรกลเกษตร	ซ่ึงใช้
เป็นอำคำรส�ำหรับกำรเรียนกำรสอนทั้งบรรยำยและปฏิบติักำร	ตลอดจนหอ้งพกั
นิสิตในระดบับณัฑิตศึกษำ	และต่อมำในปี	พ.ศ.	2559	ท่ีภำควชิำวศิวกรรมเกษตร
ก่อตั้งครบ	50	ปี	ไดมี้กำรจดัสร้ำงอำคำร	50	ปี	วศิวกรรมเกษตร	ซ่ึงอำคำรน้ีสร้ำง
เสร็จดว้ยงบสนบัสนุนจำกศิษยเ์ก่ำ	โดยไดรั้บเกียรติจำก	รศ.พนัธ์	ช.	พหลโยธิน	
อำจำรยผ์ูท้รงคุณวุฒิของภำควิชำวิศวกรรมเกษตร	และคณบดีคนแรกของคณะ
วศิวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน	เป็นประธำนเปิดอำคำร	
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	 ภำควิชำวิศวกรรมเกษตร	โอนมำสงักดัอยูใ่นคณะวิศวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน	 ซ่ึงไดรั้บกำรสถำปนำ
เป็นคณะเม่ือวนัท่ี	22	เมษำยน	2546	

พฒันำกำรด้ำนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน
	
	 กำรเกษตรเป็นรำกฐำนท่ีส�ำคญัของประเทศไทยมำเป็นเวลำชำ้นำน	และจะยิ่งทวีควำมส�ำคญัมำกข้ึน
เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรอำหำรของประชำกรทั้งภำยในและต่ำงประเทศท่ีสูงข้ึน	 ทั้งในดำ้นคุณภำพและ
ปริมำณ	ดงันั้นกำรพฒันำเทคโนโลยกีำรเกษตรของประเทศใหก้ำ้วหนำ้	จ�ำเป็นตอ้งอำศยับุคลำกรท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงดำ้นวิศวกรรมเกษตร	ไม่วำ่จะเป็นกำรออกแบบพฒันำเคร่ืองจกัรกลเกษตร	กำรเก็บรักษำ
และกำรแปรรูปผลิตผลเกษตร	กำรจดักำรพลงังำนทำงกำรเกษตร	รวมไปถึงกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มทำงกำรเกษตร	
กำรวจิยัพื้นฐำน	เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหำในทุกขั้นตอนของกำรสร้ำงผลิตผลทำงกำรเกษตร	รวมถึงกำรน�ำ
วทิยำกำรและเทคโนโลยสีมยัใหม่มำประยกุตใ์ชใ้หก้ำรพฒันำงำนวศิวกรรมเกษตรเป็นไปอยำ่งเหมำะสม
	 ภำควิชำวิศวกรรมเกษตรไดต้ระหนกัถึงควำมส�ำคญัดงักล่ำว	 จึงไดเ้ปิดสอนเพ่ือผลิตบณัฑิตในระดบั
ปริญญำตรี	ปริญญำโท	และปริญญำเอก	รวม	3	หลกัสูตร	ไดแ้ก่
	
	 	 วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต	 (วิศวกรรมเกษตร)	ตั้งแต่	พ.ศ.	 2509	และต่อมำไดมี้กำรจดัตั้งโครงกำร
	 	 ภำคพิเศษ	ในปี	พ.ศ.	2550
	 	 วศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	(วศิวกรรมเกษตร)	ตั้งแต่	พ.ศ.	2534
	 	 วศิวกรรมศำสตรดุษฎีบณัฑิต	(วศิวกรรมเกษตร)	ตั้งแต่	พ.ศ.	2545

สถำนะปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.	2565)
	
	 ในปัจจุบนั	 ภำควิชำวิศวกรรมเกษตร	 มีนิสิตในระดบัปริญญำตรี	 185	 คน	 ระดบัปริญญำโท	 18	 คน
และระดบัปริญญำเอก	6	คน	คณำจำรยป์ระจ�ำ	15	คน	นกัวจิยัและบุคลำกรรวมกวำ่	6	คน	โดยนบัตั้งแต่ก่อตั้ง
ภำควชิำวศิวกรรมเกษตร	ไดมี้บณัฑิต	มหำบณัฑิต	และดุษฎีบณัฑิต	ส�ำเร็จกำรศึกษำเพ่ือรับใชส้งัคม	ประเทศชำติ
แลว้กวำ่	2,000	คน
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กจิกรรมวชิำกำร
	 นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนปกติแลว้	ภำควิชำวิศวกรรมเกษตรไดส่้งเสริมและสนบัสนุนให้อำจำรย	์
และนิสิตทั้งระดบัปริญญำตรี	โท	และเอก	ใหเ้ขำ้ร่วมในกิจกรรมทำงวชิำกำรต่ำง	ๆ 	ทั้งระดบัชำติและระดบันำนำชำติ	
โดยในส่วนของนิสิตไดมี้กำรน�ำเสนอผลงำนในกำรประชุมทำงวชิำกำรต่ำง	ๆ 	เช่น	กำรประชุมโครงงำนวศิวกรรม
เกษตร	กำรประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตร	 เป็นตน้	 รวมทั้งนิสิตบำงส่วนไดเ้ผยแพร่ผลงำนในวำรสำร	
ทำงวชิำกำรอีกดว้ย
			
			
	

	 คณำจำรยข์องภำควิชำไดมี้กำรน�ำเสนอผลงำนในท่ีประชุมทำงวิชำกำร	รวมทั้งเผยแพร่ผลงำนในวำรสำร	
ทำงวิชำกำร	ทั้งระดบัชำติและนำนำชำติอยำ่งต่อเน่ือง	ผลงำนของคณำจำรยห์ลำยเร่ืองไดรั้บกำรจดสิทธิบตัร	
ทั้งในและต่ำงประเทศอีกดว้ย	
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	 ภำควชิำวศิวกรรมเกษตรยงัมีบทบำทในดำ้นกำรบริกำรวชิำกำร	เพ่ือเผยแพร่องคค์วำมรู้แก่สงัคมภำยนอก
อยำ่งสม�่ำเสมอ	เช่น	กำรฝึกอบรมเร่ือง	ระบบไฮดรอลิก	กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบติักำรหลกัสูตรเร่ือง	กำรจดักำร
เคร่ืองจกัรกลเกษตรในไร่ออ้ยอยำ่งมีประสิทธิภำพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดค่ำใชจ่้ำย	กำรถ่ำยทอดนวตักรรม
เคร่ืองผลิตภำชนะบรรจุอำหำรปลอดภยัจำกวสัดุใบตอง	เป็นตน้
	

	

	 นอกจำกน้ี	ภำควชิำวศิวกรรมเกษตรไดมี้ควำมร่วมมือทั้งในกำรเรียนกำรสอน	กำรวจิยั	และกำรแลกเปล่ียน	
นิสิต	กบัสถำบนักำรศึกษำในต่ำงประเทศ	 เช่น	University	 of	Tsukaba	ประเทศญ่ีปุ่น	Nagoya	University	
ประเทศญ่ีปุ่น	Okayama	University	ประเทศญ่ีปุ่น	University	of	Tennessee	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	และ	National	
Pingtung	University	of	Science	and	Technology	ประเทศไตห้วนั	เป็นตน้

		

หน่วยวจิยั	แปลงทดลองและห้องปฏิบัตกิำรทำงวศิวกรรมเกษตร
	 ภำควชิำวศิวกรรมเกษตร	มีหน่วยวจิยั	แปลงทดลอง	และหอ้งปฏิบติักำรทำงวศิวกรรมเกษตรหลำกหลำย
รูปแบบ	ดงัต่อไปน้ี
	
	 •	 หน่วยวจิยัวศิวกรรมกระบวนกำรหลงักำรเกบ็เก่ียวและบรรจุภณัฑ์
	 •	 หอ้งปฏิบติักำรเคร่ืองมือวดัและกำรควบคุมอตัโนมติั
	 •	 หอ้งปฏิบติักำรเคร่ืองจกัรกลเกษตร
	 •	 หอ้งปฏิบติักำรเคร่ืองสูบและพดัลม
	 •	 หอ้งปฏิบติักำรไฮดรอลิกและนิวแมติก
	 •	 หอ้งปฏิบติักำรอบแหง้ผลิตผลเกษตรและอำหำร
	 •	 หอ้งปฏิบติักำรดินพลศำสตร์
	 •	 หอ้งปฏิบติักำรวศิวกรรมกำรแปรรูปผลิตผลเกษตร
	 •	 หอ้งปฏิบติักำรตน้ก�ำลงัทำงกำรเกษตร
	 •	 โรงฝึกปฏิบติักำรเคร่ืองมือกลและสร้ำงเคร่ืองตน้แบบ
	 •	 แปลงทดลองเคร่ืองจกัรกลเกษตร	
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ก	ำรเปิดสอนดำ้นวิศวกรรมโยธำ	ของคณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	เร่ิมตน้เม่ือปี	พ.ศ.	2502	โดยไดจ้ดัตั้งเป็นสำขำวชิำวศิวกรรม
โยธำ	ในหลกัสูตรช่ำงชลประทำนบณัฑิตของคณะวศิวกรรมชลประทำน	มหำวทิยำลยั
เกษตรศำสตร์	ซ่ึงตั้งอยูท่ี่กรมชลประทำน	ปำกเกร็ด	ต่อมำเม่ือปรับเปล่ียนเป็นคณะ
วศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ในวนัท่ี	1	มีนำคม	พ.ศ.	2509	จึงได้
จดัตั้งภำควชิำวศิวกรรมโยธำข้ึน	และเปิดสอนในหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต
(วศิวกรรมโยธำ)	รุ่นแรกเม่ือปี	พ.ศ.	2510

	 เม่ือคณะวิศวกรรมศำสตร์ยำ้ยท่ีตั้งจำกกรมชลประทำน	ปำกเกร็ด	 มำยงั
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	บำงเขน	ไดมี้กำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบติักำรวศิวกรรม
โยธำข้ึน	 เม่ือปี	พ.ศ.	 2511	 เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหลก็	2	ชั้น	และต่อมำไดมี้
กำรขยำยพ้ืนท่ีส่วนปฏิบติักำรแลว้เสร็จในปี	พ.ศ.	2518	ซ่ึงภำควชิำวศิวกรรมโยธำ
ไดใ้ชอ้ำคำรหลงัน้ีมำโดยตลอด	เป็นเวลำกวำ่	40	ปี

ต�านานวิศวกรรมโยธา มก.

55 ปี
ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
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	 จนกระทัง่ปี	พ.ศ.	2552	ภำควชิำไดด้�ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนและปฏิบติักำรหลงัใหม่ทดแทนหลงัเดิม	
ท่ีใชง้ำนมำเป็นระยะเวลำนำนและไมส่ำมำรถรองรับจ�ำนวนนิสิตท่ีเพิม่ข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองได	้โดยด�ำเนินกำรสร้ำง
แลว้เสร็จในปี	พ.ศ.	2553	ต่อมำตั้งช่ือวำ่	“อำคำรบุญสม	สุวชิรัตน์”	ซ่ึงเป็นอำคำคอนกรีตเสริมเหลก็	สูง	9	ชั้น	
พร้อมชั้นลอย	และชั้นดำดฟ้ำ	สร้ำงข้ึนทดแทนในบริเวณพ้ืนท่ีอำคำร	9	และอำคำร	10	เดิมของภำควชิำวศิวกรรม
โยธำ	นอกจำกน้ี	ยงัมีอำคำรปฏิบติักำรวสัดุธรณี	เดิมเป็นอำคำรชั้นเดียวทรงจัว่	ใชเ้ป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมนิสิต	ต่อมำ	
ไดใ้ชเ้ป็นหอ้งปฏิบติักำรวศิวกรรมปฐพีและขนส่ง	โดยไดมี้กำรต่อเติมในปี	พ.ศ.	2540	และ	2554	เป็นอำคำร
สูง	5	ชั้น	เพื่อใชเ้ป็นหอ้งปฏิบติักำร	หอ้งเรียน	และลำนกิจกรรมนิสิต

พฒันำกำรด้ำนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน

	 ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	ไดมี้กำรขยำยตวัในกำรจดักำรศึกษำ	กำรเรียนกำรสอน	และกำรวจิยัอยำ่งต่อเน่ือง	
ทั้งในระดบัปริญญำตรี	ปริญญำโท	และปริญญำเอก	มำเป็นล�ำดบัดงัน้ี
	 	วศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	(วศิวกรรมโยธำ)	ตั้งแต่	พ.ศ.	2510
	 	วศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	(วศิวกรรมโยธำ)	ตั้งแต่	พ.ศ.	2519
	 	วศิวกรรมศำสตรดุษฎีบณัฑิต	(วศิวกรรมโยธำ)	ตั้งแต่	พ.ศ.	2536
	 	วศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	(วศิวกรรมโยธำ)	หลกัสูตรนำนำชำติ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2541	จนถึง	พ.ศ.	2561
	 	วศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	(วศิวกรรมส�ำรวจและสำรสนเทศภมิูศำสตร์)	ตั้งแต่	พ.ศ.	2546
	 	วศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	(วศิวกรรมโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริหำร)	ตั้งแต่	พ.ศ.	2547
	 	วศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	(เทคโนโลยโีครงสร้ำงเพื่อส่ิงแวดลอ้มสรรคส์ร้ำง)	ตั้งแต่	พ.ศ.	2552

สถำนะปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.	2565)

	 ในปัจจุบนั	ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	มีนิสิตในระดบัปริญญำตรี	467	คน	ระดบัปริญญำโท	258	คน	และ
ระดบัปริญญำเอก	28	คน	และคณำจำรยป์ระจ�ำ	34	คน	นกัวจิยัและบุคลำกรรวมกวำ่	13	คน	โดยนบัตั้งแต่ก่อตั้ง	
ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	ไดมี้บณัฑิต	มหำบณัฑิต	และดุษฎีบณัฑิต	ส�ำเร็จกำรศึกษำเพ่ือรับใชส้งัคม	ประเทศชำติ	
แลว้กวำ่	3,000	คน
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ผลงำนเด่น

	 ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	มีผลงำนเด่นทั้งในดำ้นกำรพฒันำนิสิตท่ีมีคุณภำพ	กำรวจิยัและวชิำกำร	รวมถึงดำ้น	กำร	
บริกำรสงัคมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวฒันธรรม	โดยผลงำนเด่นของภำควชิำฯ	ในช่วงท่ีผำ่นมำสำมำรถสรุปไดพ้อสงัเขป		
ดงัน้ี
	 	 กำรเผยแพร่ผลงำนวจิยัในวำรสำรท่ีไดรั้บกำรยอมรับทั้งในและต่ำงประเทศ
	 	 กำรด�ำเนินกำรโครงกำรวจิยัร่วมกบัหน่วยงำนต่ำง	ๆ	อำทิ	เช่น
	 	 	 	 โครงกำรวจิยัและพฒันำโครงสร้ำงถนนของกรมทำงหลวง
	 	 	 	 โครงกำรพฒันำระบบติดตำมกำรด�ำเนินงำนแผนพฒันำทำงหลวง	กรุงเทพมหำนคร
	 	 	 		 โครงกำรศึกษำเพ่ือตรวจสอบคุณภำพดินซีเมนตแ์ละดินซีเมนตป์รับปรุงคุณภำพดว้ยยำงธรรมชำติ	
	 	 	 	 โดยวธีิกำรทดสอบแบบไม่ท�ำลำย
	 	 	 	 โครงกำรจดัท�ำร่ำงขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคุมอำคำร	และกฎหมำย	
	 	 	 	 วำ่ดว้ยกำรขดุดินและถมดินในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม	(Landslide)	และบริเวณลำดเชิงเขำ
	 	 	 		 โครงกำรจดัท�ำมำตรฐำนกำรติดตั้งและกำรตรวจสอบโครงสร้ำงนัง่ร้ำน	(มยผ.	1571	-	62)
	 	 	 		 กำรร่วมงำนกบัมูลนิธิชยัพฒันำ	ป้องกนั-แกไ้ข	ปัญหำดินถล่มบนท่ีสูงชนัตำมแนวพระรำชด�ำริ
	 		 กำรพฒันำและสนบัสนุนนิสิตเขำ้ร่วมกิจกรรมและกำรแข่งขนัระดบัชำติและระดบันำนำชำติหลำยรำยกำร		
	 	 เช่น
	 	 	 	 กำรแข่งขนัสะพำนเหลก็	(ASIA	BRICOM)	ซ่ึงนิสิตสำมำรถควำ้รำงวลัอนัดบัตน้	ๆ	ในหลำยดำ้น		
	 	 	 	 เช่น	สมรรถนะโดยรวม	ค่ำใชจ่้ำยทำงโครงสร้ำง	ควำมสวยงำม	และกำรน�ำเสนอ	เป็นตน้

	 	 	 		 โครงกำร	AP	OPEN	HOUSE	2021	(CONTEST)	โปรแกรม	BIM	EMPOWER	CIVIL	ซ่ึงนิสิต	
	 	 	 	 ไดรั้บรำงวลัรองชนะเลิศ	อนัดบั	2	จำกผูส้มคัรเขำ้ร่วมแข่งขนัทัว่ประเทศกวำ่	1,000	คน
	 	 	 		 นิสิตสำขำวิชำวิศวกรรมส�ำรวจและสำรสนเทศภูมิศำสตร์	ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	 ไดรั้บรำงวลั	
	 	 	 	 ชนะเลิศ	โครงงำนสหกิจศึกษำระดบัเครือข่ำย	ประจ�ำปี	2564
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	 	 	 		 นิสิตชั้นปีท่ี	4	สำขำวศิวกรรมส�ำรวจและสำรสนเทศภมิูศำสตร์	ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	จำกทีม		
	 	 	 	 seven	BC	ไดรั้บรำงวลัชนะเลิศ	และทีม	Magnetars	ไดรั้บรำงวลัชมเชย	จำกกิจกรรม	PIXEL	
	 	 	 	 ประกวดแนวคิดกำรใชป้ระโยชนจ์ำกภำพถ่ำยจำกดำวเทียม	ในงำน	“GISTDA	Innovation	Day”

	 	 	 		 กำรแข่งขนัแกปั้ญหำทำงวศิวกรรมปฐพี	ซ่ึงนิสิตสำมำรถควำ้รำงวลัต่ำง	ๆ	ไดห้ลำยคร้ัง
	 	 	 		 นิสิตปริญญำโท	สำขำวิศวกรรมปฐพี	 ไดรั้บรำงวลั	 Special	 Paper	Award	 จำกกำรประชุม	
	 	 	 	 วศิวกรรมโยธำแห่งชำติ	คร้ังท่ี	21

	 		 โครงกำรควำมร่วมมือกบัมหำวทิยำลยัและหน่วยงำนต่ำงประเทศ	เช่น
	 	 	 		 กำรจดัประชุมวชิำกำรระดบันำนำชำติ	Regional	Symposium	on	Infrastructure	Development	#	7
	 	 	 		 global	Project	Based	Learning	(gPBL)
	 	 	 		 International	Program	on	Resilient	Society	Development	under	Changing	Climate	(RSDC)
	 	 	 		 กำรส�ำรวจพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจำกแผน่ดินไหวปำล	ู(Palu	Earthquake)	ประเทศอินโดนีเซีย
	 		 กำรบริกำรสงัคมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวฒันธรรม	อำทิ	เช่น
	 	 	 		 กำรร่วมสร้ำงพระอริยเจดียศ์รีสงครำม	ณ	วดัโพธ์ิชยั	บำ้นสำมผง	ต.สำมผง	อ.ศรีสงครำม		
	 	 	 	 จ.นครพนม
	 	 	 		 กำรส�ำรวจและเสนอแนะกำรเสริมเสถียรภำพ	ฐำนลำดองคพ์ระเจดียส์มเด็จภูเรือม่ิงเมือง	
	 	 	 	 จ.เลย	พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดักำรเคล่ือนตวัและควำมช้ืนดิน	IoT	slope	monitoring
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ด้ำนกำรเรียนกำรสอน	กำรวจิยั

	 กำรเรียนกำรสอนของทำงภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	ไดมี้กำรปรับเปล่ียนใหมี้ควำมทนัสมยัและสอดคลอ้งกบั
บริบทท่ีเปล่ียนไปตำมแต่ละยคุสมยั	ไม่วำ่จะเป็นกำรปรับปรุงรำยวชิำและหลกัสูตรตำ่ง	ๆ 	กำรน�ำเทคโนโลยสีมยัใหม่	

มำใชป้ระกอบกำรเรียนกำรสอน	กำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์	กำรสอนแบบ	On-demand	ท่ีนิสิตสำมำรถ
เรียนรู้ไดต้ลอดเวลำ	หรือแมแ้ต่กำรสอนแบบ	Flipped	Classroom	 ซ่ึงเป็นกำรสอนท่ีใหนิ้สิตเป็นศูนยก์ลำงของ
กิจกรรมต่ำง	ๆ	นอกเหนือไปจำกกำรส่งเสริมให้นิสิตไดรั้บกำรเรียนรู้ในห้องเรียนแลว้นั้น	ทำงภำควิชำยงัให้
ควำมส�ำคญักบักำรส่งเสริมให้นิสิตไดรั้บประสบกำรณ์นอกห้องเรียนผ่ำนกำรศึกษำดูงำน	 เพ่ือให้นิสิตสำมำรถ	
เช่ือมต่อแนวคิดทำงทฤษฎีท่ีไดเ้รียนรู้มำและสำมำรถน�ำมำประยกุตใ์ชก้บักำรทำงำนในชีวติจริงไดอ้ยำ่งไร้รอยต่อ	

อยำ่งไรกต็ำมไม่วำ่รูปแบบกำรเรียนกำรสอนนั้นจะมีกำรปรับเปล่ียนไปอยำ่งไร	ทำงภำควชิำยงัคงมุ่งเนน้ท่ีจะผลิต
บณัฑิตท่ีเพียบพร้อมไปทั้งควำมรู้	ควำมสำมำรถ	รวมทั้งมีคุณธรรม	จริยธรรมท่ีดีงำม	สอดคลอ้งกบัปรัชญำและ	
พนัธกิจของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์สืบไป

	 ในดำ้นกำรวิจยัซ่ึงนับเป็นส่วนสำคญัในกำรพฒันำขบัเคล่ือนประเทศไทยนั้น	 ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	
มีส่วนร่วมในกำรพฒันำประเทศให้มีควำมเจริญกำ้วหนำ้ผ่ำนควำมร่วมมือทั้งกบัหน่วยงำนของภำครัฐ	บริษทั	
รวมถึงหน่วยงำนเอกชน	 ชุมชนต่ำง	ๆ	 ในสังคม	ทั้งยงัร่วมมือกบัมหำวิทยำลยัชั้นน�ำทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ือ
คิดคน้และพฒันำต่อยอดงำนวจิยัใหมี้ควำมเป็นสำกลและกำ้วไปสู่ระดบัโลกมำกยิง่ข้ึน	 ซ่ึงทำงภำควชิำไดเ้ลง็เห็น
ถึงควำมส�ำคญัในดำ้นกำรวจิยั	 จึงมีกำรส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้ำจำรยแ์ละนิสิตไดท้�ำงำนวจิยั	น�ำเสนอผลงำน	
และเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรทั้งในระดบัชำติและนำนำชำติ	 ไม่วำ่จะเป็น	กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำ	
แห่งชำติ	กำรเป็นเจำ้ภำพจดักำรประชุม	Regional	Symposium	on	Infrastructure	Development	คร้ังท่ี	7

ด้ำนกำรพฒันำทกัษะนิสิต

	 ภำควชิำไดจ้ดัโครงกำรกำ้วแรกสู่วศิวกรยคุใหม่เพ่ือใหนิ้สิตท่ีแยกสงักดัภำควชิำแลว้	ไดรู้้จกักบัอำจำรยแ์ละ
บุคลำกรของสำขำวิชำรวมถึงกิจกรรมและกำรด�ำเนินกำรของสำขำวิชำ	และใหไ้ดรู้้จกัลกัษณะงำนของวิชำชีพท่ี	
เลือกเรียน	รวมทั้งไดพ้บปะกบัศิษยเ์ก่ำท่ีประสบควำมส�ำเร็จ	ซ่ึงจะส่งผลใหภ้ำควชิำฯ	ผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภำพใน
กำรท�ำงำนทุกดำ้น	และปลกูฝังจรรยำบรรณและควำมเป็นวศิวกรในอนำคต



60 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

61
84th

Anniversary of Faculty of Engineering, KU

	 นอกเหนือไปจำกกำรพฒันำควำมรู้	ควำมสำมำรถของนิสิตในหอ้งเรียนแลว้นั้น	ทำงภำควชิำยงัสนบัสนุน	
ใหนิ้สิตไดรั้บประสบกำรณ์นอกหอ้งเรียนผำ่นกำรศึกษำดูงำน	กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมและกำรแข่งขนัทำงดำ้น
วศิวกรรมหลำยดำ้น	เช่น	กำรเขำ้ศึกษำดูงำน	บริษทั	รถไฟฟ้ำ	ร.ฟ.ท.	จ�ำกดั	กำรแข่งขนัสะพำนเหลก็	(ASIA		
BRICOM)	กำรประกวดโครงงำนสหกิจศึกษำระดบัเครือข่ำย	 รวมไปถึงกำรแข่งขนัท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงำน	
ทั้งในและต่ำงประเทศ

	 นอกจำกน้ีทำงภำควิชำฯ	 ยงัสร้ำงและส่งเสริมควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงนิสิตทั้งในและระหว่ำงประเทศ	
ผำ่นกำรเดินทำง	กำรศึกษำดูงำน	และกำรใชชี้วติในต่ำงประเทศ	เช่น	โครงกำร	global	Project	Based	Learning	
(gPBL)	 ร่วมกบั	Shibaura	 Institute	 of	Technology,	 โครงกำร	 International	 Program	on	Resilient	 Society	
Development	 under	Changing	Climate	 (RSDC)	 ร่วมกบั	Kyoto	University	 เป็นตน้	ทั้งยงัมีกำรส่งเสริม
และพฒันำควำมสมัพนัธ์กบันิสิตจำกหลำกหลำยประเทศ	ไม่วำ่จะเป็นกำรรับนิสิตต่ำงชำติ	อำทิ	 เช่น	 เนปำล	
อินโดนีเซีย	ศรีลงักำ	ฝร่ังเศส	 เขำ้ศึกษำต่อในระดบัปริญญำโท-เอก	หรือผำ่นโครงกำรควำมร่วมมือระยะสั้น	
ซ่ึงนบัเป็นกำรแลกเปล่ียนควำมรู้และประสบกำรณ์	ทั้งเป็นกำรเพ่ิมทกัษะดำ้นภำษำองักฤษแก่นิสิตไทยผำ่น
กำรเรียนรู้และใชชี้วติร่วมกบันิสิตต่ำงชำติ	เช่นกนั

	 ทำงภำควิชำยงัท�ำหน้ำท่ีเป็นสะพำนเช่ือมต่อและเปิดโอกำสให้นิสิตไดเ้ขำ้ศึกษำต่อในมหำวิทยำลยั	
ชั้นน�ำอ่ืน	ๆ	ในระดบัโลก	ผำ่นกำรใหค้ �ำปรึกษำ	กำรติดต่อประสำนงำน	และกำรช่วยเหลือสนบัสนุนใหนิ้สิต
ไดเ้ขำ้รับกำรศึกษำต่อ	ในระดบัสูงต่อไป
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คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ไดเ้ร่ิมเปิดสอนในสำขำ
วิศวกรรมเคร่ืองกล	 เม่ือปี	พ.ศ.	 2510	ภำยใตก้ำรด�ำเนินงำนของภำควิชำ

วิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้ำ	 โดยมี	 อ.ศิริชยั	 ชยัอำญำ	 เป็นหัวหน้ำภำควิชำ
ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีของกรมชลประทำน	ปำกเกร็ด	 จนถึงปี	พ.ศ.	 2513	 ไดย้ำ้ยมำยงั
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	บำงเขน	ต่อมำ	 ปี	พ.ศ.	 2518	 เม่ือมีควำมพร้อมและ
คณำจำรยป์ระจ�ำมำกข้ึน	จึงไดแ้ยกภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้ำ	ออกเป็น	
2	ภำควชิำ	คือ	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	และภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	
	
	 ปี	พ.ศ.	 2516	คณะไดรั้บเงินกูธ้นำคำรโลก	สร้ำงอำคำรวศิวกรรมเคร่ืองกล
สูง	 2	 ชั้น	 แต่เม่ือไดใ้ชง้ำนมำถึงปี	พ.ศ.	 2550	 ไดทุ้บท้ิงและสร้ำงเป็นอำคำร
วศิวกรรมเคร่ืองกลหลงัใหม่	สูง	6	ชั้น	ข้ึนมำแทน

ต�านานวิศวกรรมเครื่องกล มก.

	 ต่อมำในช่วงปี	พ.ศ.	2557-2561	คณะไดส้ร้ำงอำคำรวศิวกรรมเคร่ืองกลใหม่
อีกหน่ึงหลงั	 สูง	 12	ชั้น	 เพ่ือรองรับกำรขยำยตวัและกำรผนวกหลกัสูตรระดบั
ปริญญำตรี	สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 เคร่ืองกล	กำรผลิต	 เขำ้มำในควำมดูแลของ
ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	

อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (อาคาร 5) หลงัเก่า และสร้างใหม่ขึน้มาทดแทน

55 ปี
ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
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พฒันำกำรด้ำนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน
		
พ.ศ.	2509	 เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญำตรี	สำขำวศิวกรรมเคร่ืองกล
พ.ศ.	2530	 เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญำโท	สำขำวศิวกรรมเคร่ืองกล
พ.ศ.	2546	 เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญำเอก	สำขำวศิวกรรมเคร่ืองกล
พ.ศ.	2546	 เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญำตรี	นำนำชำติ
พ.ศ.	2554	 เขำ้รับผดิชอบหลกัสูตรระดบัปริญญำตรี	สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต	ท่ีไดเ้ปิดสอน	
	 	 ภำยใตค้ณะวศิวกรรมศำสตร์มำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2542
พ.ศ.	2556	 เขำ้รับผดิชอบสถำบนัคน้ควำ้และพฒันำเทคโนโลยกีำรผลิตทำงอุตสำหกรรม	(RDiPT)	ท่ีก่อตั้ง	
	 	 ข้ึนภำยใตค้ณะวศิวกรรมศำสตร์มำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2539
พ.ศ.	2560	 จดัตั้งโครงกำรเปิดสอนหลกัสูตรปริญญำโท	ภำคพิเศษ	โดยเนน้ควำมเช่ียวชำญทำงดำ้นวศิวกรรม	
	 	 ระบบรำง	และควำมเช่ียวชำญทำงดำ้นวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละกำรควบคุมอตัโนมติั

สถำนะปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.	2565)

	 ในปัจจุบนั	ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	มีนิสิตในระดบัปริญญำตรี	481	คน	ระดบัปริญญำโท	155	คน	
และระดบัปริญญำเอก	21	คน	รวมจ�ำนวนนิสิตทั้งหมด	657	คน	และคณำจำรยป์ระจ�ำ	 44	คน	นกัวจิยัและ	
บุคลำกร	32	คน	โดยนบัตั้งแต่ก่อตั้งภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	ไดมี้บณัฑิต	มหำบณัฑิต	และดุษฎีบณัฑิต	
ส�ำเร็จกำรศึกษำออกไปรับใชป้ระเทศชำติแลว้กวำ่	4,000	คน
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วสัิยทศัน์
	
	 ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล		คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	มุ่งมัน่ในกำรผลิตบณัฑิต	ทั้งระดบั	
ปริญญำตรีและระดบับณัฑิตศึกษำใหมี้ควำมเป็นเลิศทั้งดำ้นวิชำกำรและทกัษะกำรปฏิบติั	 เป็นท่ีประจกัษท์ั้งใน	
ระดบัชำติและนำนำชำติ	ควบคู่ไปกบัองคป์ระกอบดำ้นคุณธรรม	จริยธรรม	และยดึมัน่ในจรรยำบรรณวชิำชีพ	

กำรเรียนกำรสอน
	
	 ปัจจุบนัภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกลเปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญำตรีสองหลกัสูตรคือ	หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตร	
บณัฑิต	สำขำวศิวกรรมเคร่ืองกล	และสำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต	โดยมีกำรเปิดสอนทั้งหลกัสูตรปกติ
และหลกัสูตรนำนำชำติ	ส�ำหรับหลกัสูตรสำขำวศิวกรรมเคร่ืองกลนั้นมีกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีนิสิตสำมำรถเลือก	
เนน้ควำมเช่ียวชำญไดอ้นัประกอบดว้ย	วศิวกรรมยำนยนต	์วศิวกรรมกำรออกแบบ	และกำรผลิต	วศิวกรรมระบบ	
อำคำร	วศิวกรรมพลงังำน	และวศิวกรรมระบบรำง	ซ่ึงกำรเรียนกำรสอนมุ่งเนน้ใหนิ้สิตไดรั้บทั้งควำมรู้ภำคทฤษฎี				
และมีทกัษะกำรปฏิบติัควบคู่กนัเพ่ือผลิตวศิวกรมืออำชีพตอบสนองควำมตอ้งกำรของภำคอุตสำหกรรม	โดยภำควชิำ	
ไดมี้กำรจดัท�ำหอ้งเรียนเชิงปฏิบติักำรท่ีนิสิตสำมำรถเรียนรู้ในภำคทฤษฎีพร้อมกำรลงมือปฏิบติัจริง

ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการท่ีนิสิตสามารถเรียนรู้ในภาคทฤษฎีพร้อมการลงมือปฏิบัติจริง
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	 นอกจำกภำควิชำไดมี้ควำมร่วมมือกบัมหำวิทยำลยัต่ำงประเทศและบริษทัภำคอุตสำหกรรมทั้งในและ
นอกประเทศเพ่ือจดัท�ำโครงกำรต่ำง	ๆ	 ใหนิ้สิตไดเ้พ่ิมพนูควำมรู้และประสบกำรณ์นอกเหนือจำกกำรเรียน	
ในหลกัสูตร	อำทิ	
	 โครงกำร	 3+1+M	กบัมหำวิทยำลยั	 เช่น	University	 of	 Southampton	 และ	Newcastle	University	
ในโครงกำรน้ี	นิสิตจะเรียนท่ีประเทศไทยใน	3	ปีแรกและเรียนปีสุดทำ้ยท่ีมหำวทิยำลยัท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร	โดยนิสิต	
จะไดรั้บปริญญำวิศวกรรมศำสตรบณัฑิตจำกมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	และไดโ้อกำสในกำรเขำ้ศึกษำต่อ	
ในระดบัปริญญำโทและรับปริญญำเอกจำกมหำวทิยำลยัท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร
	 โครงกำรสหกจิศึกษำ	 เป็นโครงกำรท่ีส่งเสริมใหนิ้สิตไดเ้ขำ้ร่วมท�ำงำนกบับริษทัอุตสำหกรรมเป็นเวลำ	
1	ภำคกำรศึกษำ	ในช่วงกำรเรียนชั้นปีสุดทำ้ย		นิสิตจะไดโ้อกำสเรียนรู้และรับประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบติังำนจริง	
กบัภำคอุตสำหกรรม	ภำควชิำไดท้�ำขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบับริษทัทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	อำทิ	BMW	
Manufacturing	(Thailand)	และ	Azbil	Corporation	(Japan)	ในกำรรับนิสิตท่ีร่วมโครงกำรน้ีเขำ้ปฏิบติังำนร่วมกบั	
ทำงบริษทั
				

โครงการความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลยัต่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม

	 ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	มีกำรส่งเสริมใหนิ้สิตหำควำมรู้และประสบกำรณ์นอกชั้นเรียนโดยสนบัสนุน					
ใหนิ้สิตไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมกำรแขง่ขนัต่ำง	ๆ 	ทั้งระดบัชำติและนำนำชำติ	กำรเขำ้ร่วมแข่งขนั	Formula	SAE	เป็น	
หน่ึงในกิจกรรมท่ีสร้ำงช่ือเสียงใหก้บัมหำวทิยำลยั	โดยทีม	Dongtaan	Racing	จำกมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
ไดอ้อกแบบและสร้ำงรถแข่งเพ่ือเขำ้ร่วมในกำรแขง่ขนั	TSAE	Auto	Challenge	และสำมำรถควำ้รำงวลัชนะเลิศ	
ในกำรแข่งขนั	 ปี	ค.ศ.	 2017,	 2019	และ	2020	และไดเ้ป็นตวัแทนประเทศไทยเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั	Student	
Formula	 Japan	 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น	โดยกำรแข่งขนัในปี	ค.ศ.	 2019	 ทีม	Dongtaan	Racing	สำมำรถควำ้รำงวลั	
รองชนะเลิศอนัดบั	 1	 ในกำรแข่งขนัดำ้นควำมเร่ง	 (Acceleration	Event)	และจบกำรแข่งขนัดว้ยคะแนนรวม	
ในอนัดบัท่ี	22	จำกทั้งหมด	90	ทีมท่ีเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั
			

	

	 ส�ำหรับระดบับณัฑิตศึกษำ	ภำควิชำเปิดสอนในระดบัปริญญำโทและเอกในสำขำวิศวกรรมเคร่ืองกล	
หลกัสูตรมุ่งเนน้ควำมเป็นเลิศดำ้นงำนวิชำกำรและงำนวิจยัเพ่ือตอบสนองกำรพฒันำประเทศ	รวมถึงไดเ้ปิด
โครงกำรสอนปริญญำโทภำคพิเศษ	 เรียนในช่วงวนัเสำร์-อำทิตย	์ ท่ีเนน้ควำมเช่ียวชำญดำ้นวศิวกรรมระบบรำง	
และวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละกำรควบคุมอตัโนมติั	เพื่อเปิดโอกำสใหค้นท่ีท�ำงำนประจ�ำสำมำรถลงเรียนได	้

ทีม Dongtaan Racing มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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งำนวจิยัและนวตักรรม
	
	 ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกลมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงสรรงำนวจิยัและนวตักรรมเพ่ือส่งเสริมกำรพฒันำประเทศชำติ
อยำ่งมัน่คง	ภำควิชำมีอำคำรปฏิบติักำรวิจยัและเคร่ืองมือวิจยัท่ีทนัสมยัรองรับกำรท�ำงำนวิจยัของคณำจำรยแ์ละ
นิสิต	 มีควำมร่วมมือระหวำ่งมหำวทิยำลยัในประเทศและต่ำงประเทศ	รวมทั้งองคก์รและบริษทัภำคอุตสำหกรรม
ต่ำง	ๆ	ในกำรร่วมท�ำงำนวจิยัและนวตักรรมท่ีมีผลกระทบสูงหลำยโครงกำร	เช่น	งำนวจิยัดำ้นกำรแปรรูปของเสีย
และชีวมวล	 งำนวิจยัดำ้นแบตเตอร่ีและระบบขบัเคล่ือนไฟฟ้ำ	 และงำนนวตักรรมตูต้รวจควำมดนับวกเพ่ือเก็บ	
ส่ิงตรวจ	เป็นตน้

อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 6) และห้องปฏิบัติการวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

	 ห้องปฏิบัติกำรกำรแปรรูปของเสียและชีวมวล	 โดย	รศ.ดร.	 ชินธนัย	์อำรีประเสริฐ	ด�ำเนินงำนวิจยัดำ้นกำร	
แปรรูปของเสียและชีวมวล	กำรออกแบบและสร้ำงตน้แบบ/อุปกรณ์ดำ้นเทคโนโลยแีปรรูปของเสียและชีวมวล	
โดยเน้นควำมเช่ียวชำญดำ้น	 1)	 เทคโนโลยีแปรรูปขยะและชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงแข็งหรือวสัดุทำงเลือกดว้ย	
กระบวนกำรไฮโดรเทอร์มอลทรีทเมน้ท	์ 2)	 กำรจดักำรขยะอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยกระบวนกำรไพโรไลซิสเพ่ือน�ำ	
โลหะมีค่ำและพลงังำนกลบัมำใช	้และ	3)	กำรพฒันำเตำแก๊สซิฟิเคชนัเพื่อใชใ้นกำรแปรรูปขยะและชีวมวล

งานวิจัยด้านการแปรรูปของเสียและชีวมวล

	 ห้องปฏิบัตกิำรแบตเตอร่ีและระบบขบัเคลือ่นไฟฟ้ำ	โดย	อ.ดร.	ภวูนำถ	ปรมำพจน	์ด�ำเนินโครงกำรวจิยั	และ
พฒันำยำนยนตไ์ฟฟ้ำ	(EV)	กำรผลิตเซลลแ์บตเตอร่ี	กำรประกอบชุดแบตเตอร่ี	กำรประกอบรถยนตไ์ฟฟ้ำ	รวมถึง
กระบวนกำรรีไซเคิล	ตลอดจนกำรศึกษำเชิงนโยบำยกำรใชง้ำนยำนยนตไ์ฟฟ้ำ
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งานวิจัยด้านแบตเตอร่ีและระบบขบัเคล่ือนไฟฟ้า

	 งำนนวัตกรรมตู้ตรวจควำมดันบวกเพือ่เก็บส่ิงส่งตรวจ	โดย	รศ.ดร.	 วีรชยั	ชยัวรพฤกษ	์ ซ่ึงเป็นควำม	
ร่วมมือระหว่ำงภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล	ศูนยว์ิจยัคลินิก	คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล	และบริษทั	
แคมฟิล	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	ไดร่้วมกนัพฒันำและสร้ำงข้ึนเพ่ือเกบ็ส่ิงส่งตรวจโรคโควดิ-19	งำนวจิยัน้ีมีกำรใช	้
พลศำสตร์ของไหลเชิงค�ำนวณ	(Computational	Fluid	Dynamics	-	CFD)	จ�ำลองลกัษณะกำรไหลของอำกำศ
ภำยในตูต้รวจและหำจุดอนัตรำยท่ีเกิดจำกกำรท่ีอำกำศจำกภำยนอกไหลเขำ้ตูต้รวจโดยไม่ไดผ้่ำนชุดกรอง	
จุดอนัตรำยท่ีไดถู้กน�ำมำใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรออกแบบสร้ำงตูต้รวจท่ีมีมำตรฐำนควำมปลอดภยัสูงมำก	และ	
มีกำรทดสอบกำรใชง้ำนจริงท่ีจุดตรวจโควดิถำวรของโรงพยำบำลศิริรำช	และอีกหลำย	ๆ 	โรงพยำบำล	ท�ำใหง้ำน	
นวตักรรมน้ีไดรั้บรำงวลัผลงำนวจิยัท่ีสร้ำงผลกระทบระดบัสูงมำก	(Gold	award)	จำกมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์		
และยงัไดรั้บรำงวลั	Prime	Minister	Award:	 Innovation	 for	Crisis	ประเภทหน่วยงำนภำครัฐ	 (Government	
Sector)	ในงำน	STARTUP	x	INNOVATION	THAILAND	EXPO	2021	(SITE2021)

งานนวตักรรมตู้ตรวจความดนับวกเพ่ือเกบ็ส่ิงส่งตรวจ
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ดร.จุลพงศ	์จุลละเกศ	อดีตผูว้ำ่กำรกำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค	ถือเป็นผูว้ำงรำกฐำน
สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำของคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	

ท่ำนส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต	 (ไฟฟ้ำ)	 จำกจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั	 ไดเ้ขำ้รับรำชกำรท่ีกรมชลประทำน	และไดรั้บพระรำชทำนทุน
อำนนัทมหิดลไปศึกษำต่อปริญญำโทและปริญญำเอก	สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
ณ	มหำวทิยำลยัโคโลรำโด	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	หลงัจำกส�ำเร็จกำรศึกษำแลว้
ไดก้ลบัมำรับรำชกำรต่อท่ีกรมชลประทำน	และไดโ้อนมำเป็นอำจำรยป์ระจ�ำท่ี
คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ซ่ึงในขณะนั้นยงัมีกำรเรียน
กำรสอนอยูท่ี่กรมชลประทำน	ปำกเกร็ด	จงัหวดันนทบุรี	 ในฐำนะท่ีเป็นอำจำรย์
สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำท่ำนแรกของคณะ	 จึงเป็นผูด้ �ำเนินกำรวำงแผนและสร้ำง
หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	(ไฟฟ้ำ)	จนเปิดสอนไดใ้นปี	2512	แต่ท่ำนมีควำม
จ�ำเป็นตอ้งโอนไปท�ำงำนในต�ำแหน่งท่ีปรึกษำดำ้นเทคนิคของผูว้ำ่กำรกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภมิูภำค	เม่ือปลำยปี	พ.ศ.	2512	

	 ต่อมำเม่ือปี	2514	ท่ีมีนิสิตสำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำรุ่นแรกจ�ำนวน	14	คน	เรียน
ข้ึนชั้นปีท่ีสำมแลว้นั้น	กมี็บณัฑิตสำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำท่ีจบใหม่และผลกำรเรียน
ดีเด่นจำกจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	ซ่ึงติดทุนไดรั้บกำรคดัเลือกมำใชทุ้นเป็นอำจำรย์
ประจ�ำท่ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	จ�ำนวน	4	คน	ไดแ้ก่	1)	อ.ช�ำนำญ	ห่อเกียรติ
2)	อ.นนทวฒัน	์จนัทร์เจริญ	3)	อ.พนัธ์ุเทพ	เลำหชยั	และ	4)	อ.วรำภรณ์	พิเชษฐว์วิฒันำ
อำจำรยทุ์กท่ำนต่ำงเป็นก�ำลงัส�ำคญัท่ีท�ำให้งำนกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำ
วศิวกรรมไฟฟ้ำในระยะเร่ิมแรกโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในวชิำปฏิบติักำรต่ำง	ๆ 	ลุล่วง
ไปได	้ส�ำหรับวิชำบรรยำยส�ำคญั	ๆ	นอกจำก	ดร.จุลพงศ	์ จุลละเกศ	จะมำสอน
เองแล้ว	 ท่ำนยงัได้เชิญอำจำรยพิ์เศษภำยนอกมำช่วยสอน	 ซ่ึงล้วนเป็นผูมี้
ผลงำนช่ือเสียงดีเด่นในเวลำต่อมำ	 เช่น	ดร.โคทม	อำรียำ	ดร.ชำตรี	ศรีไพพรรณ
ดร.ธชัชยั	สุมิตร	และศำสตรำจำรยช์ลิต	เวชชำชีวะ	เป็นตน้

ต�านานวิศวกรรมไฟฟา มก.

53 ปี
ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา
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	 โดยบณัฑิตท่ีจบกำรศึกษำรุ่นแรกนั้นส่วนใหญ่จะเขำ้ท�ำงำนต�ำแหน่งวิศวกรท่ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	
(กฟภ.)	 ช่วยงำน	ดร.จุลพงศ	์ ในดำ้นกำรพฒันำไฟฟ้ำชนบท	 ซ่ึงต่อมำบณัฑิตรุ่นแรกท่ี	 กฟภ.	 น้ีไดไ้ต่เตำ้	
ข้ึนมำจนถึงต�ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูงของกำรไฟฟ้ำภูมิภำค	ไดแ้ก่	ต�ำแหน่งรองผูว้ำ่กำรฯ	3	คน	และผูช่้วย	
ผูว้ำ่กำร	2	คน					
	 ท่ีน่ำยนิดีคือมีบณัฑิตสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำรุ่นแรกหน่ึงคน	 คือ	อ.ชยัยงค	์ วงศช์ยัสุวฒัน์	 ซ่ึงเม่ือจบแลว้	
ไดส้มคัรใจท�ำงำนเป็นอำจำรยป์ระจ�ำภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
ซ่ึงต่อมำไดไ้ปศึกษำต่อท่ีอเมริกำจนจบปริญญำเอก

	 กำรเรียนกำรสอนในวิชำบรรยำยของนิสิต	 14	คน	ใชห้อ้งบรรยำยประจ�ำท่ีชั้น	 2	ของอำคำรเรียนคณะ	
(อำคำร	3)	ส่วนวชิำปฏิบติักำรไดใ้ชห้อ้งทดลองท่ีอำคำรปฏิบติักำรไฟฟ้ำ	(ชั้นเดียว)	โดยเรียนวชิำปฏิบติักำร
วงจรไฟฟ้ำ	 I	 ในเทอมตน้และวิชำปฏิบติักำรวงจรไฟฟ้ำ	 II	 ในเทอมปลำย	และเรียนวิชำปฏิบติักำรเปล่ียน
รูปพลงังำน	 I	 ในเทอมตน้	 และวิชำปฏิบติักำรเปล่ียนรูปพลงังำน	 II	 ในเทอมปลำย	ทั้งน้ี	 วิชำปฏิบติักำร	
อิเลก็ทรอนิกส์	 I	 และวิชำปฏิบติักำรอิเลก็ทรอนิกส์	 II	 ตอ้งขอควำมอนุเครำะห์ไปใชท่ี้ห้องปฏิบติักำรภำค	
วชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำของจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

	 ต่อมำปี	2515	ดร.สุศกัด์ิ	ทองธรรมชำติ	ไดโ้อนยำ้ยจำกจุฬำฯ	มำประจ�ำท่ีคณะวศิวกรรมศำสตร์	บำงเขน	
และไดเ้ร่ิมบริหำรหลกัสูตรแทน	ดร.จุลพงศ์	 และเป็นเสำหลกัในกำรช่วยบุกเบิกและพฒันำจนแยกกำร	
บริหำรสำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำออกมำจำกภำควชิำเคร่ืองกลและไฟฟ้ำ	เป็นภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำในเวลำต่อมำ	
พร้อมกบัไดบ้ณัฑิตสำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำรุ่นแรกจ�ำนวน	14	คน	รับปริญญำเม่ือปี	พ.ศ.	2516
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พฒันำกำรของภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	

	 เม่ือไดก่้อตั้งภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	 ปี	พ.ศ.	 2515	โดยกำรแยกออกมำจำกภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกลและ
ไฟฟ้ำแลว้	ไดมี้พฒันำกำรมำเป็นล�ำดบั	ดงัน้ี	
	
ปี	พ.ศ.	2518	 ก่อสร้ำงอำคำรปฏิบติักำรส�ำหรับภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	(อำคำร	2)	แลว้เสร็จในปี	พ.ศ.	2520

		 	
ปี	พ.ศ	2519	 เปิดสอนหลกัสูตรปริญญำโท	สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ
ปี	พ.ศ.	2532	 เปิดสอนหลกัสูตรปริญญำตรีสำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	ภำคพิเศษ	เพ่ือสนองควำมตอ้งกำรกำรขำดแคลน	
	 	 วศิวกรในขณะนั้น
ปี	พ.ศ	2542	 เปิดสอนหลกัสูตรปริญญำเอก	สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ
ปี	พ.ศ	2551	 ร่วมกบัสถำบนัเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร	มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์	 เปิดรับนิสิตปริญญำโท	
	 	 ในหลกัสูตรนำนำชำติ	ภำยใตค้วำมร่วมมือกบัส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ		
	 	 (สวทช.)	และ	Tokyo	Institute	of	Technology	โดยแรกเร่ิมเปิดเป็นหลกัสูตร	Master	of	Engineering		
	 	 in	 Information	 and	Communication	Technology	 for	Embedded	Systems	 (ICTES)	 ซ่ึงต่อมำ	
	 	 เม่ือปี	 2564	ไดป้รับเปล่ียนเป็นหลกัสูตร	Master	 of	Engineering	 in	Artificial	 Intelligence	 and	
	 	 Internet	of	Things	(AIoT)	

สถำนะปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.	2565)

	 ปี	พ.ศ.	2565	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	มีนิสิตระดบัปริญญำตรี	805	คน	ระดบัปริญญำโท	64	คน	และระดบั
ปริญญำเอก	23	คน	มีคณำจำรยป์ระจ�ำ	45	คน	นกัวจิยัและบุคลำกรสำยสนบัสนุน	12	คน	โดยนบัตั้งแต่ก่อตั้งภำควชิำ	
ไดมี้บณัฑิต	มหำบณัฑิต	และดุษฎีบณัฑิต	ส�ำเร็จกำรศึกษำเพื่อรับใชส้งัคม	ประเทศชำติแลว้กวำ่	5,000	คน
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ผลงำนเด่น

	 ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรพฒันำนิสิต
						
	 ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	ไดรั้บกำรยอมรับอยำ่งกวำ้งขวำงในดำ้นคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรพฒันำ	
นิสิตทั้งในระดบัประเทศและในภมิูภำคอำเซียน	รวมทั้งมีกำรเผยแพร่งำนวจิยัในระดบันำนำชำติอยำ่งต่อเน่ือง		
ท�ำใหเ้ป็นท่ีน่ำยนิดีวำ่	ในกำรจดัอนัดบัมหำวทิยำลยัโลก	QS	World	University	Rankings	ในสำขำ	Electrical		
and	Electronic	Engineering	ปี	2022	นั้น	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มก.	ไดรั้บกำรจดัอนัดบั	
ใหอ้ยูใ่นล�ำดบัท่ี	4	ของประเทศ	และอยูใ่นกลุ่มล�ำดบัท่ี	451-500	ของโลก	
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	 นอกจำกน้ี	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	ยงัใหก้ำรสนบัสนุนนิสิตเขำ้ร่วมกิจกรรมและกำรแข่งขนัระดบัชำติและระดบั	
นำนำชำติอยำ่งสม�่ำเสมอ	ท�ำใหนิ้สิตของภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำไดแ้สดงศกัยภำพจำกกำรร่วมแข่งขนัและสร้ำงช่ือเสียง	
และไดรั้บรำงวลัระดบัโลกและระดบัชำติมำหลำยรำยกำร	โดยเฉพำะในดำ้นวทิยำกำรหุ่นยนต	์ เช่น	 ทีม	SKUBA	
ภำยใตก้ำรน�ำของ	ผศ.ดร.กำญจนพนัธ์ุ	สุขวชิชยั	ท่ีไดรั้บรำงวลัชนะเลิศ	จำกกำรแข่งขนั	World	RoboCup	มำอยำ่ง	
ต่อเน่ือง	รวมทั้งในปีล่ำสุด	(2021)	หรือทีม	CMIT	ReART	ภำยใตก้ำรน�ำของ	รศ.ดร.เชำวลิต	มิตรสนัติสุข	ท่ีไดรั้บ	
รำงวลัรองชนะเลิศอนัดบั	 2	ของโลกจำกกำรประกวด	World	RoboArt	 2018	และ	2019	 เป็นตน้	 กิจกรรมนอก	
หลกัสูตรเหล่ำน้ีมีส่วนท�ำใหนิ้สิตท่ีจบไปจำกภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำไดรั้บกำรยอมรับจำกสงัคมเป็นอยำ่งยิง่
		

						
	 ด้ำนกำรวจิยัและบริกำรวชิำกำร
	
	 กำรเผยแพร่ผลงำนวจิยัในวำรสำรท่ีไดรั้บกำรยอมรับทั้งในและต่ำงประเทศ	และกำรบริกำรวชิำกำรสู่สงัคม	
ถือเป็นอีกหน่ึงภำรกิจของภำควชิำ	ซ่ึงสะทอ้นถึงคุณภำพของอำจำรยผ์ูส้อน	และเป็นส่วนส�ำคญัต่อกำรเขำ้สู่ต�ำแหน่ง
ทำงวชิำกำร	โดยในปัจจุบนั	(พ.ศ.	2565)	บุคลำกรของภำควชิำสำมำรถเขำ้สู่ต�ำแหน่งศำสตรำจำรยท์ำงดำ้นวศิวกรรม
ไฟฟ้ำไดแ้ลว้	 1	 ท่ำน	ไดแ้ก่	ศำสตรำจำรย	์ดร.วฒิุพงศ	์อำรีกลุ	 โดยไดรั้บกำรโปรดเกลำ้ฯ	 เม่ือวนัท่ี	 27	 มิถุนำยน	
2560	นบัเป็นศำสตรำจำรยท์ำงดำ้นวศิวกรรมไฟฟ้ำคนแรกของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
	 คณำจำรยใ์นภำควิชำฯ	 เองไดมี้โอกำสสร้ำงสรรคผ์ลงำนวิจยัใหมี้มำตรฐำนทดัเทียมในระดบันำนำชำติ	 ซ่ึง	
ผลงำนวชิำกำรท่ีผำ่นมำสรุปได	้ดงัน้ี

	 -	 บทควำม	1,164	เร่ือง	(ตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำร	287	เร่ือง	และน�ำเสนอในกำรประชุม/สมัมนำ	877	เร่ือง)
	 -		ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ	13	เร่ือง	(อนุสิทธิบตัร	11	เร่ือง	และ	สิทธิบตัร	2	เร่ือง)
	 -		กำรน�ำผลงำนไปใชป้ระโยชน	์386	เร่ือง	(เชิงวชิำกำร	336	เร่ือง	เชิงนโยบำย/บริหำร	8	เร่ือง	เชิงสำธำรณะ	
	 	 29	เร่ือง	และเชิงพำณิชย	์13	เร่ือง)
	 -		รำงวลัผลงำนวจิยั	 75	รำงวลั	 (เกียรติบตัร	14	รำงวลั	 งำนวจิยั/ส่ิงประดิษฐ	์36	รำงวลั	และประชุมวชิำกำร	
	 	 25	รำงวลั)	
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	 นอกจำกน้ีคณำจำรยข์องภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำไดส้ร้ำงควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินกำรโครงกำรวจิยัร่วมกบั	
หน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ทั้งภำครัฐ	เอกชน	และควำมร่วมมือจำกต่ำงประเทศ	น�ำไปสู่กำรจดัตั้งหอ้งปฏิบติักำรและศนูย	์
เช่ียวชำญดำ้นต่ำง	ๆ	ครอบคลุมศำสตร์ทำงดำ้นวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 เช่น	สถำนีรับสัญญำณดำวเทียมจุฬำภรณ์	
โครงกำรพฒันำควำมช�ำนำญดำ้นไฟฟ้ำก�ำลงั	ควำมร่วมมือในกำรผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษำกบักำรไฟฟ้ำ	
ส่วนภูมิภำค	 เป็นตน้	ท�ำใหภ้ำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำมีศกัยภำพในกำรพฒันำงำนวจิยัใหต้รงกบัควำมตอ้งกำร
ของประเทศและกำ้วไปสู่ระดบันำนำชำติในดำ้นต่ำง	ๆ	ดงัน้ี	

	 	Communications	and	Satellite																												 	Signal	and	Image	Processing
	 	Electromagnetic	 	 	 	 	Control	&	Intelligent	Robotics
	 	Microelectronics	Circuit	Design	 	 	Embedded	Systems
	 	Power	Electronics	&	Power	Systems

	 ผลงำนอีกส่วนหน่ึงท่ีน่ำภำคภมิูใจ	คือ	กำรสร้ำงนวตักรรมเพ่ือส่งเสริมพนัธกิจของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	

ในกำรรับใชส้งัคม	อำทิเช่น	เคร่ืองวดัควำมช้ืนเมลด็พนัธ์ุพืช	EE-KU	ท่ีพฒันำโดย	รศ.ชยัวฒัน	์ชยักลุ	หรือผลงำน	
ของ	ผศ.ปัญญำ	เหล่ำอนนัตธ์นำ	ในกำรพฒันำเคร่ืองปลกูขำ้วแบบหยอ่นกลำ้และหุ่นยนตอ์ตัโนมติัอำรักขำพืช	
เขำ้มำพฒันำเกษตรกรใหเ้ป็นสมำร์ทฟำร์มเมอร์	ซ่ึงลว้นแต่ไดรั้บกำรยอมรับจำกเกษตรกรทัว่ประเทศ

														

												

	

	 จำกผลงำนดงักล่ำวท่ีมีมำอยำ่งต่อเน่ืองยำวนำนในกำรผลิตบณัฑิตนบัคร่ึงศตวรรษ	คงไม่เกินไปนกัหำก
จะกล่ำววำ่	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เป็นหน่ึงในสถำบนัชั้นน�ำ	
ระดบัประเทศ	ในกำรผลิตทรัพยำกรบุคคลทำงดำ้นวศิวกรรมไฟฟ้ำ	และยงัมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัใหเ้ป็นกลไกส�ำคญั	
ในกำรพฒันำขบัเคล่ือนประเทศไทยต่อไป
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40 ปี
ภาควิชา
วิศวกรรมทรัพยากรน�้า

ต�านานวิศวกรรมทรัพยากรน�้า มก.

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยำกรน�้ ำนั้น	 มีควำมหลำกหลำย	 มีควำมส�ำคญั
ต่อกำรด�ำเนินชีวิตในปัจจุบนั	และจะยิง่ทวีควำมส�ำคญัมำกยิง่ข้ึนเน่ืองจำก

จ�ำนวนประชำกรเพิ่มข้ึน	แต่ทรัพยำกรน�้ำยงัมีปริมำณอยำ่งจ�ำกดั	ดงันั้น	กำรพฒันำ
ทรัพยำกรน�้ำของประเทศ	 จึงมีควำมจ�ำเป็นท่ีจะตอ้งจดัหำวศิวกรผูมี้ควำมรู้ควำม
สำมำรถทำงดำ้นวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	ไม่วำ่จะเป็นกำรวำงแผนโครงกำรพฒันำ
ทรัพยำกรน�้ำ	กำรจดักำรโครงกำรพฒันำทรัพยำกรน�้ำ	กำรออกแบบทำงอุทกวทิยำ
และชลศำสตร์	กำรวจิยัพื้นฐำนดำ้นทรัพยำกรน�้ำของประเทศ
	
	 ภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน�้ ำพฒันำกำรมำจำกหมวดวิชำชลศำสตร์และ
อุทกศำสตร์	ในคณะวศิวกรรมชลประทำน	ปำกเกร็ด	ต่อมำเม่ือเปล่ียนช่ือมำเป็น
คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 และยำ้ยมำยงับำงเขน	 ในปี	
พ.ศ.	2525	ไดย้กฐำนะข้ึนเป็นภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	และไดเ้ร่ิมเปิดสอน
ระดบัปริญญำตรี	ในปี	พ.ศ.	2528	
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พฒันำกำรของภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�ำ้
							
	 เม่ือไดก่้อตั้งภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	ปี	พ.ศ.	2525	แลว้	ภำควชิำไดมี้พฒันำกำรมำเป็นล�ำดบั	ดงัน้ี	
ปี	พ.ศ.	2528	 เปิดสอนหลกัสูตรปริญญำตรี	สำขำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ
ปี	พ.ศ.	2541	 เปิดสอนหลกัสูตรปริญญำโท	สำขำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ
ปี	พ.ศ.	2544	 เปิดสอนหลกัสูตรปริญญำเอก	สำขำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ
ปี	พ.ศ.	2564	 ปรับปรุงอำคำรปฏิบติักำรวจิยั	(อำคำร	8)	เป็น	อำคำรภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	แลว้เสร็จ
	 	 ในปี	พ.ศ.	2565
			

สถำนะปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.	2565)
							
	 ปี	พ.ศ.	2565	ภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	มีนิสิตระดบัปริญญำตรี	239	คน	ระดบัปริญญำโท	18	คน	
และระดบัปริญญำเอก	22	คน	 มีคณำจำรยป์ระจ�ำ	 15	คน	 บุคลำกรสำยสนบัสนุน	7	คน	โดยนบัตั้งแต่ก่อตั้ง
ภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	ไดผ้ลิตบณัฑิตมำกกวำ่	500	คน	และมหำบณัฑิตมำกกวำ่	150	คน	ซ่ึงบณัฑิต
และมหำบณัฑิตเหล่ำน้ีไดป้ฏิบติังำนในหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนของประเทศ	 เช่น	กรมชลประทำน	
กรมทรัพยำกรน�้ำ	ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต	กำรประปำส่วนภมิูภำค
กำรประปำนครหลวง	ฯลฯ	ตลอดจนบริษทัวศิวกรท่ีปรึกษำ	ทั้งดำ้นวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำและดำ้นวศิวกรรม
โยธำ
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กจิกรรมกำรศึกษำ

	 1.	ระดบัปริญญำตรี
	
	 กำรเรียนกำรสอนในระดบัปริญญำตรีจะเนน้ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงดำ้นกลศำสตร์ของไหล	วิศวกรรมชลศำสตร์
วศิวกรรมแม่น�้ำและชำยฝ่ังทะเล	วศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำและส่ิงแวดลอ้ม	งำนอุทกวทิยำของน�้ำผวิดิน	และน�้ำใตดิ้น	
วศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	และกำรจดักำรทรัพยำกรน�้ำ	นอกจำกน้ียงัมีกำรศึกษำทำงดำ้นวศิวกรรมโยธำ	เพื่อน�ำมำใช้
ในกำรออกแบบโครงสร้ำงอำคำรชลศำสตร์	ฯลฯ	อีกดว้ย	เพื่อใหน้�ำควำมรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นกำรวำงแผน	กำรพฒันำ
และกำรจดักำรทรัพยำกรน�้ ำท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ�ำกดัใหมี้ควำมเหมำะสมทำงเทคนิคมำกท่ีสุด	และใหก้ำรศึกษำทำงดำ้น
เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรน�้ำ	สถิติ	สงัคม	กฎหมำย	และกำรเมือง	เพื่อใหส้ำมำรถตดัสินใจเลือกโครงกำรท่ีนอกจำก
จะมีควำมเหมำะสมทำงดำ้นเทคนิคแลว้	ยงัมีควำมเหมำะสมทำงดำ้นเศรษฐศำสตร์	ดำ้นกำรคลงั	และเป็นท่ียอมรับ
ของสงัคมอีกดว้ย
	 นอกจำกน้ีแลว้	ภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำยงัเนน้ใหนิ้สิตระดบัปริญญำตรีไดมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจถึงงำน													
ดำ้นทรัพยำกรน�้ำอยำ่งแทจ้ริง	โดยไดมี้กำรศึกษำภำคสนำมดำ้นวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำท่ีนิสิตจะตอ้งไปสมัผสัและ	
เรียนรู้	กำรท�ำงำนดำ้นวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำจำกโครงกำรพฒันำแหล่งน�้ำ	โครงกำรอ่ำงเกบ็น�้ำ	โครงกำรชลประทำน	
ฯลฯ	ดว้ยตนเอง	นอกเหนือจำกกำรศึกษำภำคสนำม	นิสิตยงัไดมี้โอกำสเรียนรู้จำกรำยวชิำต่ำง	ๆ 	ท่ีมีกำรศึกษำดูงำน
ตำมเน้ือหำวชิำอีกดว้ย

		
	 2.	ระดบัปริญญำโทและปริญญำเอก

	 กำรศึกษำในระดบัปริญญำโทและปริญญำเอกจะเนน้ใหรู้้จกัวำงแผน	พฒันำและจดักำรโครงกำรทรัพยำกรน�้ ำ
ท่ีมีควำมยุง่ยำกซบัซอ้นมำกยิง่ข้ึน	และเรียนรู้รำยวิชำท่ีลงลึกในรำยละเอียดและกำรประยกุต	์ ไม่วำ่จะเป็นระบบ
ระบำยน�้ำในเมือง	กำรจ�ำลองสภำวะน�้ำท่วม	ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์	 (Geographic	 Information	 System)	
ขอ้มูลระยะไกล	(Remote	sensing)	กำรจ�ำลองแม่น�้ำ	ระบบช่วยกำรตดัสินใจในงำนทรัพยำกรน�้ำ	เป็นตน้	นอกจำกน้ี
ยงัสอนใหท้�ำกำรวจิยัทำงดำ้นวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำอีกดว้ย

ภาพกิจกรรมแลกเปล่ียนทางวิชาการกับประเทศอินโดนิเซีย
จัดโดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�า้ มก.

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน�า้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า้
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กจิกรรมเชิงวชิำกำร
					
	 นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนโดยปกติแลว้	ภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำไดส่้งเสริมและสนบัสนุน
ใหอ้ำจำรยแ์ละนิสิตทั้งระดบัปริญญำตรี	โท	และเอก	ใหเ้ขำ้ร่วมในกิจกรรมทำงวชิำกำรต่ำง	ๆ 	ทั้งระดบัชำติและ
ระดบันำนำชำติ	ในส่วนของนิสิตเอง	ไดมี้กำรน�ำเสนอผลงำนในงำนประชุมทำงวชิำกำรต่ำง	ๆ	มำกมำย	อำทิ
Tri-University	Conference	กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ	 งำนประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลยั
เกษตรศำสตร์	เป็นตน้	รวมทั้งนิสิตบำงส่วนไดเ้ผยแพร่ผลงำนในวำรสำรทำงวชิำกำรอีกดว้ย

	 ในส่วนของอำจำรย	์ไดมี้กำรท�ำวจิยัในเร่ืองต่ำง	ๆ	มำกมำย	 ซ่ึงไดมี้กำรน�ำเสนอผลงำนในท่ีประชุมทำง
วชิำกำรระดบัชำติและนำนำชำติอยำ่งสม�่ำเสมอ	รวมทั้งเผยแพร่ผลงำนในวำรสำรทำงวชิำกำรทั้งระดบัชำติและ
นำนำชำติ	 ซ่ึงมีผลงำนวิจยัท่ีไดรั้บรำงวลั	 เช่น	โครงกำรวิจยัหำควำมสมัพนัธ์ระดบัน�้ ำและปริมำณน�้ำบริเวณ
ปำกแม่น�้ำเจำ้พระยำ	ไดเ้ป็นโครงกำรวจิยัเด่นของส�ำนกังำนโครงกำรสนบัสนุนกำรวจิยั	นอกจำกน้ีแลว้ภำควชิำ
ยงัไดจ้ดักำรประชุมวชิำกำรนำนำชำติ	ในเร่ือง	“Innovation	in	Water	Resources	Model”



78 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

79
84th

Anniversary of Faculty of Engineering, KU

40 ปี
ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ต�านานวิศวกรรมอุตสาหการ มก.

อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2526

ภ	ำควชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ไดก่้อตั้งข้ึนอยำ่งเป็นทำงกำร	เม่ือวนัท่ี	28	ธนัวำคม	พ.ศ.	2525	เพ่ือตอบสนอง
ต่อควำมเจริญเติบโตในดำ้นอุตสำหกรรมของประเทศไทย	และแผนพฒันำกำรศึกษำ
ของคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ต่อมำในปี	พ.ศ.	2526	ไดมี้
อำจำรยป์ระจ�ำภำควชิำรุ่นแรก	4	ท่ำน	ซ่ึงโอนยำ้ยมำจำกภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล
2	ท่ำน	ไดแ้ก่	อ.รัชตว์รรณ	กำญจนปัญญำคม	และ	อ.อรรถพิลำส	ตนัตรำภรณ์	พร้อม
กบัโอนยำ้ยมำจำกภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำอีก	2	ท่ำน	ไดแ้ก่	ดร.พิชิต	สุขเจริญพงศ์
และ	ดร.เสรี	 เศวตเศรนี	 ซ่ึงไปศึกษำต่อจบปริญญำโท-เอก	ทำงดำ้น	 Industrial	
Management	 จำก	AIT	โดยมี	ผศ.ดร.พิชิต	 สุขเจริญพงศ	์ท�ำหนำ้ท่ีเป็นหวัหนำ้
ภำควชิำคนแรก	พร้อมกนันั้นไดใ้ชเ้งินรำยไดค้ณะสร้ำงอำคำรวศิวกรรมอุตสำหกำร
2	ชั้นข้ึนมำ	ในปี	พ.ศ.	2526		
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	 ต่อมำเม่ือปี	พ.ศ.	 2557	 ไดมี้กำรทุบอำคำรวิศวกรรมอุตสำหกำร	 2	 ชั้นหลงัเดิม	 แลว้สร้ำงเป็นอำคำร
วศิวกรรมอุตสำหกำรหลงัใหม่สูง	10	ชั้น	บนพื้นท่ีเดิม	ซ่ึงแลว้เสร็จและเปิดใชง้ำนในปี	พ.ศ.	2562		
	 ตลอดระยะเวลำนบัตั้งแต่กำรก่อตั้งภำควชิำจนถึงปัจจุบนั	ภำควชิำไดมี้กำรพฒันำดำ้นกำรเรียนกำรสอน	
ในหลกัสูตรต่ำง	ๆ 	เพ่ือใหมี้ควำมรู้ในดำ้นกำรควบคุมออกแบบ	และกำรวำงแผนกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรม	
ทั้งน้ี	ไดค้รอบคลุมหลกัวชิำท่ีส�ำคญั	เช่น	กำรควบคุมคุณภำพ	กำรวำงผงัโรงงำน	เศรษฐศำสตร์วศิวกรรม	กำรวจิยั	
กำรด�ำเนินงำนและกำรศึกษำกำรปฏิบติังำน	ตลอดจนกำรประยกุตเ์ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั			

พฒันำกำรด้ำนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน

	 ภำควิชำไดอ้อกแบบหลกัสูตรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของนิสิตสู่กำรเป็นวิศวกรมืออำชีพโดยเสริมสร้ำง	
ทกัษะในกำรคิดวเิครำะห์และออกแบบระบบท่ีประกอบไปดว้ยคน	ควำมรู้	เคร่ืองจกัรอุปกรณ์	พลงังำน	วตัถุดิบ	
และกระบวนกำร	 อีกทั้งทกัษะในกำรเป็นผูน้�ำกำรบริหำร	และกำรส่ือสำรขอ้มูล	 เพื่อใหส้ำมำรถควบคุมดูแล
โครงกำรใหป้ระสบควำมส�ำเร็จ	โดยมีหลกัสูตรทั้งระดบัปริญญำตรี-โท-เอก	ดงัน้ี
	

อาคารวิศวกรรมอุตสาหการปัจจุบัน

	 ปีกำรศึกษำ	 2525	 เปิดรับนิสิตระดบัปริญญำตรีหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต	 สำขำวิชำวิศวกรรม	
อุตสำหกำรเป็นรุ่นแรก	จ�ำนวน	17	คน	โดยผำ่นกำรคดัเลือกจำกทบวงมหำวทิยำลยั		ปัจจุบนัรับนิสิตปริญญำตรี	
ภำคปกติ	และภำคพิเศษ	และหลกัสูตรปริญญำตรีนำนำชำติ	รวมปีละประมำณ	145	คน
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	 ปีกำรศึกษำ	2536	ไดรั้บกำรอนุมติัจำกมหำวทิยำลยัใหเ้ปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	สำขำวชิำ	
วศิวกรรมอุตสำหกำร	แผน	ก	แบบ	ก2	ภำคปกติ	โดยรับนิสิตในภำคตน้ของปีกำรศึกษำประมำณ	30	คน

	 ปีกำรศึกษำ	2541	ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	สำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร	(นำนำชำติ)	
แผน	ก	 แบบ	ก2	 และแผน	ข	ภำยใตค้วำมร่วมมือกบั	Case	Western	Reserve	University	 และ	Utah	 State	
University	 จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ	 โดยกำรเรียนกำรสอนจดัแบบเรียน	 1	 วิชำภำยใน	 1	 เดือน	และ	 4	 วิชำ	
ต่อภำคกำรศึกษำ	และรับนิสิตในภำคตน้และภำคปลำยของแต่ละภำคกำรศึกษำ

	 ปีกำรศึกษำ	2542	 ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรดุษฏีบณัฑิต	สำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร	แบบ	2.1	โดยรับนิสิต	
ในภำคตน้ของปีกำรศึกษำ	แต่ละรุ่นรับนิสิตเขำ้ประมำณ	5	คน

	 ปีกำรศึกษำ	2543	ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรดุษฏีบณัฑิต	สำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร	(นำนำชำติ)	
แบบ	2.1	 โดยไดรั้บควำมร่วมมือจำก	Case	Western	Reserve	University	 และ	Utah	State	University	ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ	และ	Wollagong	University	ประเทศออสเตรเลีย

	 ปีกำรศึกษำ	2547	ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	สำขำวชิำกำรจดักำรวศิวกรรม	ภำคพิเศษ	
และนำนำชำติ	โดยเปิดสอนทั้ง	แผน	ก	แบบ	ก2	และ	แผน	ข
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สถำนะปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.	2565)
	
	 ปัจจุบนัภำควิชำมีอำจำรยป์ระจ�ำภำควิชำ	 จ�ำนวน	27	คน	 ซ่ึงส�ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำเอก	จ�ำนวน	
24	คน	และก�ำลงัศึกษำต่อในระดบัปริญญำเอก	จ�ำนวน	3	คน	โดยแยกตำมต�ำแหน่งทำงวชิำกำรดงัน้ี
	 	 	 ศำสตรำจำรย	์ 	 	 จ �ำนวน	2	คน
	 	 	 รองศำสตรำจำรย	์ 	 	 จ �ำนวน	8	คน
	 	 	 ผูช่้วยศำสตรำจำรย	์ 	 จ�ำนวน	11	คน
	 	 	 อำจำรย	์ 	 	 	 จ �ำนวน	6	คน
	 อำจำรยป์ระจ�ำภำควชิำทุกคนมีคุณวฒิุ	ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญ	โดยมีควำมพร้อมเพื่อถ่ำยทอด
ควำมรู้สู่กำรเรียนกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพ

กจิกรรมและผลงำนเด่น
	
	 ด้ำนกจิกรรมนิสิต
					
	 ภำควิชำไดใ้หค้วำมส�ำคญัในกำรจดักิจกรรมของนิสิตอยำ่งมำก	โดยไดก้�ำหนดกิจกรรมเป็นแผนของ	

ภำควชิำในทุกปี	และแทรกเขำ้กบัรำยวชิำเพ่ือใหนิ้สิตไดท้�ำกิจกรรมร่วมกนั	ทั้งน้ียงัส่งเสริมใหนิ้สิตเขำ้แข่งขนั
งำนดำ้นนวตักรรมต่ำง	ๆ	และในปี	2564	ไดเ้ขำ้แข่งขนัรำยกำรโครงกำรนวตักรรม	เช่น	
	 1.	โครงกำร	MEA	Hackathon	for	Smart	Energy	2021	Theme	:	IoT	Solutions	for	Smart	Energy	System	
กำรแข่งขนันวตักรรมดำ้นกำรขบัเคล่ือนพลงังำนอจัฉริยะและเป็น	1	ใน	5	ทีมท่ีไดรั้บคดัเลือกเขำ้รับรำงวลั	
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	 2.	 โครงกำรพฒันำศกัยภำพทำงดำ้นปัญญำประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence)	 ผ่ำนเครือข่ำยสำรสนเทศ	
เพื่ออุตสำหกรรมไทย	ไดรั้บรำงวลัชมเชยในรอบชิงชนะเลิศ
	
	 3.	 โครงกำรพฒันำศกัยภำพของผูป้ระกอบกำรและธุรกิจ	ภำยใตกิ้จกรรมเช่ือมโยงแหล่งเงินทุนส�ำหรับ	
ผูป้ระกอบกำรและธุรกิจใหม่	(Angel	Fund	2022)	ไดรั้บรำงวลัรองชนะเลิศ	อนัดบัท่ี	1
	
	 4.	โครงกำรเดก็อวด	(ท�ำ)	ได	้เป็น	1	ใน	50	ทีมท่ีไดรั้บคดัเลือกเพื่อรับทุนพฒันำตน้แบบผลิตภณัฑ	์เป็นตน้

	 ด้ำนส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนิสิต	
	
	 ภำควชิำจดัหำ	Hardware	และ	Software	หนงัสือ	ฯลฯ	 ท่ีสนบัสนุนกำรเรียนรู้ส�ำหรับนิสิต	 เช่น	Simulation	
Software	(ARENA)	Matlab	Minitab	จ�ำนวน	30	licenses	และสำมำรถน�ำมำใชใ้นหอ้งวจิยัหรือใชน้อกสถำนท่ีได	้
ทั้งน้ี	เพื่อเพิ่มควำมรู้	ควำมช�ำนำญในกำรใชเ้คร่ืองมือต่ำง	ๆ	และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหก้บันิสิต	



82 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

83
84th

Anniversary of Faculty of Engineering, KU

	 ด้ำนผลงำนวชิำกำร	
	
	 ภำควชิำใหค้วำมส�ำคญัและสนบัสนุนกำรเพ่ิมผลงำนทำงวชิำกำรทั้งนิสิตระดบับณัฑิตศึกษำ	และอำจำรย	์
ประจ�ำภำควชิำเพื่อน�ำไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยำ่งแทจ้ริงอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื

	 งำนวจิยั	5	ปีล่ำสุด

	 	 	งำนวจิยัท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรด�ำเนินกำร:	 	
	 	 	 	ทุนใน	8	โครงกำร	 ทุนนอก	1	โครงกำร	
	 	 	งำนวจิยัท่ีเสร็จส้ินแลว้:
	 	 	 	ทุนใน	47	โครงกำร	 ทุนนอก	129	โครงกำร	
	 	 	บทควำม	954	เร่ือง	(ตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำร	310	เร่ือง	น�ำเสนอในกำรประชุม/สมัมนำ	644	เร่ือง)
	 	 	ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ	5	เร่ือง	(ลิขสิทธ์ิ	4	เร่ือง	อนุสิทธิบตัร	1	เร่ือง)
	 	 	37	รำงวลั	(เกียรติบตัร	7	รำงวลั	งำนวจิยั/ส่ิงประดิษฐ	์12	รำงวลั	ประชุมวชิำกำร	18	รำงวลั)
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คณะวศิวกรรมศำสตร์ไดเ้ร่ิมเปิดสอนคอมพิวเตอร์	เม่ือปี	พ.ศ.	2526	โดยยงัเป็น
สำขำยอ่ยใหนิ้สิตเลือกเรียนในหลกัสูตรปริญญำตรีสำขำวชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ

(ไฟฟ้ำก�ำลงั	ไฟฟ้ำส่ือสำร	อิเลก็ทรอนิกส์	และคอมพิวเตอร์)	ซ่ึงมีนิสิตสนใจเรียน
ประมำณรุ่นละ	15	คน	และมีอำจำรยป์ระจ�ำเพียง	5	คน	เท่ำนั้น	มีหอ้งปฏิบติักำรวจิยั
ไมโครคอมพิวเตอร์	รองรับกำรทดลองและวจิยัของอำจำรยแ์ละนิสิต	และอยูใ่น
ควำมดูแลของ	รศ.ยนื	ภู่วรวรรณ	ต่อมำเม่ือปี	พ.ศ.	2530	ไดเ้ร่ิมเปิดสอนหลกัสูตร
ปริญญำตรีสำขำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์โดยตรง	อยูภ่ำยใตก้ำรบริหำรของโครงกำร
จดัตั้งภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีอำจำรยน์นทวฒัน	์จนัทร์เจริญ	เป็นประธำน
โครงกำรฯ						

	 ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไดก่้อตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร	 (ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ)	เม่ือวนัท่ี	3	กมุภำพนัธ์	2532	โดยมีอำจำรยน์นทวฒัน	์จนัทร์เจริญ
เป็นหวัหนำ้ภำควชิำคนแรก	และไดโ้อนยำ้ยอำจำรยป์ระจ�ำมำจำกภำควชิำวศิวกรรม
ไฟฟ้ำ	จ�ำนวน	7	คน	มำสงักดัภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	ไดแ้ก่	อ.นนทวฒัน	์
จนัทร์เจริญ	รศ.ยนื	ภูว่รวรรณ	ดร.ชยัยงค	์วงศช์ยัสุวฒัน	์อ.สมนึก	คีรีโต	อ.ประภำส	
จงสถิตยว์ฒันำ	อ.สุรศกัด์ิ	สงวนพงษ	์และ	อ.ประดนเดช	นีละคุปต	์

พฒันำกำรของภำควชิำวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	

	 หลงัจำกท่ีไดก่้อตั้งภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	โดยกำรแยกตวัออกมำจำก
ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำแลว้	ภำควชิำไดมี้พฒันำกำรเป็นล�ำดบั	ดงัน้ี		

	 ปี	พ.ศ.	2529		 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี
	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

ต�านานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มก.

33 ปี
ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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	 ปี	พ.ศ.	2532-2533	 เปิดสอนโครงกำรวศิวฯ	ภำคพิเศษ	สำขำวชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์		
	 	 ยกเลิกกำรเปิดสอน	ปี	พ.ศ.	2534
	 ปี	พ.ศ.	2535		 ยำ้ยท่ีตั้งภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	จำกอำคำรวศิวกรรมไฟฟ้ำ	(อำคำร	2)						
	 	 ไปยงัอำคำรบริหำรหลงัใหม่ของคณะวศิวกรรมศำสตร์	(อำคำร	1)	

	

	 ปี	พ.ศ.	2536													 จดัตั้งศนูยฝึ์กอบรมเกษตรศำสตร์-ไอบีเอม็	AIX	ณ	ภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	
																																	 โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจำกบริษทั	IBM	จ�ำกดั	และไดปิ้ดศนูยฯ์	น้ี	เม่ือปี	พ.ศ.	2546
	 ปี	พ.ศ.	2540													 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	สำขำวชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	ภำคพิเศษ
	 ปี	พ.ศ.	2541													 เปิดสอนระดบัปริญญำโท	(วท.ม)	สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ	ภำคพิเศษ
	 ปี	พ.ศ.	2544														 จดัตั้งศนูยว์จิยัคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
	 ปี	พ.ศ.	2545														 เปิดสอนระดบัปริญญำเอก	สำขำวชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	ภำคพิเศษ
	 ปี	พ.ศ.	2546														 เปิดสอนระดบัปริญญำตรี	นำนำชำติ	สำขำวชิำวศิวกรรมซอฟตแ์วร์และควำมรู้
	 ปี	พ.ศ.	2548														 ยำ้ยท่ีท�ำกำรไปยงัอำคำรภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลงัใหม่	 (อำคำร	 15)	
	 	 สูง	8	ชั้น
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ผลงำนเด่น
							
	 ท่ีผำ่นมำมกัจะพบข่ำวสำรของนิสิตสงักดัภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยั	
เกษตรศำสตร์	ไดไ้ปสร้ำงช่ือเสียงในเวทีระดบัโลกหลำยรำยกำร	หน่ึงในผลงำนนั้นไดม้ำจำกควำมคิดและควำมสำมำรถ	
ของนิสิตจำกภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	ซ่ึงนอกจำกจะสร้ำงช่ือในระดบัโลกแลว้	ยงัไดส้ร้ำงประวติัศำสตร์หนำ้ใหม่	
ใหก้บักำรแข่งขนัหลำยรำยกำร	เช่น	กำรควำ้แชมป์โลก	Imagine	Cup	สองสมยัในปี	2007	และ	2010	กำรชนะเลิศ
เป็นแชมป์โลกฟุตบอลหุ่นยนตใ์นกำรแข่งขนั	RoboCup	4	สมยัซอ้น	และรำงวลัชนะเลิศ	กำรประกวดกำรพฒันำ
ซอฟตแ์วร์ในประเทศอีกหลำยรำงวลั		

	 ยทุธศำสตร์ส�ำคญัของภำควิชำในกำรน�ำภำควิชำไปสู่กำรเป็นหน่วยงำนชั้นแนวหนำ้ของประเทศในดำ้น	
คอมพิวเตอร์	 คือ	 กำรสร้ำงเครือข่ำยให้เกิดกำรยอมรับจำกบุคลำกรชั้นยอดของประเทศในทำงวิศวกรรม	
คอมพิวเตอร์	และวศิวกรรมซอฟตแ์วร์และควำมรู้	ซ่ึงประโยชนท่ี์ไดรั้บคือ
	
	 1.	กำรน�ำมำสู่กำรท่ีมีบุคลำกรชั้นยอดมำเป็นคณำจำรยใ์นภำควชิำ	
	
	 2.	กำรยอมรับศกัยภำพของภำควชิำจำกบุคลำกรชั้นยอดท่ีน่ำจะอยูใ่นองคก์รระดบัชั้นยอดเช่นกนั	โดยอำจำรย์
ของภำควชิำไดรั้บต�ำแหน่งส�ำคญัในองคก์รภำยนอกระดบัชั้นน�ำอีกหลำยองคก์ร
	
	 3.	กำรท่ีมีนิสิตชั้นยอดเขำ้มำเรียนในภำควชิำ	ซ่ึงน่ำจะสร้ำงบรรยำกำศวชิำกำรท่ีดีในภำควชิำ	โดยกำรรับนิสิต	
ของภำควชิำไดจ้ำกกลุ่มท่ีมีศกัยภำพสูงทำงวชิำกำร	เช่น	ทกัษะกำรเขียนโปรแกรม	กำรท�ำโครงงำน	ซ่ึงนิสิตท่ีไดรั้บ	
คดัเลือกเขำ้ภำควชิำมกัเป็นกลุ่มท่ีคะแนนสอบสูงสุดของมหำวทิยำลยั
	
	 จำกผลงำนดงักล่ำว	ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงศกัยภำพของอำจำรยผ์ูส้อน	นิสิตผูเ้รียน	รวมทั้งกำรบริหำรจดักำรระบบ
กำรเรียนกำรสอนของภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เป็นอยำ่งดี	
ผลงำนท่ีกล่ำวมำทั้งหมดยงัไม่นบัรวมผลงำนระดบัประเทศอีกมำกมำย	ยงัผลใหนิ้สิตท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำจำกภำควชิำ
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ไดรั้บกำรตอบรับในวงกำรวศิวกรคอมพิวเตอร์ทั้งในและต่ำงประเทศ
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	 ในระยะเวลำ	 33	 ปี	ของกำรก่อตั้งภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยั
เกษตรศำสตร์	 ภำควิชำไดผ้ลกัดนัให้เกิดพฒันำกำรอย่ำงรวดเร็ว	 จนนิสิตภำควิชำประสบควำมส�ำเร็จใน	
กำรศึกษำและหนำ้ท่ีกำรงำน	โดยมีปัจจยัส�ำคญัหลำยประกำร	ไดแ้ก่

	 	กำรมีนิสิตที่ดเีลศิ	 นิสิตในภำควิชำมีควำมขยนัหมัน่เพียร	รวมทั้งมีควำมตระหนกัวำ่	นอกจำกจะเรียน
ในภำคทฤษฎีใหเ้ขำ้ใจแลว้ยงัตอ้งมีทกัษะในดำ้นกำรปฏิบติัดว้ย	นิสิตไดล้งมือฝึกทกัษะจริง	ไม่เพียงแต่เขำ้ใจ
ในทฤษฎี	แต่ยงัเขำ้ใจบริบทของวิชำชีพอีกดว้ย	นอกจำกน้ีแลว้	 ทุกคนยงัมีแนวคิดท่ีวำ่	“งำนด้ำนวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์น้ัน	 ต้องพัฒนำฝีมือให้สำมำรถท�ำงำนในประเทศใดก็ได้ทั่วโลก”	 นัน่หมำยถึง	 กำรเป็นผูท่ี้มี	
ควำมรู้จริงในสำขำวชิำชีพทำงคอมพิวเตอร์	

	 	กำรมีคณำจำรย์ที่ดีเลิศ	ภำควิชำมีคณำจำรยม์ำกกว่ำร้อยละ	 90	 ท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก	และเป็นท่ี	
ยอมรับในระดบัชำติและนำนำชำติ	 ท่ีผำ่นมำคณำจำรยไ์ดรั้บรำงวลัอนัทรงเกียรติอยำ่งสม�่ำเสมอและไดมี้กำร
พฒันำองคค์วำมรู้ใหแ้ก่ตนเอง	ตลอดจนกำรน�ำเทคโนโลยสีมยัใหม่เขำ้มำปรับใชใ้นงำนสอนแก่นิสิตภำควชิำ	

อยำ่งต่อเน่ือง
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	 	กำรจดัหลกัสูตรทีด่เีลศิ	ภำควชิำไดย้ดึกรอบมำตรฐำนสำกล	 เช่น	 IEEE/ACM	ในกำรวำงแผนกำรบริหำร
กำรจดักำรหลกัสูตร	ท�ำให้หลกัสูตรภำควิชำเทียบเท่ำระดบันำนำชำติท่ีเป็นมำตรฐำนโลก	นอกจำกน้ี	ภำควิชำ	
ยงัไดเ้สริมทกัษะทั้งดำ้นวชิำกำรและสงัคมใหแ้ก่นิสิตของภำควชิำ	ภำยใตช่ื้อโครงกำรวำ่	“ค่ำยพฒันำซอฟต์แวร์	
ในสภำพกำรท�ำงำนร่วมแบบเปิดกว้ำง	 (ค่ำยทะลุฟ้ำ)”	 โดยมีเป้ำหมำยหลกัเพ่ือเพิ่มทกัษะและทศันคติของกำร
โปรแกรมและกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของนิสิตพฒันำซอฟตแ์วร์แบบเปิดกวำ้ง	 เปิดโอกำสใหนิ้สิตรุ่นพ่ีได้
แบ่งปันและถ่ำยทอดควำมรู้สู่รุ่นนอ้ง	ไดเ้รียนรู้ถึงบรรยำกำศกำรอยูร่่วมกนั	 เพ่ือสร้ำงควำมสำมคัคีและควำมเป็น
ปึกแผน่ในนิสิตแต่ละรุ่น
	

	 	กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำที่ดีเลิศ	 ภำควิชำไดส้ร้ำงบรรยำกำศและสภำพแวดลอ้มท่ีอ�ำนวย	
ควำมสะดวกใหนิ้สิตสำมำรถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลำ	ดว้ยตระหนกัวำ่	กำรเรียนรู้มิไดมี้อยูเ่ฉพำะในหอ้งเรียนเท่ำนั้น	
ภำควิชำไดส้นบัสนุนใหนิ้สิตมีส่วนร่วมทั้งกิจกรรมภำยในและภำยนอกคณะ	 เช่น	กำรร่วมกิจกรรม	KU	Comp	
Camp	หรือ	Bar	Camp	นอกจำกนั้น	ภำควชิำยงัสนบัสนุนใหทุ้กคน	“คดิต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์”	ท�ำใหมี้บรรยำกำศ
กำรแห่งคิดคน้อยำ่งเตม็เป่ียม	
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	 นอกจำกน้ี	 ด้ำนกำรต่ำงประเทศ	 ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ยงัไดมี้แผนกำรพฒันำศกัยภำพของ
ทั้งนิสิต	และคณำจำรยภ์ำควชิำ	 เพ่ือตอบรับกบัประชำคมโลก	รวมทั้งเปิดโอกำสใหนิ้สิตไดไ้ปแลกเปล่ียนท่ี
มหำวทิยำลยัในต่ำงประเทศ	เรียนรู้ประสบกำรณ์กำรท�ำวจิยั	กำรใชชี้วติในต่ำงแดน	กำรแลกเปล่ียนวฒันธรรม		
และกำรรู้เห็นจริงในสภำพแวดลอ้มท่ีเป็นนำนำชำติ	 โดยภำควิชำให้กำรสนบัสนุนนิสิตของภำควิชำทั้งใน	
ระดบัปริญญำตรี	และระดบับณัฑิตศึกษำไดมี้โอกำสไปฝึกงำนและท�ำวจิยักบัสถำบนัวจิยัชั้นน�ำในต่ำงประเทศ	
อีกทั้งยงัใหก้ำรสนบัสนุนในดำ้นครุภณัฑ	์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	และเครือข่ำยสมรรถนะสูง	พร้อมสนบัสนุน
ค่ำใชจ่้ำยในกำรน�ำเสนอผลงำนวจิยัในต่ำงประเทศ	 เพ่ือเปิดโอกำสใหค้ณำจำรยภ์ำควชิำมีโอกำสผลิตผลงำน
วจิยั	พฒันำ	ดำ้นกำรเรียนกำรสอนใหท้ดัเทียมกบัคณำจำรย	์และนกัวจิยัจำกในต่ำงประเทศ	ดงัจะเห็นไดจ้ำก	
ผลงำนวชิำกำรท่ีผำ่นมำในรอบ	10	ปี	ไดมี้
	 	 บณัฑิตท่ีจบกำรศึกษำ	รวม	1,221	คน	แยกเป็น
	 	 	ปริญญำเอก	จ�ำนวน	18	คน
	 	 	ปริญญำโท	จ�ำนวน	307	คน	แยกเป็น
	 	 	 	วศิวกรรมคอมพิวเตอร์			 	 จ �ำนวน	83	คน
	 	 	 	เทคโนโลยสีำรสนเทศ						 จ �ำนวน	224	คน
	 	 	ปริญญำตรี	จ�ำนวน	896	คน	แยกเป็น
	 	 	 	วศิวกรรมคอมพิวเตอร์	 	 จ�ำนวน	543	คน
	 	 	 	วศิวกรรมซอฟตแ์วร์และควำมรู้		 จ �ำนวน	353	คน

	
	 	 ผลงำนวชิำกำรท่ีไดรั้บกำรตีพิมพใ์นวำรสำรและในงำนประชุมวชิำกำรทั้งในระดบัชำติและนำนำชำติ	
	 	 จ �ำนวน	465	เร่ือง	แยกเป็น
	 	 	วำรสำร	 	 จ�ำนวน	144	เร่ือง
	 	 	กำรประชุมวชิำกำร	 จ�ำนวน	321	เร่ือง	
	 	 ทุนวจิยั	จ�ำนวน	120	ทุน	ไดรั้บทุนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั	รวมเป็นเงิน	392,282,817	บำท		
	 	 โครงกำรบริกำรวชิำกำรและช่วยเหลือสงัคม	102	โครงกำร	 รวมเป็นเงิน	265,726,450.18	บำท

	 จำกผลงำนวิชำกำรดงักล่ำว	 อำจกล่ำวไดว้่ำ	 ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 เป็นหน่ึงในสถำบนัชั้นน�ำระดบัประเทศ	 ท่ียงัคงพฒันำดำ้นต่ำง	ๆ	 เพ่ือสร้ำงฐำน
ทรัพยำกรในรูปองคค์วำมรู้และบณัฑิตผูมี้ควำมช�ำนำญในสำขำวิชำวิชำชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดบั
นำนำชำติอยำ่งต่อเน่ือง	
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ภ	ำควิชำวิศวกรรมเคมี	 ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี	 พ.ศ.	 2532	 เพ่ือผลิตบณัฑิตสำขำวิศวกรรมเคมี	 เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของประเทศ	 โดยมุ่งเนน้ให้
บณัฑิตมีคุณธรรม	 มีควำมเขม้แข็งในพ้ืนฐำนดำ้นวิศวกรรมกระบวนกำรกำร
ออกแบบท่ีค�ำนึงถึงควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม	 รวมถึงกำรใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรส่ือสำร	 และภำษำองักฤษ	 โดยในปี	พ.ศ.	 2539	 ภำควิชำ
เปิดหลกัสูตรปริญญำโท	เพ่ือผลิตมหำบณัฑิตท่ีมีควำมสำมำรถทำงวศิวกรรมเคมี
ทั้งดำ้นทฤษฎีและปฏิบติัโดยเน้นกระบวนกำรคิดวิจยัอย่ำงเป็นระบบ	 ในปี
พ.ศ.	 2543	ภำควิชำไดเ้ร่ิมโครงกำรพฒันำบณัฑิตศึกษำและวิจยัดำ้นวิศวกรรม
เคมีซ่ึงไดรั้บทุนสนบัสนุนจำกทบวงมหำวิทยำลยัและธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำ
เอเชีย	 เพ่ือเพิ่มควำมแขง็แกร่งของโครงกำรบณัฑิตศึกษำ	โดยเนน้ควำมเป็นเลิศ
ของวิชำกำรดำ้นเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวสัดุขั้นสูง	 และภำควิชำไดเ้ร่ิมเปิด
หลกัสูตรปริญญำเอกตั้งแต่นั้นเป็นตน้มำ

ต�านานวิศวกรรมเคมี มก.

32 ปี
ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี
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หลกัสูตรและแนวทำงกำรศึกษำทีป่รับทนัต่อพลวตักำรเปลีย่นแปลงของโลก
	
	 ภำควิชำไดด้�ำเนินกำรปรับหลกัสูตรวิศวกรรมเคมีอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือให้ทนัต่อบริบทกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน	
โดยไดมี้กำรเตรียมนิสิตเขำ้สู่อำชีพวศิวกรและอ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสำหกรรมกระบวนกำร	ภำยใตรู้ปแบบ
กำรเรียนกำรสอนในระดบัปริญญำตรีถึงปริญญำเอก	ดงัน้ี

	 ระดบัปริญญำตรี	 สำขำวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	(วศิวกรรมเคมี)	หลกัสูตร	4	ปี
	 ระดบัปริญญำโทและปริญญำเอก			 สำขำวศิวกรรมเคมี
	 	 (วศ.ม.	หลกัสูตร	2	ปี	และ	วศ.ด.	หลกัสูตร	3	ปี)
	 ระดบัปริญญำโทและปริญญำเอก			 สำขำวศิวกรรมพลงังำนและทรัพยำกรเพื่อควำมยัง่ยนื
	 	 (วศ.ม.	หลกัสูตร	2	ปี	และ	วศ.ด.	หลกัสูตร	3	ปี)
	
	 ผูเ้ขำ้ศึกษำสำมำรถขอรับทุนกำรศึกษำและทุนท�ำโครงกำรวจิยัไดจ้ำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ภำยในมหำวทิยำลยั	
ไดแ้ก่ทุนท่ีสนบัสนุนโดยภำควชิำฯ	คณะวศิวกรรมศำสตร์	และทุนบณัฑิตวทิยำลยั	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
และจำกหน่วยงำนภำยนอก	 เช่น	 ทุนจำกบริษทัเอกชนต่ำง	ๆ	ส�ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี
แห่งชำติ	(สวทช.)	และหน่วยงำนอ่ืน	ๆ

คณำจำรย์เด่น
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	 1.	 อำจำรยใ์นภำควิชำไดรั้บกำรโปรดเกลำ้ฯ	 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งศำสตรำจำรยท์ั้งหมด	 5	 ท่ำน	 คิดเป็น	
สดัส่วน	22.7%	ของอำจำรยท์ั้งหมดในภำควิชำ	โดยเป็นภำควิชำท่ีมีอำจำรยด์�ำรงต�ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำก
ท่ีสุดในคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

	 2.	อำจำรยใ์นภำควิชำ	3	 ท่ำน	ไดรั้บกำรจดัอนัดบัในอนัดบัท่ี	 1,	 2	และ	6	ของอำจำรยใ์นมหำวิทยำลยั
เกษตรศำสตร์	ดำ้นกำรอำ้งอิงผลงำนวจิยัสูงสุดในช่วงปี	2016-2022	(ขอ้มูล	ณ	วนัท่ี	9	มีนำคม	2565)

	 3.	 รศ.ดร.ธงไทย	วิฑูรย	์ ไดรั้บกำรจดัอนัดบัเป็นนกัวิทยำศำสตร์	 2%	แรกของโลกในสำขำ	Energy	
2	ปีซอ้น	ทั้งประเภท	Career	และ	Single	year	calendar

	 ช่ือ	-	นำมสกลุ	 Citation	 จ�ำนวน	Paper	 %	International

	 	 Count	 publication	 collaboration	นกัวจิยั

1.	ศ.ดร.เมตตำ	เจริญพำนิช	 1,231	 59	 35.6

2.	รศ.ดร.ธงไทย	วฑูิรย	์ 1206	 58	 46.5

3.	ศ.ดร.รังสินี	โสธรวทิย	์ 758	 36	 11.1

4.	รศ.ดร.ประกิต	สุขใย	 631	 31	 22.6

5.	รศ.ดร.สมพล	สกลุหลง	 599	 31	 0.00

6.	รศ.ดร.ไพศำล	คงคำฉุยฉำย	 576	 30	 53.3

7.	รศ.ดร.ศิวเรศ	อำรีกิจ	 521	 30	 33.3

8.	รศ.น.สพ.ดร.วนิ	สุรเชษฐพงษ	์ 517	 41	 47.6

9.	ศ.ดร.สำวติรี	ล่ิมทอง	 508	 65	 47.7

10.	ผศ.ดร.วลีพร	ดอนไพร	 501	 21	 23.8

ข้อมูลอำจำรย์ของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
ทีม่ผีลงำนวจิยัทีม่คุีณภำพและได้รับกำร	Citation	ทีสู่ง	(Top	10)	(ปี	2016	-2021)

ท่ีมา : SciVal เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2565
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กำรเรียนกำรสอนบนฐำนกำรพฒันำและต่อยอดงำนวจิยัระดบัช้ันน�ำของอำเซียน
	
	 เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลอยำ่งเตม็รูปแบบ	ภำควชิำไดบู้รณำกำรกำรเรียนกำรสอนเขำ้กบักำรพฒันำและวจิยั	
เพื่อใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้ไปพร้อม	ๆ 	กบักำรพฒันำทกัษะเชิงควำมคิดวเิครำะห์และเชิงปฏิบติั	ภำยใต	้4	กลุ่มสำขำ	
วิจยัหลกั	 ซ่ึงด�ำเนินงำนประสำนสอดคลอ้งกนั	ภำยใตแ้นวคิดกำรประยกุตเ์ทคโนโลยสีะอำดเพ่ือกำรพฒันำ	
อยำ่งย ัง่ยนืเขำ้กบัวิศวกรรมระบบและควบคุมกระบวนกำร	และหลกักำรเศรษฐศำสตร์	 เพ่ือพฒันำกำรศึกษำ	
อุตสำหกรรม	และสงัคม	ดงัต่อไปน้ี	
	
	 1)	สำขำวศิวกรรมชีวเคมี	พลงังำนและเคมีชีวภำพ
	 2)	สำขำวศิวกรรมกำรเร่งปฏิกิริยำ	ตวัเร่งปฏิกิริยำ	และสำรดูดซบั	
	 3)	สำขำวศิวกรรมวสัดุขั้นสูง	พอลิเมอร์วสัดุสมรรถนะสูง	และเทคโนโลยนีำโน
	 4)	สำขำวศิวกรรมระบบและควบคุมกระบวนกำร
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นิสิตปัจจุบันและเครือข่ำยศิษย์เก่ำกบักองทุนคนรักบ้ำนวศิวกรรมเคม	ีมก.

	 นิสิตผูส้�ำเร็จกำรศึกษำจำกภำควชิำจะเป็นผูร้อบรู้ในกระบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม	จึงสำมำรถท�ำงำน	
ไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำงทั้งงำนดำ้นกำรออกแบบและพฒันำกระบวนกำรผลิต	 งำนวิเครำะห์และบริหำรโครงกำร	
งำนควบคุมกระบวนกำรผลิต	งำนขำยและบริกำรทำงเทคนิค	และงำนวจิยัและพฒันำ	เป็นตน้	นอกจำกควำม
รอบรู้ทำงดำ้นวิชำกำรแลว้	 นิสิตยงัไดฝึ้กทกัษะกำรท�ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นอีกทั้งยงัไดส้ร้ำงควำมผกูพนัระหวำ่ง	
รุ่นพี่รุ่นนอ้งท่ีถกูถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่นผำ่นกิจกรรมนิสิตภำยในภำควชิำ	เช่น	กิจกรรมวศิวกรยคุใหม่	กิจกรรม	

ขจีแคมป์	กิจกรรมบำยเนียร์	เป็นตน้

ห้องปฏิบัตกิำร	อุปกรณ์วจิยัคุณภำพสูงและเครือข่ำยกำรวจิยัช้ันน�ำของโลก

	 ภำควชิำมีหอ้งปฏิบติักำร	หอ้งวจิยัพร้อมอุปกรณ์วจิยัขั้นสูงดำ้นต่ำง	ๆ 	เพ่ือรองรับกำรพฒันำนิสิต	สนบัสนุน	
กำรเรียนกำรสอน	และกำรท�ำวจิยั	ซ่ึงประกอบดว้ยหอ้งปฏิบติักำรเฉพำะหน่วย	หอ้งวจิยัทัว่ไป	หอ้งวเิครำะห์	และ	
ทดสอบทำงเคมีและกำยภำพ	โดยมุ่งเนน้ตอบโจทยว์จิยัสหวทิยำกำรดำ้นวศิวกรรมชีวเคมี	พลงังำนและเคมีชีวภำพ	
วิศวกรรมกำรเร่งปฏิกิริยำและวสัดุขั้นสูงท่ีผสมผสำนอยำ่งลงตวัเขำ้กบักำรประยกุตเ์ทคโนโลยสีะอำดผำ่น
วศิวกรรมระบบและควบคุมกระบวนกำร	นอกจำกน้ี	นิสิตจะมีโอกำสไดฝึ้กทกัษะกำรท�ำวจิยัในระดบัแนวหนำ้	
ของโลกผำ่นเครือข่ำยควำมร่วมมืออยำ่งเขม้แขง็กบัพนัธมิตรกำรวจิยัของภำควชิำในต่ำงประเทศ	เช่น	ศนูยว์จิยั	

ในประเทศญ่ีปุ่น	ออสเตรีย	อเมริกำ	และแคนำดำ	เป็นตน้
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	 ภำควชิำฯ	ไดส้ร้ำงเครือข่ำยของศิษยเ์ก่ำและนิสิตปัจจุบนั	ซ่ึงไดท้วคีวำมเขม้แขง็ข้ึนมำอยำ่งต่อเน่ือง	โดยได	้
มีกำรเชิญศิษยเ์ก่ำท่ีมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในภำคอุตสำหกรรมมำเป็นวิทยำกรรับเชิญเพ่ือแลกเปล่ียน	
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในวชิำชีพและแนะแนวทำงกำรใชชี้วติใหก้บันิสิตปัจจุบนั	นอกจำกน้ี	ไดมี้กำรจดัตั้ง
กองทุนคนรักบำ้นวศิวกรรมเคมี	มก.	ซ่ึงถือก�ำเนิดข้ึนเพ่ือสนบัสนุนและยกระดบัคุณภำพกำรจดักำรกำรศึกษำ
ของภำควชิำวศิวกรรมเคมี	มก.	ใหมี้ระดบัคุณภำพมำตรฐำนทำงวชิำกำรสูง	โดยมุ่งเนน้กำรสร้ำงขวญัก�ำลงัใจ	
ให้แก่นิสิตท่ีมีควำมเป็นเลิศทำงดำ้นวิชำกำรและสร้ำงช่ือเสียงให้แก่ภำควิชำ	 กำรสนบัสนุนทุนกำรศึกษำ	

แก่นิสิตท่ีมีผลกำรเรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย	์ ส่งเสริมให้บุคลำกรของภำควิชำมีก�ำลงัใจในกำรพฒันำ
ศกัยภำพนิสิตใหมี้ควำมเป็นเลิศในดำ้นวชิำกำรและมีผลกำรเรียนดีเยีย่มต่อไป
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ต�านานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มก.

30 ปี
ภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ก	�ำเนิดสำขำวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 เร่ิมจำกวิชำ	“วศิวกรรมสุขำภิบำล”	 เป็นวิชำบงัคบัในหลกัสูตรวิศวกรรมโยธำ	 ซ่ึงมีมำ
ตั้งแต่เร่ิมสอนหลกัสูตรน้ีตั้งแต่ปีกำรศึกษำ	2509	และเม่ือมีกำรปรับปรุงหลกัสูตร
วศิวกรรมโยธำกไ็ดเ้พ่ิมวชิำ	 “กรรมวธีิสุขำภบิำล”	 เขำ้เป็นวชิำเลือกในหลกัสูตร	
ต่อมำภำควชิำวศิวกรรมโยธำไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรในระดบัปริญญำโท	โดยแยก
ออกเป็น	 5	หมวดยอ่ย	หน่ึงในนั้นคือวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มโดยเร่ิมรับนิสิตเขำ้
เรียนในปีกำรศึกษำ	2524	
	 ต่อมำในปี	พ.ศ.	2535	คณะวศิวกรรมศำสตร์	จึงไดใ้หมี้โครงกำรจดัตั้งภำควชิำ
วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มข้ึน	และรับนิสิตเขำ้เรียนในหลกัสูตรปริญญำตรีและโท
ในสำขำวชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มเร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ	2536	เป็นตน้มำ	
	 ปี	พ.ศ.	2537	คณะไดรั้บกำรบริจำคเงินสร้ำงอำคำรภำควชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม
จำกนำยช�ำนำญ	เพญ็ชำติ	ต่อมำในปี	พ.ศ.	2564	อำคำรหลงัน้ีไดถ้กูทุบท้ิงเพ่ือสร้ำง
อำคำรวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มหลงัใหม่มำแทน	ซ่ึงจะแลว้เสร็จในปลำยปี	พ.ศ.	2565
ประกอบไปดว้ยห้องเรียนท่ีทนัสมยัตอบสนองทั้งกำรเรียนในห้องเรียนและ
กำรเรียนออนไลน	์แบบ	Smart	Classroom	และมีหอ้งปฏิบติักำรวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ือกำรเรียนกำรสอนและกำรวจิยั	ตอบโจทยปั์ญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีมีในปัจจุบนัและ
อนำคต
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พฒันำกำรด้ำนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน

	 ภำควชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	มีกำรพฒันำหลกัสูตรใหท้นัต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบนัและพฒันำศกัยภำพ
กำรเรียนกำรสอนและงำนวจิยัเพ่ือรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงของโลกอยำ่งต่อเน่ืองและทนัท่วงทีเพ่ือใหส้ำมำรถ
เป็นส่วนหน่ึงในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื	 (Sustainable	Development	Goals,	 SDGs)	ของ
สหประชำชำติภำยใตก้ำรเรียนกำรสอนในระดบัปริญญำตรี	ถึงปริญญำเอก	ไดแ้ก่	
	 	 หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	สำขำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	หลกัสูตร	4	ปี	(ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2536)
	 	 หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	สำขำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	หลกัสูตร	2	ปี	ภำคปกติ
	 	 (ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2538)	และ	ภำคพิเศษ	ซ่ึงเรียนในวนัเสำร์-อำทิตย	์(ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2543)
	 	 หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรดุษฎีบณัฑิต	สำขำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	หลกัสูตร	3	ปี	(ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545)

สถำนะปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.	2565)

	 ปัจจุบนัภำควชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มมีจ�ำนวนอำจำรยท์ั้งหมด	16	คน	โดยมีสดัส่วน	ปริญญำเอก	87.5%													
และปริญญำโท	12.5%	เป็นศำสตรำจำรย	์1	คน	รองศำสตรำจำรย	์8	คน	ผูช่้วยศำสตรำจำรย	์5	คน	และอำจำรย	์
2	คน	พร้อมกำรสนบัสนุนจำกครูปฏิบติักำรและเจำ้หนำ้ท่ีสำยสนบัสนุนรวม	9	คน	

	 ส�ำหรับหลกัสูตรวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มระดบัปริญญำตรีเป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บกำรรับรองโดยสภำวศิวกร		
เพ่ือกำรไดรั้บใบประกอบวชิำชีพวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	เป็นหลกัสูตรทั้งแบบมีกำรฝึกงำนทำงวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	
หรือแบบสหกิจศึกษำในหน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	ส�ำหรับหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตร์มหำบณัฑิตนั้น		
นิสิตสำมำรถเลือกเรียนไดอ้ยำ่งหลำกหลำยทั้งแบบกำรคน้ควำ้อิสระหรือแบบวทิยำนิพนธ์	นอกจำกน้ีนิสิตยงัมี	
โอกำสเขำ้ร่วมโครงกำรควำมร่วมมือแบบสองปริญญำร่วมกบัมหำวทิยำลยั	Tamkang	(ไตห้วนั)	และควำมร่วมมือ	

จำกหลำกหลำยประเทศอีกดว้ย



98 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

99
84th

Anniversary of Faculty of Engineering, KU

	 กำรเรียนกำรสอนในทุกหลกัสูตรนั้นมีเน้ือหำครอบคลุมประเด็นปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีมีในปัจจุบนัและท่ีจะ	
เกิดข้ึนในอนำคต	ทั้งกำรออกแบบระบบป้องกนัและบ�ำบดัมลพิษต่ำง	ๆ	ไดแ้ก่	กำรออกแบบระบบกำรปรับปรุง	
คุณภำพน�้ ำ	 เทคโนโลยกีำรน�ำน�้ ำกลบัมำใชใ้หม่และกำรบ�ำบดัน�้ ำเสีย	กำรควบคุมและปรับปรุงมลพิษทำงอำกำศ	
และกำรจดักำรฝุ่ นขนำดต่ำง	ๆ	 เช่น	 PM2.5,	 PM10	และอ่ืน	ๆ	กำรจดักำรของเสียชุมชนและของเสียอนัตรำย	
กำรฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีปนเป้ือน	 ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร	แนวคิดในกำรจดักำรตลอดวฏัจกัรชีวิต	 (Life	
Cycle	Thinking)	 และเศรษฐกิจหมุมเวียน	 (Circular	 Economy)	 รวมทั้งกำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม	
กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม	กำรใชเ้ทคโนโลยดีำ้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มในกำรช่วยใหเ้กิดกำรบรรลุเป้ำหมำย	
ดำ้นควำมยัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals,	SDGs)	รวมถึงพลงังำนทำงเลือกในรูปแบบต่ำง	ๆ	
		

	 ทั้งน้ี	 กำรสอนจำกคณำจำรยภ์ำควิชำวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	 เป็นกำรผสำนทฤษฎีดำ้นวิศวกรรมท่ีทนัสมยั	
ร่วมกบักำรเพำะบ่มประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนทั้งกำรออกแบบและควบคุมระบบบ�ำบดัมลพิษ	กำรใชค้วำมรู้	
ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนร่วมกบัภำครัฐ	อำทิ	กำรร่วมเป็นคณะกรรมกำรผูช้ �ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนผลกระทบ	
ส่ิงแวดลอ้ม	กำรเป็นกรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ	ในคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ	และกรุงเทพมหำนคร	รวมทั้งกำรวจิยั
ท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต่อกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื	อำทิ	
	
	 ด้ำนน�ำ้:	โครงกำร	Preservation	and	Rehabilitation	of	Urban	Water	Environment	in	Asia
	 ด้ำนน�ำ้เสีย:	 กำรก�ำจดัไนโตรเจนจำกน�้ำชะขยะดว้ยกระบวนกำรพำร์เช่ียลไนตริเตชนัและอนำมอ็กซ์	 งำนวจิยั	
อยำ่งต่อเน่ืองดำ้นกำรจดักำรน�้ำชะมูลฝอยและกำรปนเป้ือนจำกยำปฏิชีวนะ	กำรเปรียบเทียบกำรประเมินวฏัจกัรชีวติ	
ของโรงบ�ำบดัน�้ำเสียในประเทศไทย	ภำยใตแ้นวทำงกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำจำกแหล่งท่ีแตกต่ำงกนั	รวมทั้งกำรบริหำร
จดักำรน�้ำท้ิงหลงัผำ่นกระบวนกำรบ�ำบดัท่ีแตกต่ำงกนั	
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	 ด้ำนอำกำศ:	กำรตรวจวดัค่ำฝุ่ นละอองและก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซดด์ว้ยดำวเทียมร่วมกบักำรเปรียบเทียบ	

ขอ้มูลภำคพ้ืนดิน	นอกจำกน้ียงัมีแผนงำนวจิยัทำ้ทำยไทย	ทะเลไทยไร้ขยะ	ซ่ึงเป็นแผนงำนใหญ่ระดบัประเทศ	
ท่ีรวบรวมผลงำนดำ้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มเพ่ือแกปั้ญหำขยะพลำสติกอยำ่งเป็นรูปธรรม	กำรวิเครำะห์เชิง	
เปรียบเทียบในแง่มูลค่ำทำงส่ิงแวดลอ้ม	ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ	และผลกระทบทำงสังคมของแนวทำง	
กำรจดักำรขยะชุมชนในระดบัชำติ	ในประเทศไทย	ประสบกำรณ์เหล่ำน้ีคณำจำรยไ์ดถ่้ำยทอดควำมรู้เพ่ือบ่มเพำะ	
ใหนิ้สิตไดเ้ติบโตพฒันำเป็นวศิวกรส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคุณภำพตลอดมำ
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ห้องปฏิบัตกิำรทีม่ปีระสิทธิภำพ

	 หอ้งปฏิบติักำรส่ิงแวดลอ้ม	ภำควชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	ไดรั้บกำรรับรองตำมมำตรฐำนของส�ำนกังำนกำรวจิยั
แห่งชำติ	 (วช.)	หอ้งวิจยัเพียบพร้อมดว้ยอุปกรณ์วิจยัขั้นสูงดำ้นต่ำง	ๆ	อำทิ	 Inductively	Coupled	Plasma	Mass	
Spectrometry	(ICP-MS),	Atomic	Absorption	Spectrophotometer	(AAS),	Fourier-transform	infrared	spectroscopy	
(FTIR)	และ	Gas	chromatography-mass	spectrometry	(GC-MS)	โดยมุ่งเนน้กำรพฒันำควำมรู้ของผูเ้รียนดว้ยกำร
ลงมือปฏิบติัจริง	และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนเขำ้กบักำรพฒันำและวจิยั	ซ่ึงประกอบดว้ยหอ้งปฏิบติักำรเฉพำะ
ห้องปฏิบติักำรจุลชีววิทยำ	ห้องปฏิบติักำรเคมีทดสอบทำงเคมี	 และห้องปฏิบติักำรวิจยัใชว้ิจยัทัว่ไป	 โดยมีกำร
ตรวจสอบวิเครำะห์ตวัอยำ่งทำงส่ิงแวดลอ้ม	ทำงดำ้นน�้ ำ	 ขยะและดิน	 มีโครงกำรบริกำรตรวจสอบและวิเครำะห์
ตวัอยำ่งทำงส่ิงแวดลอ้ม	รวมถึงโครงกำรจดัสอบมำตรฐำนผูค้วบคุมระบบบ�ำบดัมลพิษ
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ด้ำนกำรดูแลนิสิต		
	
	 ภำควิชำวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มไดส่้งเสริมใหนิ้สิตเขำ้ร่วมกิจกรรม	 เพ่ือใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้กำรสร้ำงควำม
สำมคัคี	 วินยั	กำรเป็นผูน้�ำ	 ผูต้ำม	ควำมอดทน	และกำรวำงแผนกำรแกไ้ขปัญหำร่วมกนัรวมทั้งส่งเสริมกำร
จดักิจกรรมทำงวิชำกำรและวิชำชีพอยำ่งสม�่ำเสมอ	 นิสิตจะไดเ้รียนรู้กระบวนกำรท่ีส�ำคญัในกำรเป็นวิศวกร
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคุณภำพ	ทั้งกำรออกแบบระบบบ�ำบดัก�ำจดัน�้ำเสีย	มลพิษอำกำศ	ขยะมูลฝอย	และกำกของเสีย
อนัตรำย	กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มภำยในโรงงำนอุตสำหกรรม	ดำ้นระบบควบคุมกำรท�ำงำนของระบบบ�ำบดั/
จ�ำกดัมลพิษ	และวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม	นอกจำกน้ีนิสิตยงัไดฝึ้กฝนกำรมีส่วนร่วมต่อกำรพฒันำ
สงัคม	พร้อม	ๆ	กบัองคก์รพนัธมิตรนำนำชำติ	และเครือข่ำยคณำจำรย	์ นิสิต	นกัศึกษำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	
ประเทศไทย
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29 ปี
ภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร

ภ	ำควิชำวิศวกรรมกำรอำหำร	 ไดก่้อตั้งข้ึนภำยใตค้ณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ดว้ยจุดประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนอุตสำหกรรม
เกษตรและกำรผลิตอำหำรของชำติ	 เร่ิมตน้จำกหลกัสูตรปริญญำตรี	โดยรับนิสิต
รุ่นแรกเขำ้ศึกษำในปีกำรศึกษำ	 2536	จ�ำนวน	30	คน	จำกกำรสอบผ่ำนระบบ
เอน็ทรำนซ์และกำรรับตรงโดยผำ่นกำรสอบโควตำของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
ของนกัเรียนจำกจงัหวดัใกลเ้คียง
	
	 ต่อมำในปี	2546	คณะวศิวกรรมศำสตร์	วทิยำเขตก�ำแพงแสน	ไดแ้ยกออกจำก
คณะวิศวกรรมศำสตร์	 (บำงเขน)	และสถำปนำข้ึนเป็น	“คณะวศิวกรรมศำสตร์	
ก�ำแพงแสน”	อยำ่งเป็นทำงกำร	ภำควชิำวศิวกรรมกำรอำหำร	 จึงถือเป็น	1	ใน	3	
ภำควชิำแรกของคณะวศิวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน	และถือเป็นผูบุ้กเบิกในศำสตร์
วิศวกรรมอำหำร	 โดยหลกัสูตรปริญญำตรีไดรั้บรองปริญญำในกำรประกอบ
วชิำชีพวศิวกรควบคุม	สำขำวศิวกรรมเคร่ืองกล	จำกสภำวศิวกร	

พฒันำกำรด้ำนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน
	
	 ภำควชิำวศิวกรรมกำรอำหำร	มีกำรพฒันำหลกัสูตรอยำ่งต่อเน่ือง	หลกัสูตร
ปริญญำโทไดพ้ฒันำข้ึนในปี	พ.ศ.	 2543	และหลกัสูตรปริญญำเอกไดพ้ฒันำข้ึน
ในปี	พ.ศ.	2551	ในทุกหลกัสูตร	เร่ิมจำกกำรใชช่ื้อสำขำวชิำ	“วศิวกรรมกำรอำหำร”							
ในปัจจุบนั	 เพ่ือควำมกระชบัไดป้รับเปล่ียนช่ือสำขำเป็น	“วิศวกรรมอำหำร”
ในทุกหลกัสูตร	โดยในปี	2565	น้ี	มีหลกัสูตรทั้งหมด	3	หลกัสูตร	คือ

ต�านานวิศวกรรมการอาหาร มก.
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	 1.	หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	(วศิวกรรมอำหำร)	
	 2.	หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	(วศิวกรรมอำหำร)	
	 3.	หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรดุษฎีบณัฑิต	(วศิวกรรมอำหำร)

สถำนะในปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.	2565)
	
	 ปัจจุบนัภำควชิำมีคณำจำรยป์ระจ�ำ	14	คน	บุคลำกรสำยสนบัสนุน	7	คน	นิสิตปริญญำตรีประมำณ	200	คน
นิสิตบณัฑิตศึกษำประมำณ	10	คน	ตลอดระยะเวลำ	29	ปี	ภำควชิำไดผ้ลิตบณัฑิตคุณภำพสู่สงัคม	มีส่วนร่วม
ในงำนอุตสำหกรรมอำหำรทั้งเอกชนและหน่วยงำนรำชกำรรวมทั้งส้ินกวำ่	1,500	คน

กำรพฒันำนิสิต
	
	 ภำควชิำวศิวกรรมกำรอำหำร	มีกำรพฒันำนิสิตทั้งในดำ้นวชิำกำร	วชิำชีพ	และสงัคม	โดยในดำ้นวชิำกำร
มีกำรอบรมควำมรู้เพิ่มเติมในเทคโนโลยใีหม่	ๆ	และกำรควบคุมคุณภำพในอุตสำหกรรมอำหำร	
	

	 ในดำ้นวิชำชีพนั้น	นอกจำกกำรฝึกงำนและกำรเขำ้ร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำในโรงงำนอุตสำหกรรม
อำหำรแลว้	 ยงัมีกิจกรรมดูงำนท่ีท�ำให้นิสิตสำมำรถเห็นกระบวนกำรผลิตอำหำรและเคร่ืองจกัรกลอำหำร
ทั้งระบบ	รวมทั้งดูงำนในงำนนิทรรศกำรเคร่ืองจกัรกลอำหำร	กำรท�ำโครงงำนท่ีพฒันำมำจำกโจทยจ์ริงในชุมชน
ตลอดจนสนบัสนุนใหนิ้สิตทุกหลกัสูตรไดน้�ำเสนอในท่ีประชุมวชิำกำรและเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัต่ำง	ๆ	
	
	 ในดำ้นสงัคม	ไดส้นบัสนุนใหนิ้สิตเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม	 เช่น	กำรปลูกป่ำชำยเลน
กำรเขำ้ร่วมบริกำรวิชำกำรเชิงสังคม	 เช่น	 กำรเสริมควำมรู้เชิงปฏิบติัให้นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเด็กเล็ก
และกำรอบรมใหค้วำมรู้กลุ่มผูสู้งอำยใุนเขต	อ.ก�ำแพงแสน	จ.นครปฐม	ใหส้ำมำรถใชแ้อพลิเคชัน่ในมือถือ
ส�ำหรับส่ือสำรและจ่ำยบิล	 รวมถึงกำรจดักิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้กำรท�ำขนมไทยพ้ืนถ่ินจำกชำวบำ้น
สู่ชำวบำ้น	เป็นตน้	นอกจำกน้ี	ยงัมีกำรแลกเปล่ียนระหวำ่งประเทศ	เช่น	ประเทศญ่ีปุ่น	และไตห้วนั
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ผลงำนเด่น
	
	 ผลงำนของนิสิตมำจำกกำรท�ำงำนร่วมกนัระหวำ่งคณำจำรยแ์ละนิสิต	ในปี	2565	มีผลงำนเด่นในโครงงำน	

วจิยั	อำทิ

	 	 รำงวลัโครงงำนสหกจิศึกษำ

	

	 กำรน�ำเสนอโครงงำนในกำรประชุมวชิำกำรวศิวกรรมอำหำรแห่งชำต	ิคร้ังที	่8
	 ในรูปแบบออนไลน์

โครงงานการศึกษาเบือ้งต้นในการผลิตผงน�า้มนัปริมาณน�า้มนัสูง : กรณีศึกษา น�า้มนัมะพร้าว
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โครงงานการพัฒนาผลิตภณัฑ์ข้าวเกรียบมนัส�าปะหลงัพร้อมรับประทานด้วยวิธีไมโครเวฟ

โครงการการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ระบบ Hybrid เพ่ือการผลิตผกัผง

โครงการการประยกุต์การเรียนรู้เชิงลึกกับข้อมลูสเปกตรัมเพ่ือประเมินคุณภาพผลิตผลยางพารา
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ต�านานวิศวกรรมการบินฯ มก.

ภ	ำควิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ	คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	เป็นสถำบนักำรศึกษำในภำคพลเรือนแห่งแรกของประเทศไทย
ท่ีเปิดสอนสำขำวชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ	ซ่ึงมีจุดตั้งตน้มำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2532
ท่ีมีอำจำรยก์ลุ่มหน่ึงของภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกลสนใจทำงดำ้นอำกำศยำน
เร่ิมจำกกำรออกแบบและสร้ำงเฮลิคอปเตอร์	“อแีตน”	ข้ึนมำใชง้ำนดำ้นกำรเกษตร	
โดยใชส้ถำนท่ีอำคำรปฎิบติักำรวศิวกรรมเคร่ืองกล	(อำคำร	12	เดิม)

	 ต่อมำไดเ้ลง็เห็นควำมส�ำคญัของกำรศึกษำและวจิยัในสำขำวศิวกรรมกำรบิน
และอวกำศยำน	 จึงไดเ้สนอบรรจุโครงกำรจดัตั้งภำควิชำวิศวกรรมกำรบินและ
อวกำศยำนในแผนพฒันำกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำระยะท่ี	 9	 และไดพ้ฒันำ
หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต	สำขำวิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศยำน
ข้ึนมำ	จนกระทัง่สำมำรถเปิดสอนไดต้ั้งแต่ปีกำรศึกษำ	 2536	 เป็นตน้มำ	 โดยมี
เป้ำหมำยในกำรผลิตก�ำลงัคน	กำรพฒันำงำนวจิยั	และกำรใหบ้ริกำรทำงวชิำกำร
ต่อสังคม	 เพ่ือท่ีจะพฒันำศกัยภำพของประเทศในดำ้นอุตสำหกรรมกำรบินและ
อำกำศยำนใหส้ำมำรถเจริญเติบโตข้ึนอยำ่งมัน่คง	 ซ่ึงสถำนท่ีตั้งภำควชิำในระยะ
เร่ิมแรกอยูท่ี่อำคำร	12	โดยมี	รศ.ดร.ศำนติ	วริิยวทิย	์เป็นหวัหนำ้ภำควชิำคนแรก

29 ปี
ภาควิชา
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
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	 ต่อมำเม่ือปี	พ.ศ.	2546	ภำควชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศยำน	ไดเ้ปล่ียนช่ือภำควชิำ	และช่ือหลกัสูตร
จำกหลกัสูตร	วศ.บ.	สำขำวิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศยำน	 เป็น	วศ.บ.	สำขำวิชำวิศวกรรมกำรบินและ
อวกำศ	และไดย้ำ้ยท่ีท�ำกำรภำควชิำมำอยูท่ี่ชั้น	11-12	อำคำรชูชำติ	ก�ำภู
	 เน่ืองจำกมีนิสิตสนใจเรียนทำงดำ้นวิศวกรรมกำรบินและอวกำศเป็นจ�ำนวนมำก	 อีกทั้งภำควิชำไดเ้ปิด	
หลกัสูตรอ่ืนเพิ่มเติม	จึงไดก่้อสร้ำงอำคำรหลงัใหม่	10	ชั้น	ในปี	พ.ศ.	2564	ซ่ึงก�ำหนดแลว้เสร็จปลำยปี	2565		

พฒันำกำรด้ำนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน

	 ปัจจุบนัภำควชิำมีกำรจดักำรเรียนกำรสอนในระดบัปริญญำตรีและบณัฑิตศึกษำรวม	4	หลกัสูตร	 ซ่ึงได้
มีพฒันำกำรมำเป็นล�ำดบัดงัน้ี
	 ปี	2536	 	 เปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศยำน
					 ปี	2542	 	 เปิดสอนปริญญำตรีร่วมนำนำชำติ	 2	ปริญญำ	สำขำวิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศยำน	
	 	 	 และ	บริหำรธุรกิจร่วมกบั	RMIT	ประเทศออสเตรเลีย
					 ปี	2548	 	 เปิดสอนหลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต		สำขำวชิำเทคโนโลยกีำรบิน
																							 	 และหลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำกำรจดักำรกำรบิน	
																		 	 เปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	สำขำวชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ
					 ปี	2553		 	 รวมหลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต	สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรบิน	กบั	สำขำวิชำกำรจดักำร	
	 	 	 กำรบิน	เป็นสำขำกำรจดักำรเทคโนโลยกีำรบิน	
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สถำนะปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.	2565)

	 กำรเรียนกำรสอนในแต่ละหลกัสูตรมีกำรผสมผสำนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบติัเพ่ือสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ
ทำงดำ้นวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ	 โดยมุ่งเนน้กำรพฒันำควำมรู้ของผูเ้รียนดว้ยกำรลงมือปฏิบติัจริงปัจจุบนั	
ภำควชิำมีคณำจำรยแ์ละผูท้รงคุณวฒิุ	20	คน	บุคลำกรสำยสนบัสนุน	10	คน	มีควำมเช่ียวชำญในกำรเรียนกำรสอน	
กำรวจิยัและกำรบริกำรวชิำกำรท่ีครอบคลุมสำขำต่ำง	ๆ	ไดแ้ก่	อำกำศพลศำสตร์	โครงสร้ำงอำกำศยำน	กำรขบัดนั
อำกำศยำน	กลศำสตร์กำรบิน	กำรควบคุมวิศวกรรมอวกำศ	และกำรขนส่งทำงอำกำศโลจิสติกส์	ส�ำหรับจ�ำนวน
นิสิตท่ีสงักดัภำควชิำฯ	รวมทุกหลกัสูตร	300	คน

ผลงำนเด่น

	 โครงกำรอำกำศยำนไร้คน	UAV-KU	เป็นโครงกำรออกแบบและพฒันำชุดอำกำศยำนไร้คนโดย	ศ.พล.อ.ต.วชิิต	
ลำยประดิษฐ	์และ	พล.อ.ต.ปรียำ	วรรณภมิู	ร่วมกบักองทพับก	เป็นกำรผลิตตวัตน้แบบส�ำหรับกำรส�ำรวจระยะไกล
จำกเคร่ืองบินขนำดเลก็แบบอตัโนมติั	 (UAV	KU-7)	 เพ่ือควำมคล่องตวัในกำรใชง้ำน	และเป็นเคร่ืองท่ีใชใ้นกำร
ทดสอบระบบควบคุมอตัโนมติั	และส�ำหรับใชฝึ้กทกัษะในกำรบินของบุคลำกรในหน่วยงำนทหำร	โดยในกำรสร้ำง	
ไดอ้อกแบบ	และสร้ำงอำกำศยำนจำกแบบดว้ยเคร่ืองจกัร	CNC	ซ่ึงทีมผูอ้อกแบบไดใ้ชก้ระบวนกำรผลิตโดยใชตู้อ้บ
ไฟเบอร์กลำสและเคร่ืองดูดสุญญำกำศท่ีพฒันำข้ึน	ซ่ึงภำยหลงัเม่ือโครงกำรเสร็จส้ินไดมี้กำรผลิตต่อเน่ือง	จ�ำนวน	
ทั้งส้ิน	4	ล�ำ	และส่งมอบใหก้บัองคก์รภำยนอก	เช่น	กองทพับก	เป็นตน้	เพื่อน�ำไปใชง้ำน
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	 โครงกำรเรือเหำะ-อำภำกร	อำกำศยำนลอยฟ้ำอเนกประสงคโ์ดย	 รศ.ดร.ปองวิทย	์ ศิริโพธ์ิ	 ไดรั้บกำร
สนบัสนุนจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติในปี	2536	ออกแบบและสร้ำงเรือเหำะแก๊สฮีเลียมไร้คน
ข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย	ใชใ้นภำรกิจส�ำรวจ	และกำรทดลองต่ำง	ๆ 	ในชั้นบรรยำกำศอำกำศ	สำมำรถใช้
เป็นสถำนีรับ-ส่งสญัญำณหรือเสำอำกำศเคล่ือนท่ีโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในภำรกิจทำงดำ้นกำรทหำร	ในภมิูประเทศ
ท่ีระบบส่ือสำรภำคพื้นดินปกติมีประสิทธิภำพต�่ำ

	 ห้องปฏบัิตกิำรโครงสร้ำงอจัฉริยะและระบบควบคุมอตัโนมตั	ิ(iSAAC	LAB)	โดย	อ.ดร.ไชยวฒัน	์กล�่ำพล	
พฒันำระบบอำกำศยำนไร้คนขบัใชใ้นภำรกิจต่ำง	ๆ	 เช่น	กำรติดตำมสัตวป่์ำทำงอำกำศโดยสำมำรถใชง้ำน
จำกบริเวณท่ีจ�ำกดัและสำมำรถเคล่ือนท่ีไปตำมพิกดัท่ีก�ำหนดไดอ้ยำ่งอตัโนมติัและถูกตอ้ง	สำมำรถถ่ำยภำพ
จดัท�ำแผนท่ีขนำดใหญ่ท่ีมีควำมละเอียดสูงและส�ำรวจต�ำแหน่งของสตัวป่์ำไดอ้ยำ่งแม่นย �ำ	มีควำมร่วมมือกบั	

หน่วยงำนเอกชน	เช่น	บริษทั	PTT	Digital	Solution	พฒันำอำกำศยำนไร้คนขบั	แบบ	Hybrid	VTOL	ปฏิบติั
ภำรกิจส�ำรวจแนวท่อก๊ำซธรรมชำติ	ส�ำรวจพ้ืนท่ีสนำมบินเบตง	และร่วมมือกบัคณะส่ิงแวดลอ้ม	น�ำอำกำศยำน
ปีกหมุนปฏิบติักำรบินเกบ็ขอ้มูลฝุ่ น	PM	2.5	เป็นตน้

	 ห้องปฏิบัตกิำร	Center	of	Innovation	and	Integrated	MAV:	Cii-MAV	โดย	ผศ.ดร.ชินภทัร	ทิพโยภำส	
พฒันำองคค์วำมรู้ในกำรออกแบบอำกำศยำนรูปแบบใหม่	 เช่น	สำมำรถข้ึนลงในแนวด่ิง	 (Hybrid	VTOL)	
อำกำศยำนพลงังำนแสงอำทิตย	์เพ่ือใชใ้นภำรกิจต่ำง	ๆ 	เช่น	กำรบินเพ่ือท�ำแผนท่ีและส�ำรวจมลภำวะทำงอำกำศ	
กำรบินเพ่ือยงิเมลด็พนัธ์ุพืชในพ้ืนท่ีลำดชนั	นอกจำกเนน้ดำ้นกำรพฒันำนิสิตในภำควชิำแลว้	CiiMAV	และนิสิต	
ไดมี้กำรท�ำงำนร่วมกบัภำยนอก	 เช่น	พฒันำอำกำศยำนไร้คนขบัปีกตรึงข้ึนลงแนวด่ิง	V-Bat	ผำ่นโครงงำน
วิศวกรรมชั้นปีท่ี	 4	 กบับริษทั	HG	Robotics	 จนน�ำไปต่อยอดพฒันำเป็นผลิตภณัฑแ์ละออกแสดงในงำน		
Consumer	Electronics	Show	(CES)	2022	ท่ีสหรัฐอเมริกำ	ร่วมวจิยัออกแบบและทดสอบทำงอำกำศพลศำสตร์
อำกำศยำนไร้คนขบัข้ึนลงแนวด่ิง	MARCUS-B	กบักองทพัเรือและบริษทั	SDT	composite	โดยปัจจุบนัก�ำลงั
เขำ้สู่สำยกำรผลิตเพ่ือน�ำไปใชใ้นเรือหลวงจกัรีนฤเบศร	ซ่ึงผลงำนบำงส่วนถกูน�ำไปจดสิทธิบตัรโดยมีบุคลำกร
ของภำควชิำเป็นผูอ้อกแบบร่วมกบัหน่วยงำนภำยนอก
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	 ศนูยว์จิยัและบริกำรวชิำกำรดำ้นกำรขนส่งทำงอำกำศ	(Air	Transport	Research	and	Consulting	Centre:	ATRC)	
โดยคณำจำรยส์ำขำกำรขนส่งทำงอำกำศผลิตผลงำนวจิยั	รำยงำนทำงวชิำกำร	งำนท่ีปรึกษำตลอดจนกำรจดัหลกัสูตร
ฝึกอบรมดำ้นกำรบินพลเรือน	ครอบคลุมทั้งงำนดำ้นนโยบำยและกำรก�ำกบัดูแล	กำรขนส่งทำงอำกำศเชิงพำณิชย	์
ท่ำอำกำศยำน	กำรบริกำรเดินอำกำศ	กำรผลิตช้ินส่วนและซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน	โดยไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกหน่วยงำน	
ภำครัฐและเอกชนอยำ่งต่อเน่ือง	อำทิ	เช่น	กระทรวงคมนำคม	ส�ำนกังำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	กรมท่ำ
อำกำศยำน	บริษทั	ท่ำอำกำศยำนไทย	จ�ำกดั	(มหำชน)	บริษทั	กำรบินไทย	จ�ำกดั	(มหำชน)	บริษทัวทิยกุำรบินแห่ง
ประเทศไทย	จ�ำกดั	บริษทักำรบินกรุงเทพ	จ�ำกดั	(มหำชน)	เป็นตน้

ด้ำนควำมร่วมมอืกบัต่ำงประเทศ
	
	 ภำควชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศมีควำมร่วมมือในกำรแลกเปล่ียนนิสิตและบุคลำกรกบัสถำบนักำรศึกษำ
ในประเทศต่ำง	ๆ	เช่น	RMIT	ประเทศออสเตรเลีย,	National	Cheng	Kung	University	ไตห้วนั,	ESTACA	ประเทศ
ฝร่ังเศส,	Virginia	Polytechnic	Institute	and	State	University	สหรัฐอเมริกำ

ด้ำนกำรส่งเสริมนิสิต	
	
	 ภำควชิำไดส้นบัสนุนใหนิ้สิตมีโอกำสเขำ้ร่วมกำรแขง่ขนัในระดบันำนำชำติ	และไดรั้บรำงวลัมำอยำ่งต่อเน่ือง	

ดงัเช่น
	 		 ทีม	ISAAC	UAV	ไดอ้นัดบัท่ี	4	ของโลก	จำกทีมสมคัรเขำ้แข่งขนั	117	ทีมทัว่โลก	ในกำรแข่งขนัรำยกำร		
	 	 UAV	Challenge	Medical	Express	2016	ณ	เมือง	Dalby,	Queensland,	Australia	
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	 	 ทีม	Cii	MAV	ไดรั้บรำงวลัอนัดบั	1	และ	2	METU	VTOL	COMPETITION	2019	ณ	เมืององักำรำ		
	 	 ประเทศตุรกี	และไดรั้บรำงวลัอนัดบั	1	ประเภทอำกำศยำนข้ึนลงแนวด่ิงแบบผสม	(Hybrid	VTOL),	
	 	 รำงวลั	Best	Simplify	Aircraft	ประเภทอำกำศยำนข้ึนลงแนวด่ิงแบบผสม	(Hybrid	VTOL),	รำงวลั		
	 	 Best	Airmanship	Award	ประเภทอำกำศยำนปีกตรึง	(Fixed	Wing)	
	 	 รำงวลั	Maximum	Loading	Capacity	ประเภทอำกำศยำนปีกหมุน	 (Rotary	Wing)	จำกกำรแข่งขนั	
	 	 อำกำศยำนไร้คนขบั	ระดบันำนำชำติ	AAVC	2020	จดัโดย	International	Academy	of	Aviation	Industry

	 ภำควชิำไดส่้งเสริมใหนิ้สิตไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำกบัสถำนประกอบกำร	โดยมีนิสิตไดรั้บรำงวลั	

นิสิตสหกิจศึกษำดีเด่น	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	มำอยำ่งต่อเน่ือง	ดงัน้ี
	 1)	นำยนำจำ	รัตนกิตติ	นิสิตสหกิจศึกษำดีเด่น	ระดบัดีเยีย่ม	ปี	2562	บริษทั	Airbus	Helicopter
	 2)	นำยศุภกร	อภิรักษกิ์จถำวร	นิสิตสหกิจศึกษำดีเด่น	ระดบัดีเยีย่ม	ปี	2561	บริษทั	สำยกำรบิน	NokScoot
	 3)	นำยสิรภพ	ขตัติโยทยั	นิสิตสหกิจศึกษำดีเด่น	ระดบัดีมำก	ปี	2558	บริษทั	Rolls-Royce	ประเทศไทย

	 ชุมนุม	Aero	ไดมี้กำรจดัค่ำย	Aero	Camp	สำนฝันคนกำรบิน	เพ่ือใหค้วำมรู้แก่นกัเรียนท่ีสนใจดำ้นกำรบิน
มำอยำ่งต่อเน่ืองเป็นประจ�ำทุกปี	ส่วนนิสิตสำขำกำรจดักำรเทคโนโลยกีำรบินจดักิจกรรม	Aviation	Talk	เพื่อ
เป็นเวทีแลกเปล่ียนควำมรู้ดำ้นกำรบินท่ีอยูใ่นควำมสนใจโดยเชิญผูเ้ช่ียวชำญจำกอุตสำหกรรมร่วมใหข้อ้มูล	
และมีนิสิตเป็นผูด้ �ำเนินกำรเสวนำ

	 ภำควิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ	 มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภำพเพ่ือรับใชส้งัคม	 มุ่งสร้ำงควำมเป็นเลิศ	
ในกำรพฒันำมำตรฐำนทำงวิชำกำรและงำนวิจยั	ตำมวิสัยทศัน์ของภำควิชำ	“เป็นเลศิในศำสตร์ด้ำนกำรบิน	
และอวกำศให้สำมำรถสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำแบบยัง่ยนื”
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ปี	พ.ศ.	2533	คณะวศิวกรรมศำสตร์	ไดจ้ดัท�ำแผนพฒันำบุคลำกรดำ้นวศิวกรรมวสัดุข้ึน	โดยไดพ้ิจำรณำจดัสรรทุนพฒันำอำจำรยด์ำ้นวศิวกรรมวสัดุจ�ำนวน	
6	ทุน	ในช่วงปี	พ.ศ.	2534-2536	ต่อมำเม่ือปี	พ.ศ.	2538	คณะวศิวกรรมศำสตร์ได้
ตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรวศิวกรรมวสัดุ	จดัร่ำงหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตร
บณัฑิต	สำขำวศิวกรรมวสัดุ	เพื่อเปิดรับนิสิตปริญญำตรีต่อไป
	
	 วนัท่ี	25	กนัยำยน	พ.ศ.	2540	มีพระรำชกฤษฎีกำจดัตั้งภำควชิำวศิวกรรมวสัดุ
คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ข้ึน	ซ่ึงเป็นภำควชิำวศิวกรรมวสัดุ
แห่งแรกในประเทศไทย	และสำมำรถรับนิสิตระดบัปริญญำตรี	สำขำวิศวกรรม
วสัดุ	รุ่นท่ี	1	จ�ำนวน	30	คน	ในปี	พ.ศ.	2541	โดยมี	รศ.พิภพ	ลลิตำภรณ์	รักษำกำร
หัวหนำ้ภำควิชำวิศวกรรมวสัดุ	 และมีสถำนท่ีตั้งชัว่ครำวของภำควิชำ	 รวมทั้ง
หอ้งปฏิบติักำรอยูท่ี่อำคำรสถำบนัวิจยัและพฒันำเทคโนโลยกีำรผลิต	 (RDiPT)
จำกนั้นไดท้ยอยจดัหำครุภณัฑ	์และจดัสร้ำงหอ้งปฏิบติักำรดำ้นกำรศึกษำโครงสร้ำง
จุลภำคพื้นฐำน	และเคร่ืองมือวเิครำะห์ขั้นสูง	เช่น	Scanning	Electron	Microscope	
(SEM)	และ	X-Ray	Diffractometer	(XRD)	เป็นตน้

ต�านานวิศวกรรมวัสดุ มก.

25 ปี
ภาควิชา
วิศวกรรมวัสดุ
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	 เม่ือแรกก่อตั้งภำควชิำ	อำจำรยป์ระจ�ำไดท้ยอยลำศึกษำตอ่	และมีกำรรับอำจำรยเ์พิม่ข้ึน	จนเม่ือปี	พ.ศ.	2544	
ภำควชิำไดย้ำ้ยท่ีท�ำกำรมำอยูท่ี่ชั้น	1	 ถึง	3	ของอำคำรชูชำติ	ก�ำภ	ูโดยมีส่วนปฏิบติักำรอยูใ่นชั้นท่ี	1	ในส่วน
ของชั้นท่ี	 2	ประกอบดว้ยหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติักำร	 ส่วนชั้นท่ี	 3	ประกอบดว้ยหอ้งเรียน	หอ้งปฏิบติักำร	
ห้องพกัอำจำรย	์ และส่วนส�ำนกังำนของภำควิชำ	 และในส่วนของคณำจำรยท่ี์ลำศึกษำต่อไดท้ยอยเดินทำง	
กลบัมำเป็นก�ำลงัให้กบัภำควิชำในกำรปรับปรุงหลกัสูตรให้มีควำมทนัสมยัมำกยิ่งข้ึนโดยเนน้ทำงดำ้นกำร
ตรวจสอบคุณลกัษณะของวสัดุ	(Materials	Characterization)	

	 เม่ือมีนิสิตปริญญำตรีสำขำวศิวกรรมวสัดุ	รุ่นท่ี	1	จบกำรศึกษำในปี	พ.ศ.	2545	ภำควชิำไดพ้ฒันำหลกัสูตร	
เพื่อเปิดสอนในระดบัปริญญำมหำบณัฑิตและปริญญำดุษฎีบณัฑิต	ในปี	พ.ศ.	2550	และในปี	พ.ศ.	2553	

	 ตลอด	25	 ปีท่ีผำ่นมำ	ภำควชิำไดด้�ำเนินกำรทั้งดำ้นกำรเรียนกำรสอน	กำรวจิยั	กำรบริกำรวชิำกำร	และ	
กำรบ�ำรุงศิลปวฒันธรรม	เพื่อสร้ำงบุคลำกรใหก้บัสงัคมมำโดยล�ำดบั	โดยมีหวัหนำ้ภำควชิำท่ีเป็นก�ำลงัส�ำคญั	
ในกำรขบัเคล่ือนกิจกรรมต่ำง	ๆ	ตำมล�ำดบัดงัน้ี
	 1.	 ผศ.วศิิษฎ	์โลเ้จริญรัตน	์(พ.ศ.	2545	-	พ.ศ.	2553	และ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2556)
	 2.	 ผศ.ดร.ปฏิภำณ	จุย้เจิม	(พ.ศ.	2553	-	พ.ศ.	2555)
	 3.	 ผศ.ดร.สมเจตน	์พชัรพนัธ์	(พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2558)
	 4.	 รศ.ดร.สุรีรัตน	์ผลศิลป์	(พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบนั)

สถำนะปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.	2565)

	 ปัจจุบนัภำควิชำมีคณำจำรยร์วมทั้งส้ิน	 19	 ท่ำน	 ท่ีมีควำมเช่ียวชำญทำงดำ้นวสัดุประเภทต่ำง	ๆ	 ไม่ว่ำ	
ดำ้นวสัดุโลหะ	เซรำมิกส์	พอลิเมอร์	วสัดุประยกุต	์วสัดุฉลำด	กระบวนกำรทำงดำ้นวสัดุ	และมีผลงำนวจิยัท่ี	
ไดรั้บรำงวลั	ทั้งในระดบัชำติและนำนำชำติในทุกสำขำ	รวมถึงเป็นภำควชิำท่ีมีผลงำนวจิยัต่อจ�ำนวนอำจำรย	์
เป็นอนัดบั	 2	ของคณะวิศวกรรมศำสตร์	 ซ่ึงดว้ยปริมำณและคุณภำพดงักล่ำว	 ถือไดว้่ำภำควิชำมีคณำจำรย์
ครอบคลุมทุกดำ้นในทุกสำขำของวสัดุพื้นฐำนและวสัดุประยกุต	์รวมถึงวสัดุชั้นสูงทุกประเภท	
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ภำควชิำฯ	มงีำนวจิยัแบ่งเป็น	7	กลุ่มหลกั	ดงัต่อไปนี้
	
	 1.	 Alternative	Energy	Research
	 2.	 Industrial	and	Agricultural	Waste	Recycling
	 3.	 Surface	Treatment	and	Modification	of	Materials
	 4.	 Advanced	Materials	
	 5.	 Materials	Processing	and	Development
	 6.	 Corrosion	/	Failure	Analysis
	 7.	 Quality	Management	in	Materials	Industries

	 นอกจำกน้ี	 ภำควิชำยงัมีห้องปฏิบติักำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวิเครำะห์สมบติัของวสัดุ	 กำรสังเครำะห์และ
กระบวนกำรผลิตวสัดุอยำ่งครบครัน	 รวมถึงมีกำรจดัตั้งศูนยน์วตักรรมวสัดุ	 เพ่ือเป็นศูนยก์ลำงในกำรบริกำร	
วชิำกำรของงำนวจิยัออกสู่สงัคมและภำคอุตสำหกรรม
	

	 ส�ำหรับหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	สำขำวศิวกรรมวสัดุ	ไดมี้กำรปรับปรุงใหมี้ควำมทนัสมยัและตรงตำม
ควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยำ่งต่อเน่ือง	จนถึงหลกัสูตรปัจจุบนัซ่ึงเป็นหลกัสูตรปรับปรุงปี	พ.ศ.	2565	โดยมีกำร
ออกแบบหลกัสูตรและกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์กำรเรียนรู้ของนิสิต	(Outcome	Based	Education	:	
OBE)	รวมถึง	กำรจดัแผนกำรศึกษำท่ีส่งเสริมใหนิ้สิตเกิดกำรเรียนรู้และไดรั้บประสบกำรณ์นอกหอ้งเรียนมำกข้ึน	

	 นอกจำกน้ี	กำรจดัรำยวิชำเฉพำะบงัคบัท่ีเป็นองคค์วำมรู้ทำงดำ้นวสัดุท่ีส�ำคญัและกำรจดัรำยวิชำเฉพำะเลือก	
ท่ีมีควำมหลำกหลำยครอบคลุมวสัดุทุกประเภท	 นิสิตท่ีจบกำรศึกษำยงัไดส้ร้ำงช่ือเสียงให้กบัภำควิชำ	 หรือ
แมแ้ต่กลบัมำเป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรขบัเคล่ือนภำควิชำ	 เช่น	 เป็นผูป้ระกอบกำร	 เป็นนกัวิจยัวิจยัในบริษทัชั้น	
แนวหนำ้ทั้งในและต่ำงประเทศ		เป็นอำจำรยใ์นสำขำวชิำวศิวกรรมวสัดุในมหำวทิยำลยัชั้นน�ำในประเทศไทย		เช่น	
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์	และมหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ	
เป็นตน้
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ผลงำนเด่น	

	 ภำควิชำวิศวกรรมวสัดุเป็นภำคท่ีมีช่ือเสียงดำ้นกำรวิจยัท่ีโดดเด่นและมีควำมหลำกหลำยครอบคลุมทั้ง	
เซรำมิก	พอลิเมอร์	โลหะ	และวสัดุผสม	โดยในปี	พ.ศ.	2563	ทำงภำควชิำผลิตผลงำนวจิยัไดม้ำกท่ีสุดคิดเป็น	
ร้อยละ	 28.9	 ของงำนวิจยัทั้งคณะวิศวกรรมศำสตร์	 ซ่ึงภำควิชำประกอบดว้ยคณำจำรยท่ี์มีควำมเช่ียวชำญ	
และเป็นหน่ึงกลุ่มท่ีไดรั้บกำรจดัล�ำดบันกัวทิยำศำสตร์แห่งเอเชีย	สำขำวศิวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยปีระจ�ำ
ปี	2564	Asia	Scientist	and	University	Engineering	&	Technology	Ranking	2021	จำกกำรจดัล�ำดบัโดยฐำน	
กำรค�ำนวณของ	Google	Scholar	กอปรดว้ย	5	 ท่ำน	ไดแ้ก่	 รศ.ดร.อภิรัตน	์ เลำห์บุตรี	 รศ.ดร.ปฏิภำณ	 จุย้เจิม	
ผศ.ดร.กษิดิศ	พนมสุวรรณ	และ	อ.ดร.วรวชัร	วฒันฐำนะ	รวมถึงรำงวลัอ่ืน	ๆ 	เช่น	รำงวลัอำจำรยดี์เด่นดำ้นวจิยั
และนวตักรรมของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ประจ�ำปี	2564	รำงวลัผลงำนต�ำรำดีจ�ำนวน	2	เร่ือง	ในโครงกำร	
ประกวดกำรเรียบเรียงต�ำรำทำงดำ้นวิศวกรรมศำสตร์	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	
ปีกำรศึกษำ	 2563	และรำงวลัผลงำนวิจยัมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 และรำงวลันกัวิจยัผูส้ร้ำงสรรคผ์ลงำน	
ตีพิมพร์ะดบันำนำชำติ	ปี	2562	เป็นตน้	ซ่ึงเป็นขอ้ยนืยนัไดถึ้งกำรส่งเสริมและพฒันำของบุคลำกรภำยในองคก์ร
เพื่อท่ีจะน�ำองคค์วำมรู้มำใชใ้นกำรพฒันำภำควชิำทำงดำ้นวชิำกำรและกำรถ่ำยทอดใหแ้ก่นิสิตดว้ย

	 นอกจำกน้ี	 ภำควิชำยงัได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรส่งผลงำนไปเผยแพร่ทั้งในและนอกมหำวิทยำลยั	
รวมถึงต่ำงประเทศในทุกปี	 เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมทกัษะใหแ้ก่นิสิตทั้งในระดบัปริญญำตรีและระดบับณัฑิตศึกษำ	
ซ่ึงจะท�ำใหนิ้สิตเกิดกำรเรียนรู้หรือแลกเปล่ียนควำมรู้จำกภำยในภำควชิำกบัภำยนอกรวมถึงภำคอุตสำหกรรม		
ส่งผลให้นิสิตสำมำรถน�ำควำมรู้ประสบกำรณ์ท่ีไดพ้บเจอมำประยุกตใ์ชก้บักำรท�ำงำนและเกิดประโยชน์	
ในอนำคตเม่ือนิสิตจบกำรศึกษำแลว้	ทำงภำควิชำไดส้นบัสนุนให้นิสิตเผยแพร่ผลงำนวิจยัในงำนประชุม	
วชิำกำรระดบัชำติและนำนำชำติ	และกำรเขำ้ร่วมโครงกำรต่ำง	ๆ 	ซ่ึงเป็นท่ีน่ำยนิดีกบันิสิตของภำควชิำท่ีไดรั้บ	

รำงวลัมำกมำย	 อีกทั้งยงัเป็นโอกำสในกำรประชำสัมพนัธ์ภำควิชำวิศวกรรมวสัดุใหเ้ป็นท่ีรู้จกัเพ่ือยกระดบั	
ภำควชิำสู่สำกลต่อไป	

	 เม่ือวนัท่ี	14	กรกฎำคม	2564	ถือเป็นกำ้วส�ำคญัของควำมร่วมมือระดบันำนำชำติของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
และ	Nara	Institute	of	Science	and	Technology	(NAIST),	Japan	ท่ีไดมี้กำรลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงหลกัสูตรสอง
ปริญญำระดบัปริญญำโทของทั้งสองมหำวทิยำลยั	โดยหลกัสูตร	2	ปริญญำน้ี	เป็นหลกัสูตรระหวำ่งปริญญำโท	
สำขำวศิวกรรมวสัดุ	และ	Master	 of	Science	 in	Materials	Science	ของทั้ง	 2	มหำวทิยำลยั	รวมถึงกำรร่วม
มือดำ้นกำรวิจยัพฒันำและบริกำรวิชำกำรกบับริษทั	ยเูอซี	 โกลบอล	จ�ำกดั	 (มหำชน)	 เพ่ือร่วมกนัด�ำเนินงำน	

ดำ้นพฒันำงำนวจิยัและนวตักรรม	แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลย	ีนวตักรรม	
อนัเป็นประโยชนแ์ก่ประเทศ	รวมทั้งพฒันำนิสิตใหมี้โอกำสร่วมงำนกบัผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงของบริษทั	ยเูอซี	
โกลบอล	จ�ำกดั	มหำชน	
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	 เน่ืองดว้ยปี	พ.ศ.	 2565	 ซ่ึงตรงกบัโอกำสครบรอบ	 25	 ปีของกำรก่อตั้งภำควิชำ	ภำควิชำจึงไดจ้ดักิจกรรม																
ท่ีสนบัสนุน	 ส่งเสริมใหอ้งคก์รมีควำมกลมเกลียวผนวกกบัควำมทนัสมยักำ้วหนำ้ของเทคโนโลยใีนปัจจุบนัมำก	
ยิง่ข้ึน	กำรปรับปรุงเวบ็ไซตใ์หนิ้สิตหรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจไดค้น้หำขอ้มูลเพิม่เติมท่ีชดัเจนและสะดวกมำกยิง่ข้ึน	
รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยของศิษยเ์ก่ำ-ปัจจุบนั	 ใหส้ำมำรถติดต่อแลกเปล่ียนประสบกำรณ์จำกรุ่นพ่ีสู่รุ่นนอ้งได	้

ง่ำยข้ึน	ปัจจุบนั	ภำควชิำฯ	มีนิสิตระดบัปริญญำตรี	25	รุ่น	ปริญญำโท	15	รุ่น	และปริญญำเอก	10	รุ่น	

	 นอกจำกน้ี	ภำควชิำไดรั้บเป็นเจำ้ภำพกำรจดักำรประชุมวชิำกำร	The	10th	Packaging	and	Materials	Innovation		

Symposium	2023	 (PMIS	2023)	 ร่วมกบัภำควชิำเทคโนโลยกีำรบรรจุและวสัดุ	คณะอุตสำหกรรมเกษตร	ในช่วง
เดือนมีนำคม	พ.ศ.	2566	ณ	ภำควชิำวศิวกรรมวสัดุ	อำคำรชูชำติ	ก�ำภ	ูคณะวศิวกรรมศำสตร์	รวมถึงกิจกรรมอ่ืน	ๆ	
ท่ีภำควชิำพร้อมสนบัสนุนเพื่อใหอ้งคก์ร	บุคลำกร	และนิสิตเกิดประโยชนสู์งสุด

	 วศิวกรรมวสัดุ	เป็นศำสตร์ท่ีมีบทบำทส�ำคญัต่อกำรสร้ำงสรรคอ์งคค์วำมรู้และกำรพฒันำเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง				
ดำ้นวสัดุ	 โครงสร้ำงและสมบติัของวสัดุ	กระบวนกำรผลิตวสัดุ	 รวมถึงกำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หมี้สมรรถภำพสูง																				
อนัเป็นรำกฐำนส�ำคญัต่อกำรพฒันำคุณภำพชีวิตและอุตสำหกรรมหลกัของประเทศ	 ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลอยำ่งมำก	
จำกโลกแห่งเทคโนโลยแีละกำรแข่งขนัในระดบันำนำชำติท่ีจะตอ้งกำ้วใหท้นัต่อกำรเปล่ียนแปลงไปอยำ่งรวดเร็ว	

	 ตลอด	25	ปีท่ีผำ่นมำ	ภำควชิำวศิวกรรมวสัดุไดมุ่้งพฒันำกำรวจิยัและบริกำรวชิำกำรโดยตอบสนองสงัคมไทย	
สังคมโลกท่ีเป็นยุคของสังคมผูสู้งอำยุ	 รวมถึงกำรปรับตวัให้ทนัต่อสถำนกำรณ์ของโลกทั้งเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน	
หรือท่ีมีแนวโน้มก�ำลงัจะเกิดข้ึน	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรระบำดของโรคอุบติัใหม่	 ภำควิชำไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกำร
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ทำงดำ้นวศิวกรรมวสัดุในกำรพฒันำนวตักรรมทำงดำ้นวสัดุมำกมำย	และส่งผลกระทบต่อ	
กำรบรรเทำปัญหำท่ีเกิดข้ึนในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั	 เช่น	กำรผลิตเส้ือกำวน์นำโนส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย	์
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ	COVID-19	ท่ีผำ่นมำ	
		

	 นอกจำกน้ี	กำรเปล่ียนแปลงแบบกำ้วกระโดดของเทคโนโลยที�ำใหเ้กิดค�ำใหม่	ๆ	เช่น	Metaverse	Blockchain	
technology	Cryptocurrency	รวมถึงกำรประมวลผลของกำรสร้ำงควำมตอ้งกำรต่ำง	ๆ	จำกขอ้มูลปริมำณมำก	Digital	
Transformations	Drivers	ทุกชนิด	ไม่วำ่จะเป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี	Big	Data	Internet	of	Things	Cloud	Application	
/	Social	ลว้นมีวสัดุไม่มำกกน็อ้ยเป็นส่วนประกอบ	ไม่วำ่จะเป็นกำรออกแบบและสร้ำงพำหนะไร้คนขบั	คอนเทคเลนส์	

ท่ีสำมำรถวดัปริมำณน�้ำตำลในเลือดได	้เป็นตน้	และเม่ืออุตสำหกรรมสร้ำงผลิตภณัฑห์ลกัแลว้	กย็อ่มมีผลิตภณัฑร์อง	
หรือของเสียไม่มำกก็นอ้ยตำมมำ	องคค์วำมรู้ทำงดำ้นวิศวกรรมวสัดุก็ยงัคงพฒันำควบคู่ไปกบักำรใชว้ตัถุดิบให้
นอ้ยลง	ลดกำรสร้ำงผลิตภณัฑร์องหรือของเสีย	ปรับปรุงใหเ้คร่ืองมือส่ือสำรถึงกนัและกนั	 ไม่วำ่จะดว้ย	Sensor		

หรือ	IOT	ซ่ึงเนน้กำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
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	 ด้ำนนิสิต	ทำงภำควิชำไดมี้กำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนตลอดเวลำเพ่ือใหนิ้สิตน�ำควำมรู้ควำมสำมำรถ													
และสำมำรถประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทำงท่ีเกิดประโยชนต่์อตนเองและสงัคมได	้ยกตวัอยำ่งเช่น	นิสิตจะไดเ้รียนรู้	

กระบวนกำรท่ีส�ำคญัในกำรคิดคน้	ออกแบบพฒันำนวตักรรม	เปิดโอกำสใหนิ้สิตไดคิ้ดอยำ่งเป็นอิสระ	ภำยใต	้
โจทยเ์ป้ำหมำยท่ีก�ำหนดในรำยวชิำ	กำรใหนิ้สิตไดค้น้หำโจทยว์จิยัท่ีสนใจ	ผำ่นอำจำรยท่ี์ปรึกษำในภำควชิำ	
ซ่ึงโจทยว์จิยันั้นมำจำกควำมตอ้งกำรแกไ้ขปัญหำในโรงงำนอุตสำหกรรม	หรือออกแบบพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่		
รวมถึงกำรท่ีนิสิตไดมี้โอกำสไปฝึกงำนในบริษทัหรือโรงงำนท่ีนิสิตสนใจ	ซ่ึงนิสิตจะไดเ้รียนรู้และพฒันำทกัษะ	
ของตนรวมทั้งท�ำควำมเขำ้ใจกำรแกปั้ญหำหรือพฒันำกระบวนกำรผลิตในโรงงำนต่ำง	ๆ 	สำมำรถน�ำควำมรู้ไป	
ประยกุตใ์ชใ้นกำรช่วยเหลือหรือแนะน�ำขอ้มูลเบ้ืองตน้ได้

	 ภำควชิำวศิวกรรมวสัดุ	 ไดด้�ำเนินกำรจดักำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมเพ่ือพฒันำศกัยภำพนิสิตในดำ้น	
ต่ำง	ๆ	ทั้งทกัษะทำงดำ้นวศิวกรรม	รวมถึงในทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	อยำ่งต่อเน่ือง	โดยมุ่งเนน้กำร	
เสริมสร้ำง	ทกัษะ	 4	C	 ไดแ้ก่	 ควำมคิดสร้ำงสรรคแ์ละนวตักรรม	 (Creativity	 and	 innovation)	กำรคิดเชิง	
วพิำกษ	์และ	กำรแกปั้ญหำ	(Critical	thinking	and	problem	solving)	กำรส่ือสำร	(Communication)	กำรท�ำงำน
ร่วมกบัผูอ่ื้น	 (Collaboration)	 ใหก้บันิสิตของภำควชิำฯ	ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมในหลกัสูตรและกิจกรรม
นอกหลกัสูตร	ดว้ยเหตุน้ีจึงท�ำให้นิสิตไดผ้ลิตผลงำนท่ีมีควำมโดดเด่น	 และไดรั้บรำงวลัจำกกำรประกวด	
นวตักรรมหลำยรำงวลั

	 ถึงแมว้ำ่	ภำควชิำวศิวกรรมวสัดุ	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เปิดหลกัสูตรกำรเรียน
กำรสอน	กำ้วเขำ้สู่ปีท่ี	25	ทำงภำควชิำยงัคงยดึมัน่ถึงกำรด�ำเนินกำรทั้งดำ้นกำรเรียนกำรสอน	กำรวจิยั	กำรบริกำร	
วชิำกำร	และกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวฒันธรรม	เพื่อสร้ำงนิสิตท่ีมีคุณภำพใหก้บัสงัคมและพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลำ
ในกำรพฒันำตนเองและประเทศชำติ	รวมทั้งกำรเป็นส่วนหน่ึงในกำรขบัเคล่ือนองคก์รในสำยงำนวจิยั	อำจำรย	์
วชิำกำร	รวมถึงกำรสร้ำงนวตักรรมร่วมกบัมหำวทิยำลยัชั้นน�ำหรือบริษทัชั้นแนวหนำ้ทั้งในและต่ำงประเทศ		
จนถึงสำมำรถมุ่งสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำร	

	 นอกจำกน้ี	 คณำจำรยภ์ำยในภำควิชำยงัให้ควำมใกลชิ้ดและดูแลทั้งกำรเรียน	กำรศึกษำวิจยัของนิสิต	
ดว้ยควำมเอำใจใส่	ท�ำใหเ้กิดเป็นครอบครัว	“วดิวะวสัดุ	เกษตร”	(วศิวกรรมวสัดุ	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์)	
ท่ีแสนอบอุ่นแห่งหน่ึงในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	และพร้อมท่ีจะสนบัสนุนนิสิตทุกคนตลอดไป
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ใ	นอดีตควำมพยำยำมในกำรสร้ำงวศิวกรคนไทยในยคุทองของกำรพฒันำแหล่งน�้ำเพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงดำ้นอำหำรใหก้บัประเทศเกิดข้ึนมำก่อนท่ีจะมีกำรก่อตั้งคณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	และวิทยำลยั	
กำรชลประทำน	ในปี	พ.ศ.	2481	หนงัสือศรัทธำแห่งชีวติ	100	ปี	ชำตกำล	ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภ	ูกล่ำวไวว้ำ่	ในสมยัก่อน	

จะมีนำยช่ำงฝร่ังคอยคุมงำนดำ้นวิชำกำรส�ำคญั	 ๆ	 ของกรมชลประทำน	 ซ่ึงมีนำยช่ำงคนไทยจ�ำนวนน้อยมำก	
ท่ีค �ำนวณออกแบบก่อสร้ำงได	้ เม่ือต่อมำเม่ือปี	 พ.ศ.	 2475	 ม.ล.ชูชำติ	 ก�ำภู	 ไดมี้บทบำทมำกข้ึน	 จึงบุกเบิก
สร้ำงสรรคง์ำนชลประทำนไวม้ำกมำยดว้ยจุดมุ่งหมำยลึก	ๆ	ในกำรวำงรำกฐำนระบบชลประทำนลุ่มน�้ำเจำ้พระยำ	
พร้อม	ๆ 	กบักำรสร้ำงคนข้ึนมำท�ำงำนในอนำคต		ดว้ยตระหนกัวำ่		กรมชลประทำนจะพึง่พำสตปัิญญำของชำวต่ำงชำต	ิ
ตลอดไปไม่ได้	
	 จนกระทัง่	 ปี	พ.ศ.	 2477	ม.ล.ชูชำติ	 ไดรั้บมอบหมำยให้เป็นนำยช่ำงคุมงำนก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำน
นครนำยก	ท่ำนเร่ิมงำนสร้ำงคนไปพร้อมกบักำรก่อสร้ำงโครงกำรโดยกำรชวนบุตรหลำนขำ้รำชกำรกรมชลประทำน
เขำ้อบรมเป็นกำรส่วนตวัและท�ำงำนควบคู่กนัไปจนกระทัง่โครงกำรแลว้เสร็จในปี	พ.ศ.	2479	ถือเป็นเข่ือนทดน�้ำ	
แห่งท่ีสองของประเทศ	และท่ีน่ีเองเป็นสถำนท่ีแรกท่ี	ม.ล.ชูชำติ	ด�ำเนินกำรสอน	“ลูกคอก”	นกัเรียนช่ำงชลประทำน	
ก่อนท่ีจะเปิดโรงเรียนช่ำงชลประทำนส�ำเร็จอยำ่งเป็นทำงกำร	เม่ือวนัท่ี	1	สิงหำคม	พ.ศ.	2481	ต่อมำในปี	พ.ศ.	2494	
โรงเรียนกำรชลประทำนไดส้มทบเขำ้เป็นเครือของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
	 จนกระทัง่ปี	พ.ศ.	2497	ไดก่้อตั้งเป็น	คณะวศิวกรรมชลประทำน	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ท�ำกำรเรียนกำรสอน	
ณ	กรมชลประทำน	ปำกเกร็ด	นนทบุรี	และในปี	พ.ศ.	2509	ไดเ้ปล่ียนเป็นคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยั
เกษตรศำสตร์	ก่อนท่ีจะยำ้ยไปบำงเขนในปี	พ.ศ.	2513	จนถึงปัจจุบนั	ในขณะท่ีโรงเรียนกำรชลประทำน	ไดด้�ำเนิน	
กำรเรียนกำรสอนควบคู่กนัมำโดยตลอด	 ก่อนท่ีจะยกฐำนะเป็น	“วิทยำลัยกำรชลประทำน	 กรมชลประทำน	
สถำบันสมทบมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์”	 ในปี	พ.ศ.	 2536	และยงัคงท�ำกำรเรียนกำรสอน	ณ	กรมชลประทำน	
ปำกเกร็ด	นนทบุรี	 มำโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั	 เพ่ือสืบทอดเจตนำรมณ์ของ	ม.ล.ชูชำติ	 ก�ำภู	 ท่ีจะผลิตวิศวกร
ชลประทำนและวศิวกรโยธำเพื่อกรมชลประทำนและพฒันำประเทศสืบไป
	 จำกอดีต	ปัจจุบนั	และอนำคต	วทิยำลยักำรชลประทำนไดเ้ป็น	Platform	ส�ำคญัในกำรวำงรำกฐำนก�ำลงัวศิวกร	
เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงดำ้นน�้ ำให้กบักรมชลประทำนและประเทศ	 เช่น	 กำรเปิดโครงกำรน�ำขำ้รำชกำรท่ีมีวุฒิ	
ต�่ำกวำ่ระดบัปริญญำตรีมำเรียนต่อยอดเพ่ือใหไ้ดรั้บวฒิุวศิวกรรมศำสตรบณัฑิตในกำรเขำ้สู่ต�ำแหน่งวศิวกรต่อไป	

กำรสนับสนุนเยำวชนท่ีเรียนจบมธัยมศึกษำปีท่ี	 6	 และสนใจท่ีจะเป็นก�ำลงัส�ำคญัดำ้นกำรชลประทำนและน�้ ำ	
ไดเ้ขำ้เรียนต่อในวิทยำลยักำรชลประทำนตำมคุณสมบติัท่ีก�ำหนด	 เช่น	นกัเรียนโรงเรียนชลประทำนวิทยำ	
บุตรเกษตรกร	และบุตรของขำ้รำชกำรและพนกังำนรำชกำรของกรมชลประทำน	 เป็นตน้	 ซ่ึงบำงโครงกำร	
ไดส้นบัสนุนทุนกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำอีกดว้ย

เครือข่าย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

84 ปี วิทยาลัยการชลประทาน
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	 นอกจำกเร่ืองพฒันำคนแลว้	วทิยำลยักำรชลประทำน	ไดว้ำงแผนกำรใชพ้ื้นท่ีสนบัสนุนกำรเรียนรู้ใหส้อดรับ	
กบักำรพฒันำประเทศดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมอยำ่งต่อเน่ือง	ภำยใตโ้ครงกำรอุทยำนชลประทำนไทย	
พื้นท่ีสำธำรณะส�ำหรับกำรเรียนรู้ดำ้นกำรชลประทำนส�ำหรับทุกภำคส่วน	
	 โครงกำร	Co-Working	Space	 พ้ืนท่ีส�ำหรับกำรพบกนัของทุกชนมรุ่์น	โครงกำรโรงยมิ	 80	 ปี	 วทิยำลยั	
กำรชลประทำน	พ้ืนท่ีอรรถประโยชน	์ตอบโจทยท์ั้งคนรักสุขภำพและพ้ืนท่ีส่วนรวม	โครงกำรหอ้งสมุด	ท่ีไม่ได	้
มีเฉพำะสมุดอีกต่อไป	
	 กำรพฒันำคนควบคู่กบัพฒันำพ้ืนท่ีจะน�ำมำสู่กำรวิจยัท่ีตอบโจทยแ์ละทนัสถำนกำรณ์	 วิทยำลยั	
กำรชลประทำน	ไดมี้ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ	กำรจดักำรวิจยัแบบมุ่งเป้ำเฉพำะพ้ืนท่ี	
ให้เกิดประโยชน์กบัลุ่มน�้ ำย่อย	 กำรวิจยัท่ีสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนท่ีนอกเหนือไปจำกต�ำรำเรียน	
กำรเปิดโอกำสใหนิ้สิตไดศึ้กษำวจิยัอยำ่งเป็นระบบและใชส้ถำนท่ีจริงจำกโครงกำรชลประทำนทัว่ประเทศ	
ใหเ้กิดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง

ภาพแนวทางการเตรียมบคุลากรให้กรมชลประทาน

	 84	 ปี	 วิทยำลยักำรชลประทำน	ไดบ่้มเพำะและผลิต	“ลูกชลกร”	 ตำมเจตนำรมณ์ของ	ม.ล.ชูชำติ	 ก�ำภ	ู
บิดำแห่งชลกร	มำแลว้	 78	 รุ่น	 รวม	 5,581	คน	 ต่ำงมีอตัลกัษณ์เดียวกนัท่ีจะรักษำไวซ่ึ้ง	“ศักดิ์	 ศรี	สำมัคค	ี
และพริิยะ”	หล่อหลอมกลมเกลียวกลำยเป็นคล่ืนชลกรท่ีไม่มีวนัส้ินสุด

ภาพตัวอย่างการพัฒนาพืน้ท่ีวิทยาลยัการชลประทาน
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22 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

คณะวิศวกรรมศำสตร์	 ศรีรำชำ	 แรกเร่ิมใชช่ื้อว่ำ	“คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม”	 โดยไดรั้บควำมเห็นชอบ	
ในหลกักำรใหบ้รรจุไวใ้นแผนพฒันำกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำ	ระยะท่ี	7	ในฐำนะ	“วทิยำลยัชุมชน”	และในปี	

พ.ศ.	 2539	คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำจดัตั้งหน่วยงำนใหม่ในสถำบนัอุดมศึกษำของรัฐ	ไดมี้มติเห็นชอบใหข้ยำย	
เป็นวิทยำเขตศรีรำชำ	 ต่อมำในกำรประชุมคร้ังท่ี	 3/2542	 เม่ือวนัท่ี	 15	 มีนำคม	พ.ศ.	 2542	สภำมหำวิทยำลยั
เกษตรศำสตร์ไดอ้นุมติัใหเ้ป็นวทิยำเขต	โดยมีคณะเทคโนโลยอุีตสำหกรรมเป็นหน่วยงำนระดบัคณะ
	
	 ปี	พ.ศ.	2540	เร่ิมรับนิสิตรุ่นแรก	โดยเปิดกำรเรียนกำรสอน	2	สำขำวชิำคือ	หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	
สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	และสำขำวศิวกรรมอุตสำหกำร	ต่อมำปี	พ.ศ.	2541	ไดเ้พ่ิมสำขำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	โดยมี	
รองศำสตรำจำรย	์ดร.วชิำญ	ภู่พฒัน	์เป็นคณบดีคนแรก
	
	 ในปี	พ.ศ.	 2543	โดยกำรอนุมติัของสภำมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ในกำรประชุมคร้ังท่ี	 11/2543	 เม่ือวนัท่ี	
20	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2543	ใหเ้ปล่ียนช่ือจำกคณะเทคโนโลยอุีตสำหกรรม	เป็น	“คณะวศิวกรรมศำสตร์	ศรีรำชำ”		
ประกำศ	ณ	วนัท่ี	28	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2543	และในปีเดียวกนัน้ี	ไดเ้พิ่มสำขำวชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	อีกหน่ึงสำขำ
	
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	ศรีรำชำ	ปัจจุบนัมี	5	ภำควชิำ	ประกอบดว้ย
	 	 1.	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ
	 	 2.	ภำควชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร
	 	 3.	ภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
	 	 4.	ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล
	 	 5.	ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ
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	 ปัจจุบนัคณะวศิวกรรมศำสตร์	ศรีรำชำ	ไดเ้ปิดกำรเรียนกำรสอนในระดบัปริญญำตรี	และระดบัปริญญำโท	
และอยูใ่นระหวำ่งด�ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต	สำขำวิศวกรรมซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน		
เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีจะป้อนเขำ้สู่ตลำดแรงงำนในอุตสำหกรรมขนส่งทำงอำกำศ	นอกจำกนั้นยงัอยูใ่นระหวำ่ง	
ด�ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั	เพื่อผลิต	
บุคลำกรให้กบัภำคอุตสำหกรรมท่ีจะปรับเปล่ียนขบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ	 ลดกำรใชแ้รงงำนคน	
เปล่ียนมำใชหุ่้นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัมำกข้ึนในอนำคต

เป้ำหมำย/ทศิทำงกำรพฒันำคณะวศิวกรรมศำสตร์	ศรีรำชำ	ในอนำคต	
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	ศรีรำชำ	มีวสิยัทศันใ์นกำร	“มุ่งผลติวศิวกรทีม่คีวำมเช่ียวชำญ	ถ่ำยทอดนวตักรรม	
ตอบแทนสังคม”	ท่ีมีควำมเช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์ของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์		และวทิยำเขตศรีรำชำ	
ซ่ึงในปัจจุบนัควำมตอ้งกำรของสงัคมและตลำดแรงงำนโดยรอบมีเพ่ิมมำกข้ึน	คณะวศิวกรรมศำสตร์	ศรีรำชำ	
มีท�ำเลท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออกและแหล่งงำนในอุตสำหกรรมต่ำง	ๆ 	อนัประกอบดว้ย	
ท่ำเรือแหลมฉบงั	สวนอุตสำหกรรมเครือสหพฒัน์	 ท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด	 กำรนิคมอุตสำหกรรม	
แห่งประเทศไทย	จงัหวดัชลบุรี	 ระยอง	ปรำจีนบุรี	 และฉะเชิงเทรำ	ประกอบกบัควำมตอ้งกำรท่ีเกิดข้ึนจำก	
กำรเปล่ียนแปลงทำงสงัคม	ดงันั้น	คณะวศิวกรรมศำสตร์	ศรีรำชำ	มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตใหมี้สมรรถนะและศกัยภำพ	
ตำมท่ีรัฐบำลมุ่งเนน้ใน	12	 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย	 เป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนำคต	โดยด�ำเนินกำร
จดักำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรศำสตร์หลำกหลำยสำขำวชิำ	

	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 ศรีรำชำ	 มีหลกัสูตรในระดบัปริญญำตรีและปริญญำโท	จ�ำนวน	 12	หลกัสูตร	
ในแต่ละหลกัสูตรจะมีควำมเช่ือมโยงกบั	 12	 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยโดยตรงและโดยออ้มเก่ียวกบัดำ้นดิจิทลั	

ยำนยนตส์มยัใหม่	 อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ	 กำรบินและโลจิสติกส์	 และหุ่นยนตเ์พ่ืออุตสำหกรรม	หลกัสูตร	
กำรศึกษำรูปแบบใหม่น้ี		นอกจำกจะเป็นประโยชนต่์อพ้ืนท่ี		ยงัช่วยผลกัดนักำรเจริญเติบโตทำงดำ้นเศรษฐกิจใหก้บั	
ภำคอุตสำหกรรม	ทั้งยงัเป็นโมเดลท่ีจะน�ำไปปรับใชก้บัหลกัสูตรอ่ืน	ๆ	ใหต้อบโจทยก์ำรศึกษำยคุใหม่ต่อไป
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22 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
		
	

	

คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จงัหวดั
สกลนคร	ไดรั้บกำรจดัตั้งใหเ้ป็นคณะอยำ่งเป็นทำงกำรตำมประกำศสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เม่ือวนัท่ี	

8	 มิถุนำยน	พ.ศ.	 2543	 ไดเ้ปิดกำรเรียนกำรสอนในระดบัปริญญำตรีทั้งหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต	
และวทิยำศำสตรบณัฑิต	ดงัต่อไปน้ี
	 1.		หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ
	 2.		หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ
	 3.	 หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำวศิวกรรมเคร่ืองกลและกำรผลิต
	 4.		หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
	 5.		หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร
	 6.		หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำวทิยำกำรคอมพิวเตอร์
	 7.		หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
	 8.		หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำเคมีประยกุต์
	 9.		หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต์
	 10.	 หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	สำขำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื
	
	 ส่วนระดบัปริญญำโท	 เปิดสอนเฉพำะหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ	
และสำขำวชิำกำรจดักำรวศิวกรรมและเทคโนโลย	ี									 	
	 คณบดีคนแรกคือ	รองศำสตรำจำรย	์ดร.พงษศ์กัด์ิ	สุริยวนำกลุ

ทศิทำงกำรพฒันำคณะวทิยำศำสตร์และวศิวกรรมศำสตร์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	วทิยำเขตเฉลมิพระเกยีรต	ิจงัหวดัสกลนคร	ในอนำคต
	
	 คณะวทิยำศำสตร์และวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	วทิยำเขตเฉลิมพระเกียรติ	จงัหวดัสกลนคร	
ไดรั้บกำรจดัตั้งใหเ้ป็นคณะอยำ่งเป็นทำงกำร	เม่ือวนัท่ี	8	มิถุนำยน	2543	ตำมประกำศสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
ปัจจุบนัมีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนปริญญำตรี	 (ภำคปกติ)	 จ�ำนวน	 8	หลกัสูตร	 และปริญญำโท	 (ภำคพิเศษ)	 จ�ำนวน	
1	หลกัสูตร	 ในภำคกำรศึกษำน้ีมีผูป้ฏิบติังำนเป็นบุคลำกรสำยวิชำกำร	 92	คน	และสำยสนบัสนุนวิชำกำร	 38	คน	
รวม	 130	คน	และจ�ำนวนนิสิตรำว	 2,000	คน	คณะมีทิศทำงกำรพฒันำท่ีสอดคลอ้งตำมวิสัยทศัน์ของมหำวิทยำลยั	
วิทยำเขต	 ตำมล�ำดบั	 โดยวิสัยทศัน์ของคณะ	 คือ	 “เป็นเลิศในกำรบูรณำกำรศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ	
คุณภำพชีวติ”	ดว้ย	4	ยทุธศำสตร์	ไดแ้ก่		



122 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

123
84th

Anniversary of Faculty of Engineering, KU

	

	 1.	กำรผลิตบณัฑิตท่ีมีควำมเขม้แขง็ทำงวชิำกำร	วชิำชีพ	และทกัษะทำงสงัคม		ดว้ยกำรพฒันำบุคลำกรใหเ้พ่ิม	
คุณวฒิุท่ีเหมำะสม		มีต�ำแหน่งทำงวชิำกำรและวชิำชีพทุกคน		มีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของประเทศ	
และนำนำชำติ	ตั้งแต่ระดบัปริญญำตรี	โท	และเอก		เพ่ือมุ่งไปสู่คุณภำพกำรแข่งขนัระดบัสำกล		และหวัใจส�ำคญั	คือ	
นิสิตท่ีตอ้งมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งดำ้นอุตสำหกรรมและสงัคม		เพ่ือพฒันำใหบ้ณัฑิตมีองคค์วำมรู้		ทกัษะวชิำชีพ	
ท�ำงำนไดจ้ริงอยำ่งมีประสิทธิภำพ		
	
	 2.	สร้ำงงำนวจิยับูรณำกำรองคค์วำมรู้เพ่ือประโยชนข์องภมิูภำคและประเทศไทย	โดยมุ่งเนน้งำนวจิยั	นวตักรรม		
และส่ิงประดิษฐ	์ท่ีใชง้ำนไดจ้ริง	ต่อยอดเชิงพำณิชยไ์ด	้มีผลกระทบต่อสงัคมสูง	และมีคุณภำพท่ียอมรับไดใ้นระดบั	
สำกล	ซ่ึงตอ้งพฒันำทกัษะกำรวจิยัในบุคลำกรทุกระดบั	มีหอ้งปฏิบติักำรขั้นสูง	มีควำมร่วมมือกบัทั้งผูใ้หทุ้นวจิยั
และผูน้�ำงำนวจิยัไปใชป้ระโยชน	์
	
	 3.	บริกำรวชิำกำรเพ่ือประโยชนสุ์ขของสงัคม	ถ่ำยโอนองคค์วำมรู้สู่สงัคม	เพ่ือพฒันำภมิูภำคและประเทศไทย				
ดว้ยกำรจดัตั้งศนูยบ์ริกำรวชิำกำรดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีท่ีเนน้กำรพฒันำจำกโจทยใ์นภมิูภำคยกระดบั	
สู่สำกล		และมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกบัพนัธมิตรท่ีเขม้แขง็ของกำรพฒันำวชิำกำร		หวัใจส�ำคญัคือบุคลำกรทุกระดบั	

ไดรั้บกำรพฒันำทกัษะกำรบริหำรโครงกำรวชิำกำร		สำมำรถแสวงโอกำสใหม่			และช่องทำงหำรำยไดสู่้กำรพ่ึงพำตนเอง	
อยำ่งย ัง่ยนื	และ	
	
	 4.	บริหำรทรัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพอยำ่งเป็นระบบ		เนน้กำรมีส่วนร่วมตำมหลกัธรรมำภิบำล		สร้ำงขวญั	

ก�ำลงัใจ			แรงจูงใจกำรส่งเสริมควำมกำ้วหนำ้ทำงวชิำชีพในบุคลำกรทุกระดบั			รวมถึงกำรผลกัดนัและจดัหำสวสัดิกำร	
ท่ีจะมีส่วนต่อกำรส่งเสริมและพฒันำคุณภำพงำนและคุณภำพชีวติอยำ่งสมเหตุสมผล
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19 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน
คณะวศิวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน	ถือก�ำเนิดร่วมกบัคณะวศิวกรรมศำสตร์	(บำงเขน)	จำกโรงเรียนช่ำงชลประทำน	

กรมชลประทำน	ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือปี	พ.ศ.	2481	โดยหม่อมหลวงชูชำติ	ก�ำภ	ูจนถึงปี	พ.ศ.	2494	ไดส้บทบเขำ้เป็น
เครือของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	และจดัตั้งเป็นคณะวศิวกรรมชลประทำน	ในปี	พ.ศ.	2497	จนภำยหลงัไดรั้บ	
กำรสถำปนำเป็นคณะวิศวกรรมศำสตร์	 ในปี	พ.ศ.	 2509	 ต่อมำในปี	พ.ศ.	 2522	ไดย้ำ้ยภำควิชำวิศวกรรมเกษตร	
และภำควิชำวิศวกรรมชลประทำนจำกบำงเขนมำด�ำเนินกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีวิทยำเขตก�ำแพงแสน	
ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของคณะวศิวกรรมศำสตร์	วทิยำเขตก�ำแพงแสน	จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี	 22	 เมษำยน	พ.ศ.	 2546	
สภำมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ไดมี้มติใหแ้ยกกำรบริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์	 วิทยำเขตก�ำแพงแสน	ออกจำก
คณะวศิวกรรมศำสตร์	(บำงเขน)	และใหส้ถำปนำข้ึนเป็น	“คณะวศิวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน”	อยำ่งเป็นทำงกำร
จึงถือไดว้ำ่คณะวศิวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน	 เป็นหน่ึงในบรรดำคณะวชิำต่ำง	ๆ	ของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
วทิยำเขตก�ำแพงแสน	โดยสมบูรณ์
	
	 ปัจจุบนัคณะวศิวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน	จดัโครงสร้ำงกำรบริหำรส่วนงำนโดยแบ่งหน่วยงำนภำยในคณะ	

ออกเป็น	10	หน่วยงำน	ประกอบดว้ย	ส�ำนกังำนเลขำนุกำร	ภำควชิำวศิวกรรมเกษตร	ภำควชิำวศิวกรรมชลประทำน	
ภำควชิำวศิวกรรมกำรอำหำร	ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	ภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	
ภำควชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร	ศนูยป์ฏิบติักำรวศิวกรรมพลงังำน	และส่ิงแวดลอ้ม	และศนูยท์ดสอบประตู	หนำ้ต่ำง	
และระบบผนงักระจกส�ำหรับงำนอำคำร
	
	 ดำ้นกำรเรียนกำรสอน	ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญำตรี	จ�ำนวน	7	หลกัสูตร	ไดแ้ก่	 วศ.บ.	 (วศิวกรรม
เกษตร)	วศ.บ.	(วศิวกรรมโยธำ-ชลประทำน)	วศ.บ.	(วศิวกรรมอำหำร)	วศ.บ.	(วศิวกรรมโยธำ)	วศ.บ.	(วศิวกรรม
เคร่ืองกล)	วศ.บ.	(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์)	และวศ.บ.	(วศิวกรรมอุตสำหกำร-โลจิสติกส์)	หลกัสูตรระดบัปริญญำโท	
จ�ำนวน	6	หลกัสูตร	ไดแ้ก่	วศ.ม.	(วศิวกรรมเกษตร)	วศ.ม.	(วศิวกรรมชลประทำน)	วศ.ม.	(วศิวกรรมกำรอำหำร)	
วศ.ม.	 (วศิวกรรมโยธำ)	 วศ.ม.	 (วศิวกรรมเคร่ืองกลและพลงังำน)	และ	วศ.ม.	 (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์)	หลกัสูตร
ระดบัปริญญำเอก	จ�ำนวน	3	หลกัสูตร	ไดแ้ก่	วศ.ด.	(วศิวกรรมเกษตร)	วศ.ด.	(วศิวกรรมชลประทำน)	และ	วศ.ด.	
(วศิวกรรมกำรอำหำร)	ซ่ึงเปิดรับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ
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ทศิทำงกำรพฒันำคณะวศิวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน	ในอนำคต
	
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน	จะด�ำเนินงำนเพ่ือใหเ้ป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรู้	สร้ำงสรรคน์วตักรรม	
ทำงดำ้นวศิวกรรมกำรเกษตร	พลงังำน	และส่ิงแวดลอ้ม	โดยจะปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนใหส้ำมำรถผลิตบณัฑิต	
ใหมี้ทกัษะท่ีทนัสมยัเป็นท่ียอมรับของผูใ้ชบ้ณัฑิตและสงัคมตำมยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลง	ด�ำเนินกำรมีส่วนร่วม	
กบัสถำบนัวชิำกำรอ่ืน	ๆ	หน่วยงำนภำครัฐและภำคสงัคม	 เพ่ือพฒันำงำนวจิยัและนวตักรรมท่ีสำมำรถน�ำไป	
ใชไ้ดจ้ริงตำมบริบทของปัญหำขณะนั้น	ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลำกรมีสมรรถนะกำรสอนและกำรวจิยั	
ขั้นสูง	 โดยจะตอ้งปรับปรุงหลกัสูตร	ระบบกำรเรียนกำรสอนใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน	ควบคู่	
กบักำรสร้ำงหลกัสูตรระยะสั้นท่ีเป็นควำมสนใจของภำคอุตสำหกรรม		ภำคประชำชน		เพ่ือตอบสนองต่อนโยบำย	
ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ	 วิทยำศำสตร์และนวตักรรม	นอกจำกน้ียงัตอ้งเพิ่มและพฒันำระบบงำนให้มี
ควำมทนัสมยั	 เปล่ียนแปลงขั้นตอนและกฎระเบียบให้มีควำมรวดเร็วตอบรับกบัลกัษณะงำนท่ีเปล่ียนไป	
สร้ำงผูบ้ริหำรรุ่นใหม่ทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนบัสนุน	สร้ำงเครือข่ำยนิสิตเก่ำใหมี้ควำมเขม้แขง็โดยคณะ	
ยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตเก่ำ	ในขณะเดียวกนันิสิตเก่ำกจ็ะเป็นผูส้นบัสนุนใหก้บัคณะในดำ้นต่ำง	ๆ	ดงันั้น	
อนำคตของคณะวิศวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน	จะตอ้งเป็นคณะท่ีปรับตวัใหท้นัยคุสมยักบักำรเปล่ียนแปลง
เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับจำกสงัคมทุกภำคส่วน	โดยเฉพำะทำงดำ้นวศิวกรรมกำรเกษตร	พลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม	
โดยมุ่งหมำยวำ่	คณะวศิวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน	จะเป็นหน่ึงในองคก์รท่ีตอบแทนสงัคมและประเทศชำติ	
ทุกคนเป็นเจำ้ของคณะ	และคณะกเ็ป็นส่วนหน่ึงของทุกคน	ใหส้มกบัปรัชญำของคณะ	“ผลติวศิวกรคุณภำพด	ี
เทคโนโลยแีละนวตักรรมก้ำวหน้ำ	เพือ่พฒันำสังคม”
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15 ปี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

คณะพำณิชยนำวนีำนำชำติ		ก่อตั้งข้ึนเพ่ือสนองควำมตอ้งกำรและแกปั้ญหำเก่ียวกบักำรพำณิชยนำวทีั้งระบบ	
และเพ่ือรองรับนโยบำยกำรเพิม่ศกัยภำพทำงสมุทำนุภำพ	และกำรพำณิชยนำวขีองประเทศ	ผลิตบุคลำกร	

ทำงกำรพำณิชยนำวเีพ่ือใชภ้ำยในประเทศรวมทั้งส่งออกบุคลำกรไปยงัต่ำงประเทศ		ซ่ึงมีแนวโนม้ควำมตอ้งกำร	
บุคลำกรสูงข้ึนตำมอตัรำกำรขยำยตวัของกำรคำ้ทำงทะเล	โดยอำศยัควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ทั้งภำยใน	
และภำยนอกมหำวทิยำลยั		โดยใชช่ื้อแรกเร่ิมวำ่		“สถำบันพำณชิยนำวนีำนำชำต”ิ		ทั้งน้ี		มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
ไดเ้ห็นถึงควำมส�ำคญัในกำรพฒันำกิจกำรพำณิชยนำว	ีจึงไดมี้กำรผลกัดนั	ดงัน้ี

ปี	พ.ศ.	2543
	 	 เร่ิมก่อตั้งโครงกำรสถำบนัพำณิชยนำวนีำนำชำติ
	 	 จดัท�ำหลกัสูตร	วศ.บ.	(วศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ)

ปี	พ.ศ.	2544
	 	 ไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดสอนหลกัสูตร	วศ.บ.	(วศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ)
	 	 เปิดหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต
	 	 สำขำวชิำวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ	สงักดัคณะวศิวกรรมศำสตร์	ศรีรำชำ	

ปี	พ.ศ.	2545		
	 	 ไดรั้บอนุมติัจำกสภำมหำวทิยำลยัฯ	และมติกำรประชุมของคณะกรรมกำรทบวงมหำวทิยำลยั
	 	 ใหจ้ดัตั้งสถำบนัพำณิชยนำวนีำนำชำติ	เป็นหน่วยงำนในสงักดัของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ปี	พ.ศ.	2549		
	 	 สภำมหำวทิยำลยัประกำศใหส้ถำบนัพำณิชยนำวนีำนำชำติ
	 	 เป็นวทิยำลยัพำณิชยนำวนีำนำชำติ	มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ	
	 	 เปิดสอนหลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำวทิยำศำสตร์	กำรเดินเรือ
	 	 ปรับปรุงหลกัสูตรสำขำวชิำวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ	แยกแขนงวชิำ
	 	 	วศิวกรรมต่อเรือ
	 	 	วศิวกรรมนอกฝ่ัง	(Offshore	Engineering)	
	 	 	วศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ	(ปฏิบติังำนบนเรือ)
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ปี	พ.ศ.	2555	
	 	 ปรับปรุงหลกัสูตร	วศ.บ	(วศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ)
	 	 ปรับปรุงหลกัสูตร	วท.บ.	(วทิยำศำสตร์กำรเดินเรือ)
	
ปี	พ.ศ.	2557		
	 	 เปิดหลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต	สำขำวชิำกำรขนส่งทำงทะเล
	 	 ไดรั้บอนุมติัจำกสภำมหำวทิยำลยัใหเ้ปล่ียนช่ือเป็น	คณะพำณิชยนำวนีำนำชำติ	เม่ือวนัท่ี	22	กนัยำยน	2557	

ทศิทำงกำรพฒันำคณะพำณชิยนำวนีำนำชำติ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	วทิยำเขตศรีรำชำ	ในอนำคต
	
	 คณะพำณิชยนำวนีำนำชำติ		มีเป้ำหมำยและทิศทำงในกำรพฒันำภำยใตว้สิยัทศัน	์	“มุ่งพฒันำคน		งำนวจิยั	
และนวตักรรมของศำสตร์พำณชิยนำวสู่ีสำกล		เพือ่กำรพฒันำประเทศอย่ำงยัง่ยนื		(To	develop	human,	research	
and	innovation	of	maritime	to	be	international	excellence	for	sustainable	development	of	Thailand)”	
โดยมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตบณัฑิตใหมี้ควำมพร้อมทั้งองคค์วำมรู้	ระเบียบวนิยั	 คุณธรรมและจริยธรรม	เพื่อน�ำไปใช	้
พฒันำกิจกำรพำณิชยนำวขีองประเทศไทย	มุ่งสร้ำงศำสตร์แห่งแผน่ดิน	เพ่ือควำมกินดีอยูดี่ของชำติ	โดยผลกัดนั	

ผำ่นยทุธศำสตร์ในกำรบริหำรงำนคณะ	5	ดำ้น	ไดแ้ก่	

	 ยุทธศำสตร์ที	่1	 กำรสร้ำงสรรคศ์ำสตร์แห่งแผน่ดินดำ้นกำรพำณิชยนำว	ีเพ่ือกำรพฒันำประเทศท่ีย ัง่ยนื
	 ยุทธศำสตร์ที	่2	 กำรพฒันำสู่ควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำรดำ้นกำรพำณิชยนำวใีนระดบัสำกล
	 ยุทธศำสตร์ที	่3	 กำรเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจ
	 ยุทธศำสตร์ที	่4	 กำรใชห้ลกัธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจดักำรอยำ่งย ัง่ยนื
	 ยุทธศำสตร์ที	่5	 กำรเพิ่มศกัยภำพในกำรบริหำรและจดัหำทรัพยำกรเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลง
	
	 ในปัจจุบนั	คณะพำณิชยนำวนีำนำชำติ	ไดเ้ปิดกำรเรียนกำรสอนรวมทั้งส้ิน	4	หลกัสูตรในระดบัปริญญำตรี	
ไดแ้ก่	หลกัสูตร	วศ.บ.	(วศิวกรรมต่อเรือและวศิวกรรมสมุทรศำสตร์)	หลกัสูตร	วศ.บ.	(วศิวกรรมเคร่ืองกลเรือ)	
หลกัสูตร	วท.บ.	(วทิยำศำสตร์กำรเดินเรือ)	และ	หลกัสูตร	วท.บ.	(กำรขนส่งทำงทะเล)	และก�ำลงัเปิดหลกัสูตร	
ในระดบับณัฑิตศึกษำ	 2	หลกัสูตร	 ไดแ้ก่	หลกัสูตร	 วศ.ม.	 (วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศำสตร์)	
และ	หลกัสูตร	วท.ม.	(โลจิสติกส์ทำงทะเลและกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื)	นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัฝึกอบรม	Reskill	/	
Upskill	และฝึกอบรมต่ำง	ๆ	ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนประจ�ำเรือ	โดยไดรั้บกำรรับรองหลกัสูตรจำกกรมเจำ้ท่ำ	

	 นอกเหนือจำกพนัธกิจหลกัทั้ง	 5	 ด้ำนของมหำวิทยำลยัแลว้	 คณะยงัเป็นศูนยก์ลำงดำ้นกำรผลิต	
และพฒันำบุคลำกรดำ้นพำณิชยนำวีท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก	 (EEC)	และยงัไดรั้บ	
ควำมเห็นชอบจำกคณะท�ำงำนประสำนงำนดำ้นกำรพฒันำบุคลำกรในเขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออก	(EEC-HDC)	
แต่งตั้งใหเ้ป็นศูนยเ์ครือข่ำยในกำรผลิตและพฒันำบุคลำกรส�ำหรับอุตสำหกรรม	 เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำร	
ของอุตสำหกรรมในเขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออก	 (EEC)	 ภำยใตศู้นยฝึ์กอบรมและพฒันำบุคลำกร	
ดำ้นพำณิชยนำว	ี:	Maritime	Training	โดยมีคณบดีคณะพำณิชยนำวนีำนำชำติเป็นประธำน
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น	ั		บตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เป็นตน้มำ	จนถึงปี	พ.ศ.	2565	มีบุคลำกรท่ีมีผลงำนดีเด่น	สร้ำงช่ือเสียงให้แก่คณะ	และไดรั้บกำรยกย่อง	 เชิดชูเกียรติ	 จำกสังคม	องคก์ร	สถำบนั
หรือหน่วยงำนภำยนอกท่ีส�ำคญั	ดงัน้ี

	 หม่อมหลวงชูชำต	ิก�ำภู	“ปูชนียบุคคล	ทำงด้ำนช่ำงและวศิวกรรมไทย”

	 หม่อมหลวงชูชำต	ิก�ำภู	ผูก่้อตั้งคณะวศิวกรรมศำสตร์	ไดรั้บกำรยกยอ่งจำก
วศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย	ในพระบรมรำชูปถมัภ	์ ใหเ้ป็น	“ปูชนียบุคคล
ทำงด้ำนช่ำงและวิศวกรรมไทย”	 เน่ืองจำกท่ำนมีวิสัยทศัน์และผลงำนเด่น
ดำ้นต่ำง	ๆ	ดงัน้ี
(คัดจากหนังสือเจด็ทศวรรษ วสท. จัดพิมพ์ในวาระท่ีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมัภ์ ครบรอบ 70 ปี)
	 			ผู้มทีพิย์วสัิยทศัน์	อนัประเสริฐ	เป็นวศิวกรผูย้ิง่ใหญ่แห่งศตวรรษ	ผูเ้ป่ียม
	 									ดว้ยวสิยัทศันอ์นัยำวไกล	ผสมผสำนควำมซ่ือสตัยสุ์จริตอยำ่งท่ีจะหำไดย้ำก
	 						ในปัจจุบนั	

	 	 ผูมี้วิสัยทศัน์และมองกำรณ์ไกล	 ในด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน�้ำของชำติ	อำทิ	 กำรสร้ำงเข่ือนเจำ้พระยำ
	 	 (พ.ศ.	2500)	ท่ีสำมำรถอ�ำนวยประโยชนใ์นกำรส่งน�้ำชลประทำนในพ้ืนท่ีเพำะปลกูถึง	5.7	ลำ้นไร่		
	 	 ผูมี้วิสัยทศัน์	 ด้ำนกำรพฒันำแหล่งพลังงำนของชำติ	ผลงำนส�ำคญัคือ	 โครงกำรเข่ือนภูมิพล	 ถือเป็น
	 	 โครงกำรระดบัชำติ	 เป็นเข่ือนอเนกประสงคเ์ก็บกกัน�้ ำไดม้ำกกวำ่	 13,000	ลำ้นลูกบำศกเ์มตร	นอกจำก
	 	 จะใหป้ระโยชนด์ำ้นกำรชลประทำนแลว้ยงัผลิตไฟฟ้ำจำกจำกพลงัน�้ำอีกดว้ย		เป็นผูริ้เร่ิมโครงกำรก่อสร้ำง
	 	 โรงไฟฟ้ำลิกไนตท่ี์เหมืองลิกไนต	์จงัหวดักระบ่ี	พ.ศ.	2507	เพื่อขำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำคน�ำไป
	 	 ขำยต่อใหป้ระชำชนในรำคำถูก	กล่ำวไดว้ำ่	ม.ล.ชูชำติ	ก�ำภู	 เป็นผูว้ำงพ้ืนฐำนดำ้นกำรพลงังำนของชำติ	
	 	 ก่อนท่ีจะเกิดวกิฤตพลงังำนหลำยทศวรรษ	
	 	 ผูมี้วิสัยทศัน์	 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร	 จำกปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรของกรมชลประทำน
	 	 ช่วง	พ.ศ.	2473	-	2480	ท่ำนริเร่ิมสร้ำงโรงเรียนช่ำงชลประทำน	สำมเสน	(พ.ศ.	2481)	และอ�ำนวยกำรบริหำร
	 	 อยำ่งใกลชิ้ดจนเป็นโรงเรียนกำรชลประทำน	(พ.ศ.	2492)	ก่อนจะพฒันำเป็นคณะวศิวกรรมชลประทำน	
	 	 (พ.ศ.	 2498)	และเป็นคณะวิศวกรรมศำสตร์	 (พ.ศ.	 2509)	และวิทยำลยักำรชลประทำน	สถำบนัสมทบ
	 	 มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2535	
	 	 ผูมี้วสิยัทศัน	์ ด้ำนกำรบริหำรจดักำรองค์กร	 เม่ือหมดยคุ	“นำยช่ำงฝร่ัง”	กรมชลประทำนเผชิญอุปสรรค
	 	 ในกำรบริหำรจดักำรองคก์ร	ท่ำนจึงทุ่มเทควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรในหลำยประเด็น	 อำทิ
	 	 กำรค�ำนวณก�ำหนดบญัชีวสัดุก่อสร้ำงไวเ้ป็นมำตรฐำนในกำรตั้งเบิกวสัดุก่อสร้ำงในกรมชลประทำน	
	 	 กำรพฒันำกองแผนผงักรมชลประทำน	อบรมนำยช่ำงคนไทยใหส้ำมำรถค�ำนวณและเขียนแบบก่อสร้ำง
	 	 อำคำรชลประทำน	กำรส่งเสริมกิจกรรมดำ้นกำรส�ำรวจภมิูประเทศในงำนชลประทำน	กำรริเร่ิมกำรเจำะ
	 	 ส�ำรวจตรวจสอบดินฐำนรำกเพ่ือรองรับอำคำรชลประทำนใหแ้ขง็แรง		ถือเป็นกำรวำงรำกฐำนงำนส�ำรวจ
	 	 ธรณีวิทยำเพ่ือกำรชลประทำนของไทยเป็นท่ำนแรก	และกำรเสนอใหก้รมชลประทำนส่งขำ้รำชกำร
	 	 ไปดูงำนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกำ			ตลอดจนกำรกระจำยกำรบริหำรองคก์รและขยำยเครือข่ำยงำนชลประทำน
	 	 ไปตำมภมิูภำคต่ำง	ๆ	อำทิ	ภำคพำยพั	ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ	ภำคใต	้เป็นตน้	

84 ป ีอาจารย ์นิสิต - นิสิตเก่าดีเด่น
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	 	 ผูมี้วิสัยทศัน์	 ด้ำนกำรศึกษำ	ศำสนำและศิลปวัฒนธรรม	ม.ล.ชูชำติ	 ก�ำภู	 ตระหนกัถึงควำมส�ำคญั	
	 	 ของกำรศึกษำของบุตรหลำนขำ้รำชกำรและลกูจำ้งกรมชลประทำน		จึงจดัตั้งโรงเรียนชลประทำนวทิยำ	
	 	 โรงเรียนชลประทำนสงเครำะห์	และจดัตั้งโรงพยำบำลชลประทำน	 เพ่ือใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณสุข	
	 	 รวมทั้งกำรสถำปนำ	“วดัชลประทำนรังสฤษฎ์”	ข้ึนใหม่	โดยเจำะจงอำรำธนำพระพรหมมงัคลำจำรย	์
	 	 (ปัญญำนนัทภิกข)ุ	พระนกัเทศน	์นกัปฏิรูป	และนกัพฒันำ	มำเป็นเจำ้อำวำส	นอกจำกนั้น	 ท่ำนยงัมี	
	 	 บทบำทส�ำคญัในกำรบูรณะพระบรมบรรพต	หรือภูเขำทอง	วดัสระเกศ	และกำรบูรณะพระปรำงค	์
	 	 วดัอรุณรำชวรำรำม	เป็นตน้

	 ในหนงัสือเจด็ทศวรรษ	วสท.	ไดส้รุปในตอนทำ้ยไวว้ำ่	“น่ีอำจเป็นค�ำตอบวำ่	เหตุใดในช่วงปี	พ.ศ.	2507	-	
2508	 ท่ำนจึงเป็นนักวิชำกำรชลประทำนคนแรกและคนเดียวท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้เป็นรัฐมนตรีช่วย	
วำ่กำรกระทรวงพฒันำกำรแห่งชำติ	ในขณะท่ียงัด�ำต�ำแหน่งอธิบดีกรมชลประทำน	พร้อมกบันัง่เกำ้อ้ีอธิกำรบดี	
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ในเวลำเดียวกนั	คร้ันเม่ือเกษียณอำยรุำชกำรยงัไดรั้บเชิญจำกธนำคำรโลกใหเ้ป็น	
ท่ีปรึกษำดำ้นวิศวกรรมชลประทำนและกำรเกษตร	 เกียรติคุณเหล่ำน้ี	 บ่งบอกว่ำท่ำนมิไดเ้ป็นเพียงวิศวกร	
หำกยงัเป็นนกับริหำร	นกัวำงแผน	นกัปฏิบติั	ผูเ้ป่ียมดว้ยวิสัยทศัน์และท่ีส�ำคญัเหนือส่ิงอ่ืนใดคือ	 เป่ียมดว้ย	
ควำมซ่ือสตัยสุ์จริต	ชนิดท่ี	“สบตำใครได้ทุกคน”	สมกบัค�ำของท่ำนพระพรหมมงัคลำจำรย	์(ปัญญำนนัทภิกข)ุ	
ท่ีว่ำ	 ม.ล.ชูชำติ	ท�ำงำนเพ่ืองำน	 ไม่ใช่ท�ำงำนเพ่ือเงิน	 ท่ำนจึงเปรียบเสมือน	“สัตบุรุษ”	หรือคนดีท่ีนำน	ๆ	
จะเกิดข้ึนสกัคร้ังหน่ึง	และเม่ือมำเกิดแลว้	กท็ �ำใหค้รอบครัวบำ้นเมืองท่ีตนเกิดมีควำมเจริญกำ้วหนำ้ไปดว้ย”	
		

	 รองศำสตรำจำรย์	ยนื	ภู่วรวรรณ	“นักวจิยัดเีด่นแห่งชำต”ิ	
	

	 	 รศ.ยืน	 ภู่วรวรรณ	ส�ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
ทั้งในระดบัปริญญำตรีและปริญญำโท	จำกจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	
และปริญญำโท	ดำ้น	Industrial	Engineering	&	Management	จำกสถำบนั	
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย	 (AIT)	นอกจำกนั้นยงัไดรั้บปริญญำปรัชญำ
ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ	 (กำรวิเครำะห์ธุรกิจและวิทยำกำรขอ้มูล)
จำกสถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์	และดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์)	จำกมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
	 เร่ิมรับรำชกำรท่ีคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2516	 ท่ีภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	แลว้ต่อมำโอนยำ้ยมำ	
ประจ�ำภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 สอนดำ้นอิเล็กทรอนิกส์	
และคอมพิวเตอร์	มีควำมช�ำนำญหลำยดำ้น	เช่น	Artificial	Intelligence,		
Microprocessor	System	Design,	Computer	Networking	เป็นตน้
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	 รศ.ยนื	เคยด�ำรงต�ำแหน่งกำรบริหำรท่ีส�ำคญัทั้งในคณะวศิวกรรมศำสตร์	และมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	อำทิ	
รองอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ	ผูช่้วยคณบดีฝ่ำยวจิยั	ผูช่้วยอธิกำรบดีฝ่ำยวจิยั	ผูอ้ �ำนวยกำรส�ำนกับริกำร
คอมพิวเตอร์	กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยั	เป็นตน้
	 รศ.ยืน	 ไดรั้บรำงวลั	 นักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ	 ประจ�ำปี	 2539	สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพและคณิตศำสตร์	
จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ	 และ	ผลงำนวิจัยดีเด่นส่ิงประดิษฐ์	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ	
อีกหลำย	 รำงวลัจำกสภำวิจยัแห่งชำติ	อำทิ	 เร่ือง	 “พจนำนุกรมอิเล็กทรอนิกส์แบบมือถือ”	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 2535		
เร่ือง	“ไมโครคอมพวิเตอร์	32	บิท	และระบบแก่นภำษำไทย”	พ.ศ.	2533	 เร่ือง	 “ซอฟต์แวร์ไบออสส�ำหรับไมโคร
คอมพิวเตอร์”	พ.ศ.	 2531	 เร่ือง	“ระบบกำรจัดเรียงพิมพ์	 ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์”	นอกจำกน้ียงัมีผลงำนวิจยั	
ดีเด่นและสร้ำงช่ือเสียงให้กบัมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 เช่น	 เร่ือง	“หุ่นยนต์อุตสำหกรรม”	 เม่ือปี	พ.ศ.	 2525	
เร่ือง	 “กำรประมวลผลข้อมูลภำษำไทย	และไทยเวร์ิดโปรเซสซ่ิง”	พ.ศ.	 2528	 เป็นตน้	 จำกผลงำนดงักล่ำวท�ำให	้
ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 มีช่ือเสียงโด่งดงั	 เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับจำกนกัเรียน	
นิสิตนกัศึกษำ	และสงัคมภำยนอกวำ่อยูใ่นระดบัชั้นน�ำของประเทศ
	 รศ.ยนื		ยงัเป็นผูริ้เร่ิมและมีบทบำทส�ำคญัในกำรพฒันำโครงสร้ำงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวทิยำลยั	
เกษตรศำสตร์มำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2533	 ซ่ึงต่อมำไดมี้กำรใชร้ะบบเครือข่ำยใยแกว้น�ำแสงเป็นมหำวิทยำลยัแรก
ในประเทศไทย	และ	Wireless	 LAN	ทั้งมหำวิทยำลยั	 ใน	พ.ศ.	 2540	 ซ่ึงเป็นเครือข่ำยท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย	
ตะวนัออกเฉียงใต	้						
	 นอกจำกน้ี		ยงัมีผลงำนเขียนหนงัสือและต�ำรำดำ้นคอมพิวเตอร์และดำ้นอ่ืน	ๆ 	กวำ่		60		รำยกำร		และไดรั้บกำรยอมรับ	
มำนำนวำ่เป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นวทิยำกำรคอมพิวเตอร์ระดบัแนวหนำ้ของประเทศไทย		รวมทั้งไดด้�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	
สมำคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมรำชูปถมัภ	์ และศูนยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	
แห่งชำติ	เป็นสมำชิกสภำวจิยัแห่งชำติ	และเป็นท่ีปรึกษำใหก้บัหน่วยรำชกำร	อำทิ	ส�ำนกังบประมำณ	กรมสรรพำกร	
เป็นตน้	

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.ช�ำนำญ	ห่อเกยีรต	ิ“วศิวกรไฟฟ้ำดเีด่น”	

	 				รศ.ดร.ช�ำนำญ	ห่อเกยีรต	ิส�ำเร็จกำรศึกษำจำกภำควชิำวศิวกรรม
ไฟฟ้ำ	คณะวศิวกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	ในปี	พ.ศ.	2514	
จำกนั้นเขำ้ท�ำงำนเป็นอำจำรยท่ี์ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	มหำวทิยำลยั
เกษตรศำสตร์	และไดรั้บทุนจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำร
พลเรือน	 (กพ.)	 เม่ือปี	พ.ศ.	 2515	 เพ่ือไปศึกษำต่อระดบัปริญญำโท	
และปริญญำเอกท่ี	University	Of	Missouri-Rolla	สหรัฐอเมริกำ		
	 				เม่ือจบปริญญำเอกกลบัมำไดท้�ำหนำ้ท่ีหวัหนำ้ภำควชิำวศิวกรรม
ไฟฟ้ำ	2	สมยั	หลงัจำกนั้นมำทุ่มเทกบังำนทำงดำ้นวชิำกำร	แลว้หนัเห
มำท�ำงำนเพ่ือสังคม	 ไดแ้ก่	 เป็นประธำนวิชำกำรสำขำวิศวกรรม
ไฟฟ้ำ	 ว.ส.ท.	 กรรมกำรสภำวิศวกร	นำยกสมำคมไฟฟ้ำแสงสว่ำง	

แห่งประเทศไทย		เป็นท่ีปรึกษำสมำคมช่ำงเหมำไฟฟ้ำและเคร่ืองกลไทย		และสมำคมวศิวกรออกแบบและท่ีปรึกษำ	
เคร่ืองกลและไฟฟ้ำไทย	และยงัมีต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรมำตรฐำน	อีก	4	แห่ง	ไดแ้ก่	ประธำนกรรมกำรมำตรฐำนติด
ตั้งทำงไฟฟ้ำส�ำหรับประเทศไทย	ประธำนกรรมกำรมำตรฐำนระบบป้องกนัฟ้ำผำ่ภำยนอกอำคำร	ประธำนกรรมกำร
มำตรฐำนระบบป้องกนัฟ้ำผำ่ภำยใน	และประธำนกรรมกำรระบบสญัญำณแจง้เหตุเพลิงไหม	้
	 ผลงำนท่ีโดดเด่นของ	รศ.ดร.ช�ำนำญ	คือกำรจดัท�ำมำตรฐำนกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำส�ำหรับประเทศไทย	โดยผนวก	
เน้ือหำกฎกำรเดินสำยของกำรไฟฟ้ำนครหลวง	 และ	กำรไฟฟ้ำภูมิภำค	 ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกนั	พร้อมกบั	
เพิ่มเติมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยั	เช่น	วงจรไฟฟ้ำช่วยชีวติ	และ	มำตรฐำนไฟฟ้ำส�ำหรับอำคำรใตดิ้น	
ไฟฟ้ำชัว่ครำว	เป็นตน้	เขำ้ไปดว้ย
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	 รศ.ดร.ช�ำนำญ	 ได้รับคดัเลือกให้เป็นวิศวกรไฟฟ้ำดีเด่นของ	 วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมรำชูปถมัภ	์ปี	พ.ศ.	2549

		

		
											
	 รศ.ดร.ช�ำนำญ		เป็นผูริ้เร่ิมและประสำนงำนใหมี้โครงกำรควำมร่วมมือระยะยำวระหวำ่งคณะวศิวกรรมศำสตร์	
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	กบักำรไฟฟ้ำภมิูภำค	(กฟภ.)	ในดำ้นกำรวจิยั	และพฒันำบุคลำกรของ	กฟภ.	ซ่ึงมีผล	
อยำ่งเป็นรูปธรรมมำจนถึงทุกวนัน้ี
	 รศ.ดร.ช�ำนำญ	เสียชีวติเม่ือวนัท่ี	25	พฤศจิกำยน	2549	แมว้ำ่จะจำกโลกน้ีไปแลว้	แต่ผลงำนและค�ำสอน
ค�ำแนะน�ำต่ำง	ๆ	ท่ีฝำกไวก้บัลกูศิษยแ์ละคณำจำรยรุ่์นหลงัยงัไม่เคยจำงหำยไป

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลมัพ์	อำจำรย์ดเีด่นแห่งชำต	ิสำขำรับใช้สังคม																	
													
	 	 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลมัพ์	ส�ำเร็จกำรศึกษำจำก	ภำควชิำวศิวกรรม	

โยธำ	คณะวศิวกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	ในปี	พ.ศ.	2537		
ปริญญำโทสำขำ	Soil	Engineering	จำก	AIT	พ.ศ.	2539	และ	ปริญญำเอก	
Civil	 and	Environmental	Engineering	จำก	Utah	State	University	
พ.ศ.	2546			

	 	 เขำ้ท�ำงำนเป็นอำจำรยท่ี์ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	มหำวิทยำลยั
เกษตรศำสตร์	ปี	พ.ศ.	2539	ปัจจุบนัเป็นหวัหนำ้ศนูยว์จิยัและพฒันำ
วศิวกรรมปฐพีและฐำนรำก

	 	 มีควำมเช่ียวชำญดำ้น	Dam	Risk	Assessment,	Dam	engineering,				
Geotechnical	Earthquake	Engineering	 of	Earth	Dams,	Landslide	
Hazard,	Ground	Improvement	Techniques			

	 เคยด�ำรงต�ำแหน่งภำยนอกที่ส�ำคัญ	 เช่น	 อุปนำยกวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย	 (วสท.)	กรรมกำร	
สภำวจิยัแห่งชำติ	กรรมกำรมูลนิธิ	นำยช่ำงไทย	ใจอำสำ	(สภำวศิวกร)	President	of	Southeast	Asian	Geotechnical	
Society	(SEAGS)	เป็นตน้
	 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์	ไดรั้บกำรคดัเลือกจำกท่ีประชุมประธำนสภำอำจำรยม์หำวิทยำลยัแห่งประเทศไทย	
(ปอมท.)	 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติใหเ้ป็น	อำจำรย์ดเีด่นแห่งชำติ	ประจ�ำปี	พ.ศ.	 2563	สำขำรับใชส้งัคม	 เน่ืองจำก
ไดน้�ำควำมรู้ทำงดำ้นวิศวกรรมศำสตร์มำช่วยเหลือสงัคมส่วนรวม	จนเป็นท่ียอมรับจำกหน่วยงำนทั้งภำยใน
มหำวทิยำลยั	หน่วยงำนภำยนอก	รวมถึงหน่วยงำนจำกประเทศเพ่ือนบำ้น	ท่ีส�ำคญั	เช่น
	 		 ลงพื้นท่ี	ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั	ณ	วนอุทยำนถ�้ำหลวง-ขนุน�้ำนำงนอน	จงัหวดัเชียงรำย	ปฏิบติัหนำ้ท่ี
	 	 หวัหนำ้ผูป้ระสำนงำนทีมขดุเจำะถ�้ำหลวง	ในปี	พ.ศ.	2561	
	 	 กำรลงพ้ืนท่ีเพ่ือส�ำรวจควำมเสียหำยและช่วยเหลือชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจำกเหตุกำรณ์	ดนิโคลนถล่ม
	 	 ในแต่ละคร้ังในพ้ืนท่ีต่ำง	ๆ 	ทัว่ประเทศ	โดยเร่ิมตั้งแต่	พ.ศ.	2546	จนถึงปัจจุบนั	เช่น	ต.กมลำ	อ.กะทู	้จ.ภเูกต็
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	 	 /	ต.ยำงเปียง	อ.อมก๋อย	จ.เชียงใหม่	/	ต.แม่สวด	อ.สบเมย	จ.แม่ฮ่องสอน	/	ต.บำงสกั	อ.กนัตงั	จ.ตรัง	เป็นตน้
	 		 กำรลงพื้นท่ีส�ำรวจควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์	แผ่นดนิไหว	ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ	(พ.ศ.	2556)		
	 	 ประเทศไทย	(พ.ศ.	2557)	และประเทศเนปำล	(พ.ศ.	2558)	
	 	 กำรลงพ้ืนท่ีส�ำรวจควำมเสียหำยและให้ค �ำแนะน�ำและร่วมปรึกษำหำวิธีกำรแกไ้ข	กรณีเกิดเหตุกำรณ์	
	 	 ท่ีเก่ียวขอ้งกบั	ควำมปลอดภยัเขือ่น	โดยเร่ิมตั้งแต่	พ.ศ.	2549	จนถึงปัจจุบนั	ดว้ยควำมเช่ือมัน่และวำงใจ	
	 	 จำกกรมชลประทำน	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	และกรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรักษ	์
	 	 พลงังำน	อำทิ	เข่ือนวชิรำลงกรณ์	จ.กำญจนบุรี	/	เข่ือนศรีนครินทร์	จ.กำญจนบุรี	/	เข่ือนในเหมืองแม่เมำะ	
	 	 จ.ล�ำปำง	/	เข่ือนบำงลำง	จ.ยะลำ	/	เข่ือนปำกมูล	จ.อุบลรำชธำนี	/	เข่ือนสิรินธร	จ.อุบลรำชธำนี	/	เข่ือนภมิูพล	
	 	 จ.ตำก	/	เข่ือนแม่ปิงตอนล่ำง	จ.ตำก	/	เข่ือนรัชประภำ	เป็นตน้
	 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์	ยงัไดรั้บรำงวลัอ่ืนท่ีส�ำคญั	 เช่น	พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วั	 (รัชกำลท่ี	 9)	พระรำชทำน	
เหรียญดุษฎีมำลำ	 เข็มศิลปวิทยำ	ประจ�ำปี	 2557	สำขำวิศวกรรมศำสตร์	 รำงวลัศำสตรำจำรย	์ดร.ชยั	 มุกตพนัธ์	
(วศิวกรปฐพีดีเด่น)	ขำ้รำชกำรพลเรือนดีเด่น	ประจ�ำปี	2553	(ครุฑทองค�ำ)	เป็นตน้

อาจารย์ที่ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
	 ในรอบ	84	ปี	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	มีอำจำรยท่ี์ไดรั้บพระรำชทุนมูลนิธิอำนนัท	
มหิดล	นบัตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบนั	รวม	9	ท่ำน	ไดแ้ก่

	 ดร.จุลพงศ์	จุลละเกศ	
	

	 	 	 อดีตผูว้ำ่กำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	 ถือเป็น	 ผู้วำงรำกฐำนสำขำ	
วศิวกรรมไฟฟ้ำของคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์			
ท่ำนส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต	 (ไฟฟ้ำ)	 จำก	
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	 ไดเ้ขำ้รับรำชกำรท่ีกรมชลประทำน	และไดรั้บ
พระรำชทำนทุนอำนนัทมหิดล	 ไปศึกษำต่อปริญญำโทและปริญญำเอก	
สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	ณ	มหำวทิยำลยัโคโลรำโด	สหรัฐอเมริกำ	
	 	 	 หลงัจำกส�ำเร็จกำรศึกษำแลว้ก็ไดก้ลบัมำรับรำชกำรต่อท่ีกรม	
ชลประทำน	และไดโ้อนมำเป็นอำจำรยท่ี์คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยั	
เกษตรศำสตร์	 ซ่ึงในขณะนั้นมีกำรเรียนกำรสอนอยูท่ี่กรมชลประทำน	
ปำกเกร็ด	จ.นนทบุรี	ในฐำนะท่ีเป็นอำจำรยส์ำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำท่ำนแรก	
ของคณะ	จึงเป็นผูด้ �ำเนินกำรวำงแผนและสร้ำงหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตร	
บณัฑิต	(ไฟฟ้ำ)	จนเปิดสอนไดส้�ำเร็จในปี	2512	

	 กำรไดเ้ขำ้เฝ้ำถวำยรำยงำนผลส�ำเร็จกำรศึกษำของอำจำรย	์ดร.จุลพงศ์	จุลละเกศ	ต่อพระบำทสมเดจ็พระบรม
ชนกำธิเบศร	มหำภมิูพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	(ร.9)	ท�ำใหชี้วติของอำจำรยพ์ลิกผนัเปล่ียนทิศทำงทนัที	
เม่ือพระองคท์รงมีพระรำชปรำรภให้ช่วยเร่งรัดพฒันำไฟฟ้ำชนบทส�ำหรับรำษฎรท่ียำกไร้ซ่ึงไม่มีไฟฟ้ำใช	้
จึงไดข้อลำออกจำกรำชกำรไปท�ำงำนในต�ำแหน่งท่ีปรึกษำดำ้นเทคนิคของผูว้ำ่กำรกำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค	ปี	2513	
แต่ยงัช่วยบริหำรหลกัสูตรวศิวกรรมไฟฟ้ำในระยะแรกและเป็นอำจำรยพ์ิเศษช่วยสอนใหใ้นบำงวชิำ
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	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.เจษฎำ	แก้วกลัยำ

	 	 ไดรั้บทุนพระรำชทุนมูลนิธิอำนนัทมหิดล		แผนกเกษตรศำสตร์	
พ.ศ.	2518	ไปศึกษำต่อระดบัปริญญำโท-เอก	สำขำ	Irrigation	Engineering	
ณ	Utah	State	University	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	และกลบัมำปฏิบติังำน	
ท่ีภำควชิำวศิวกรรมชลประทำน	คณะวศิวกรรมศำสตร์	ซ่ึงต่อมำไดแ้ยก	
จดัตั้งเป็นคณะวศิวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน		

	 	 ในช่วงท่ี	 รศ.ดร.เจษฎำ	 แก้วกัลยำ	 ไดรั้บรำชกำร	 ท่ำนได้
ด�ำรงต�ำแหน่งท่ีส�ำคญั	อำทิ	หวัหนำ้ภำควิชำวิศวกรรมชลประทำน	
รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำ	 วิทยำเขตก�ำแพงแสน	 และต�ำแหน่ง	
สุดทำ้ยก่อนท่ีจะเกษียณอำยรุำชกำรในปี	 2552	 คือ	 รองอธิกำรบดี	
ฝ่ำยบริกำรวชิำกำร	 ปัจจุบนัท่ำนยงัคงช่วยรำชกำรของมหำวทิยำลยั		
เกษตรศำสตร์ในต�ำแหน่งผูท้รงคุณวุฒิพิเศษ	และยงัเป็นท่ีปรึกษำ	
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกดว้ย	 	

	 ผลงำนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศชำต	ิ เช่น	กำรเป็นผูป้ระสำนงำนชุดโครงกำรกำรจดักำรทรัพยำกรน�้ำ	
ส�ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวิจยั	 (สกว.)	 โดยไดเ้ขำ้มำร่วมด�ำเนินกำรวำงแผนพฒันำและแกปั้ญหำ	
เร่ืองน�้ำของชำติตำมแนวพระรำชด�ำริ	ซ่ึงท�ำโครงกำรวจิยัในพื้นท่ีลุ่มน�้ำเจำ้พระยำทั้งประเทศ	เป็นตน้

	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.พพิล	บุญจนัต๊ะ		

	 	 	 นบัเป็นอำจำรยค์นท่ี	 3	 ของคณะ	 ท่ีไดรั้บทุนพระรำชทำน
มูลนิธิอำนนัทมหิดล	สำขำเกษตรศำสตร์	พ.ศ.	 2518	 ไปศึกษำต่อ
ระดบัปริญญำโท-เอก	สำขำวศิวกรรมเคร่ืองกล	ณ	North	Carolina	
State	University	 และ	University	 of	California,	Davis	ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ	และกลบัมำปฏิบติังำนท่ีภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล	
คณะวิศวกรรมศำสตร์	 จนกระทัง่เกษียณอำยุรำชกำร	 และปัจจุบนั
ท่ำนยงัคงเป็นอำจำรยใ์นต�ำแหน่งผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ	สงักดั	
ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	คณะวศิวกรรมศำสตร์

	 	 	 ผศ.ดร.พิพล	 เป็นบุคคลท่ีได้รับกำรยอมรับและเป็นท่ีรู้จกั	
ในเร่ืองกำรวจิยัและพฒันำพลงังำนประเภทก๊ำซ	NGV	โดยไดด้�ำเนิน
กำรศึกษำวจิยักำรน�ำก๊ำซ	NGV	มำใชก้บัรถยนต	์ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2528	
และไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนเพ่ือให้ค �ำปรึกษำ	 แนะน�ำ	 ติดตั้งระบบก๊ำซ	

ธรรมชำติกบัรถยนต	์โดยมีกำรตรวจสภำพรถยนตท์ั้งก่อนและหลงักำรติดตั้ง	 รวมถึงกำรออกแบบดดัแปลง
เคร่ืองยนตดี์เซลใหใ้ชร้ะบบก๊ำซธรรมชำติเพื่อรองรับงำนขนส่ง
	 ผลงำนดีเด่นของ	ผศ.ดร.พิพล	ในเร่ืองดงักล่ำว	ท�ำใหค้ณะวศิวกรรมศำสตร์	ไดรั้บรำงวลัส่งเสริมกำรใช	้
NGV	ดีเด่น	ซ่ึงอำจำรยเ์ป็นหวัหนำ้ทีมวจิยักำรพฒันำยำนยนตส์�ำหรับใชก๊้ำซพลงังำนรูปแบบอ่ืน		
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	 อำจำรย์	ดร.ชนินทร์	ตรงจติภกัด	ี	

	 		ไดรั้บทุนพระรำชทำน	มูลนิธิอำนนัทมหิดล	แผนกเกษตรศำสตร์	พ.ศ.	2542	
ไปศึกษำต่อระดบัปริญญำโท-เอก	สำขำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ	ณ	Georgia	
Institute	of	Technology	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	หลงัจำกส�ำเร็จกำรศึกษำระดบั
ปริญญำตรี	สำขำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ	 (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง)	 เม่ือปี	
พ.ศ.	 2540	จำกคณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	และกลบัมำ	
บรรจุเป็นอำจำรยป์ระจ�ำภำควชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ		คณะวศิวกรรมศำสตร์	
ตั้งแต่วนัท่ี	11	กนัยำยน	พ.ศ.	2550		
	 	 	สำขำวิชำท่ีเช่ียวชำญ	 คือ	CFD,	Rotary	Wing	Aerodynamics	Wind	
Energy	Engineering

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.อภนิิต	ิโชตสัิงกำศ		

	 	 	 เป็นนักเรียนทุนมูลนิธิอำนันทมหิดล	 แผนกเกษตรศำสตร์	 พ.ศ.	 2543	
ไปศึกษำต่อระดบัปริญญำโท	สำขำ	Soil	Mechanics	and	Environmental	Geotechnics		
และระดบัปริญญำเอก	สำขำ	Civil	Engineering	จำก	Imperial	College	London	
ประเทศสหรำชอำณำจกัร	ภำยหลงัส�ำเร็จกำรศึกษำไดบ้รรจุเป็นอำจำรยป์ระจ�ำ	
ท่ีภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	
ตั้งแต่วนัท่ี	1	ธนัวำคม	พ.ศ.	2548		
	 	 	รศ.ดร.อภินิติ	 เป็นผูเ้ช่ียวชำญในสำขำ	Geotechnical	 Engineering	 และ
ศึกษำวิจัยเก่ียวกับเร่ืองดินถล่ม	 โดยท�ำงำนวิจัยอยู่ท่ีศูนย์วิจัยและพฒันำ
วิศวกรรมปฐพีและฐำนรำก	 มีผลงำนท่ีเป็นบทควำมในวำรสำรในประเทศ	
และวำรสำรนำนำชำติหลำยเร่ือง	และไดรั้บรำงวลับทควำมดีเด่นระดบัชำติ	

ในงำนประชุมวศิวกรรมโยธำแห่งชำติ	คร้ังท่ี	 14	พ.ศ.	 2552	รำงวลัผลงำนวจิยัดีเด่น	สำขำสถำปัตยกรรมศำสตร์	
และวิศวกรรมศำสตร์	 จำกมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 และล่ำสุดได้รับกำรคดัเลือกให้เป็นบุคลำกรดีเด่น	
สำยวชิำกำรของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ประจ�ำปี	2553	ดำ้นกำรวจิยั	(กลุ่มอำยตุ �่ำกวำ่	40	ปี)

	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.รตพิร	มัน่พรหม		

	 ผศ.ดร.รติพร	ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี	 สำขำวิศวกรรมวสัดุ	
(เกียรตินิยมอนัดับหน่ึง)	 เป็นผูไ้ด้รับพระรำชทำนทุนมูลนิธิอำนันทมหิดล	
แผนกเกษตรศำสตร์	พ.ศ.	 2553	 ไปศึกษำต่อระดบัปริญญำโท	สำขำ	 Energy	
Science,	Technology	and	Policy	และระดบัปริญญำเอก	สำขำ	Materials	Science	
and	Engineering	จำก	Carnegie	Mellon	University	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	
	 ภำยหลงัส�ำเร็จกำรศึกษำไดก้ลบัมำปฏิบติังำนเป็นอำจำรยป์ระจ�ำภำควิชำ	
วิศวกรรมวสัดุ	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 โดยมี	
ควำมเช่ียวชำญในสำขำ	Materials	 for	Energy	 applications	 และกำรสังเครำะห์	
วสัดุอนินทรีย์
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	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.พำพศิ	วงศ์ชัยสุวฒัน์

	 		อำจำรยป์ระจ�ำภำควชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร	ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดบั
ปริญญำตรี	สำขำวศิวกรรมอุตสำหกำร	(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง)	เป็นบณัฑิตท่ีมี	
คะแนนสูงสุดในสำขำวชิำ	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2553	ไดรั้บพระรำชทุนมูลนิธิ
อำนนัทมหิดล	แผนกเกษตรศำสตร์	พ.ศ.	2554	ไปศึกษำต่อระดบัปริญญำโท	
สำขำ	Financial	Engineering	ณ	University	of	Illinois	at	Urbana-Champaign	
และ	ปริญญำโท-เอก	สำขำ	Industrial	Engineering	and	Management	Sciences	
จำก	Northwestern	University	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 โดยส�ำเร็จกำรศึกษำ	
และกลบัเขำ้ปฏิบติังำนเม่ือปี	พ.ศ.	2561
	 	 	ผศ.ดร.พำพิศ	 วงศ์ชัยสุวัฒน์	 เป็นผูเ้ช่ียวชำญในดำ้นกำรวิเครำะห์
ขอ้มูลท่ีมีปริมำณมำก	 และหลำกหลำย	 มีผลงำนท่ีเป็นบทควำมตีพิมพ์

ในวำรสำรวิชำกำรในประเทศ	 และต่ำงประเทศอย่ำงต่อเน่ือง	 งำนวิจยัในปัจจุบนัเน้นกำรวิเครำะห์
ขอ้มูลทำงกำรเกษตร	และทำงกำรแพทย	์ผลงำนวิจยัเด่น	ๆ	 ไดแ้ก่	 กำรท�ำวิจยัร่วมกบัภำควิชำจกัษุวิทยำ	

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล	 มหำวิทยำลยัมหิดล	 ในกำรพฒันำโปรแกรมคดักรองเบำหวำนจอตำ	
โดยปัญญำประดิษฐ์	 ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิร่วม	และไดรั้บรำงวลัผลงำนกำรพฒันำงำนประจ�ำสู่งำนวิจยั	R2R	 ดีเด่น	

ระดบัประเทศ	ดำ้นนวตักรรม	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2564

	 อำจำรย์	ดร.พรรณทศิำ	ลิม้แหลมทอง	

	 	 	 เป็นนกัเรียนทุนมูลนิธิอำนนัทมหิดล	แผนกเกษตรศำสตร์	พ.ศ.	 2556	
ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี	สำขำวิศวกรรมเคมี	 (เกียรตินิยมอนัดบั	
หน่ึง)	จำกคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	โดยเป็นบณัฑิต
วศิวกรรมศำสตร์ท่ีมีคะแนนสูงสุด	ในสำขำวศิวกรรมเคมี	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	
2553	จำกนั้นไดรั้บทุนมูลนิธิอำนนัทมหิดล	ไปศึกษำต่อในระดบัปริญญำโท	
สำขำ	Advanced	Chemical	Engineering	with	Process	Systems	Engineering	
และระดบัปริญญำเอก	สำขำ	Chemical	Engineering	จำก	 Imperial	College	
London	ประเทศสหรำชอำณำจกัร
	 		หลงัส�ำเร็จกำรศึกษำไดบ้รรจุเป็นอำจำรยป์ระจ�ำท่ีภำควชิำวศิวกรรมเคมี	
คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	ตั้งแต่วนัท่ี	 1	กรกฎำคม	

พ.ศ.	 2562	สำขำวิชำท่ีเช่ียวชำญ	 คือ	Data	Analytics	 in	 Sustainable	Chemical	 Processes,	Multi-criteria	
Decision-making,	Life	Cycle	Assessment

	 อำจำรย์มณขีวญั	โตยัง่ยนืทรัพย์		

	 อำจำรยป์ระจ�ำภำควชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ		ไดรั้บทุนพระรำชทำน	
มูลนิธิอำนนัทมหิดล	แผนกเกษตรศำสตร์	ประจ�ำปี	2557	ปัจจุบนัก�ำลงัศึกษำ
ต่อระดบัปริญญำโท-เอก	 สำขำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ	ณ	 Stanford	
University	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 มุ่งเนน้กำรศึกษำวจิยัดำ้นพลศำสตร์ชั้นสูง
และกำรออกแบบอำกำศยำน	ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส�ำคญัในกำรช่วยออกแบบ
และพฒันำระบบอำกำศยำนไร้คนขบั		
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อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและอ้างอิง
สูงที่สุด Top 2% ของโลก
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	 มีนกัวทิยำศำสตร์ท่ีเป็นคณำจำรย	์นกัวจิยั	และอำจำรยอ์ำคนัตุกะ	ไดรั้บกำรตีพิมพ	์
และอำ้งอิงสูงท่ีสุด	Top2%	ของโลก	 (World’s	Top	 2%	Scientists	 by	Stanford	University)	 ปี	 2021	จดัล�ำดบั	
โดยส�ำนกัพิมพ	์Elsevier	บริษทั	SciTech	Strategies	และมหำวทิยำลยัสแตนฟอร์ด	(Stanford	University)	ประเทศ	
สหรัฐอเมริกำ	 โดยประเมินจำกกำรวิเครำะห์ผลกระทบงำนวิจยัจำกกำรอำ้งอิงบทควำมท่ีตีพิมพจ์ำกฐำนขอ้มูล	
Scopus	ตั้งแต่ปี	1996	-	2020	และใชต้วัช้ีวดัท่ีหลำกหลำย	เช่น	Citation,	co-authorship	และ	h-index	

	 อำจำรย์คณะวศิวกรรมศำสตร์	ผู้ได้รับกำรจดัล�ำดบั
	 World’s	Top	2%	Scientists	by	Stanford	University	มดีงันี้

	
	 ศำสตรำจำรย์	ดร.รังสินี	โสธรวทิย์	
	 ภำควชิำวศิวกรรมกำรอำหำร
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	วทิยำเขตก�ำแพงแสน	
	 อยู่ในอนัดบัที	่779	จำกทั้งหมด	48,453	คน	
	 ในสำขำ	Food	Science	

	

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.ธงไทย	วฑูิรย์	
	 ภำควชิำวศิวกรรมเคม	ี
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	บำงเขน
	 อยู่ในอนัดบัที	่2,761	จำกทั้งหมด	186,014	คน
	 ในสำขำ	Energy

	 	

	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
	 ดร.ยอดเยีย่ม	ทพิย์สุวรรณ	
	 ภำควชิำวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	บำงเขน
	 อยู่ในอนัดบัที	่1,908	จำกทั้งหมด	87,611	คน	
	 ในสำขำ	Electrical	&	Electronic	Engineering
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อาจารย์ดีเด่นด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
					
	 ในรอบ	84	 ปี	ของคณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 มีคณำจำรยซ่ึ์งมีควำมถนดั	ชอบ	
สนใจ	และศกัยภำพในหลำกหลำยดำ้นท่ีอำจแตกต่ำงกนั	นอกเหนือจำกงำนหลกัคือกำรสอนถ่ำยทอดควำมรู้	
วิชำกำรแก่นิสิตท่ีทุกคนตอ้งท�ำแลว้	 อำจำรยแ์ต่ละท่ำนบำ้งก็ท�ำกำรวิจยัมีผลงำนออกมำเป็น	 Published	

Papers	 บำ้งก็ให้ควำมส�ำคญักบักำรท�ำงำนบริกำรวิชำกำร	 และยงัมีอำจำรยอี์กส่วนหน่ึงซ่ึงมีเปอร์เซ็นต	์
นอ้ยมำกท่ีสนใจดำ้นกำรคิดคน้พฒันำส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรม	โดยกำรน�ำควำมรู้ท่ีมีมำประยกุตใ์ชง้ำน
ใหเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริงอยำ่งเป็นรูปธรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม	สร้ำงรำยไดเ้ชิงพำณิชย	์ และควำมภำคภูมิใจ
ตลอดจนช่ือเสียงของตนเอง	 ซ่ึงหน่ึงในนั้นท่ีมีผลงำนโดดเด่นและสร้ำงช่ือเสียงใหแ้ก่คณะวิศวกรรมศำสตร์	
มก.	อยำ่งมำก	คือ							

	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปัญญำ	เหล่ำอนันต์ธนำ		
	

	 	 	 ผศ.ปัญญำ	 เหล่ำอนันต์ธนำ	จบกำรศึกษำวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต	
สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	จำกคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
แลว้เขำ้ท�ำงำนเป็นอำจำรยภ์ำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	คณะวิศวกรรมศำสตร์	
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เม่ือปี	พ.ศ.	2533	จนถึงปัจจุบนั	พร้อมกบัปฎิบติัหนำ้ท่ี	
ในต�ำแหน่งผูช่้วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต	มก.	มำหลำยยคุหลำยสมยั	
	 	 	 มีควำมช�ำนำญกำรเฉพำะดำ้นไมโครโปสเซอร์คอมพิวเตอร์	 ระบบ
ควบคุมอตัโนมติัเพ่ืองำนอุตสำหกรรม		ระบบควบคุมอตัโนมติัเพ่ืองำนเกษตร
อุตสำหกรรม	 หุ่นยนต	์ โปรแกรมระบบฐำนขอ้มูล	 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์	
และ	Web	Applications

	รำงวลัดเีด่นทีไ่ด้รับ
	 1.	 ขำ้รำชกำรพลเรือนดีเด่นแห่งชำติ	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2552
	 2.	 นิสิตเก่ำวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ดีเด่น	ประจ�ำปี	 2561	ประเภท	นกัประดิษฐ	์
และนวตักรรม

	ผลงำนโดดเด่น
	 1)	 กำรก่อตั้งชุมนุม	Robot	คณะวศิวกรรมศำสตร์	
	 	 เพื่อท�ำกิจกรรมดำ้นวชิำกำร	ส่ิงประดิษฐ	์หุ่นยนต	์ตั้งแต่ปี	2536	จนถึงปัจจุบนั	เป็นส่วนหน่ึงของกำร	
น�ำพำทีมหุ่นยนต	์SKUBA	ของนิสิต	ม.เกษตรศำสตร์	 ไปสู่จุดสูงสุด	 คือ	ควำ้แชมป์โลกและรำงวลัเทคนิค	
ยอดเยี่ยม	 4	สมยัซ้อน	 ในกำรแข่งขนั	World	Robocup	 2009	 -	 2012	 ท่ีประเทศออสเตรีย	 สิงคโปร์	 ตุรกี	
และ	เมก็ซิโก		และยงัควำ้แชมป์ในระดบัประเทศท่ีสำธำรณรัฐประชำชนจีน	อิหร่ำน	ญ่ีปุ่น	อีกดว้ย	นอกจำกน้ีชุมนุม	
Robot	ยงัมีผลงำนดำ้นส่ิงประดิษฐต่์ำง	ๆ 	อีกมำกมำย	รวมถึงเขำ้ร่วมงำนกบัหลำยหน่วยวจิยัส�ำคญัต่ำง	ๆ 	ของ	มก.	
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	 2)	 กำรก่อตั้งชมรม	KU	Innovation	
	 	 เป็นผูริ้เร่ิมและด�ำเนินกำรใหมี้ชมรม	KU	Innovation	หรือ	ชมรมบ่มเพำะนวตักรรม	มำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549		
เพ่ือท�ำกิจกรรมดำ้นกำรออกแบบและสร้ำงผลิตภณัฑแ์ละน�ำเขำ้สู่กำรบ่มเพำะธุรกิจ	 โดยขยำยฐำนจำกนิสิตคณะ	

วศิวฯ	ไปยงัคณะต่ำง	ๆ	สำมำรถมำน�ำควำมรู้จำกหลำยสำขำอำชีพมำบูรณำกำรและท�ำงำนร่วมกนั	 เพ่ือสรรสร้ำง	
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม	 โดยชมรมน้ีสำมำรถควำ้รำงวลักำรประกวดส่ิงประดิษฐ์ในระดบัประเทศ	
ไดห้ลำยคร้ัง	นอกจำกน้ียงัสำมำรถบ่มเพำะนิสิต	มก.	 ให้สำมำรถจดัตั้งบริษทัไดถึ้ง	 6	บริษทั	 ท่ีน�ำเทคโนโลย	ี
จำกงำนวจิยัของ	มก.	ไปสู่เชิงพำณิชยไ์ดส้�ำเร็จและอยูใ่นควำมดูแลของศนูยบ่์มเพำะธุรกิจ	มก.	โดยบริษทัเหล่ำน้ี	
ไดช่้วยสนบัสนุนใหนิ้สิต	มก.	สำมำรถฝึกงำนภำยในบริษทัเหล่ำน้ี	และสำมำรถพฒันำศกัยภำพนิสิต	มก.	ในดำ้น	
กำรพฒันำผลิตภณัฑแ์ละดำ้นเชิงธุรกิจดว้ย

	 3)	 กำรสนับสนุนงำนกจิกรรมนิสิต	ม.เกษตรศำสตร์
	 	 ท�ำ	Web	site	ศนูยข่์ำวชุมชน	ม.เกษตรศำสตร์	http://kucity.kasetsart.org	เพ่ือกำรประชำสมัพนัธ์งำนกิจกรรม	
	 	 ของนิสิต	มก.	มำตั้งแต่ปี	 2543	 มียอดกำรเขำ้ชม	 60,000,000	คร้ัง	 มีกระทูข่้ำวสำร	 18,000	กว่ำกระทู	้
	 	 มีกำรบนัทึกภำพถ่ำยกิจกรรมต่ำง	ๆ	มำกกวำ่	1,000,000	ภำพ	
	 	 ท�ำ	Website	กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและ	Activity	Transcripts	หรือใบประกำศทรำนสคริปต	์
	 	 กิจกรรมของนิสิต	มก.	ครอบคลุมทั้ง	 5	วทิยำเขต	http://nisit.kasetsart.org	ตั้งแต่ปี	 2548	 มีโครงกำรอยู	่
	 	 ในฐำนขอ้มูลกิจกรรมนิสิต	มก.	ใน	Web	site	มำจนถึงปัจจุบนั	เกือบ	8,000	โครงกำร	โดยเพิม่ควำมสะดวก	
	 	 ใหนิ้สิตสำมำรถลงทะเบียนเขำ้ร่วมกิจกรรมไดใ้นระบบ	online	และสำมำรถเช็คประวติักำรท�ำกิจกรรม	
	 	 ของนิสิต	มก.	ไดค้รอบคลุมทุกประเภท	ทุกคณะ	ทุกชมรมส่วนกลำง	และทุกองคก์รทั้งหมด

กรรมกำร/คณะท�ำงำน	ในหน่วยงำนภำยนอก	
		 	 กรรมกำรสมำคมวชิำกำรหุ่นยนตแ์ห่งประเทศไทย
				 	 กรรมกำรบริหำรสถำบนัไอโอทีและนวตักรรมดิจิทลั	ส�ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทอล
	 	 คณะท�ำงำนท่ีปรึกษำโครงกำรปรับปรุงระบบศนูยป้์องกนัน�้ำท่วม	กทม.
	 	 คณะท�ำงำนท่ีปรึกษำโครงกำรติดตั้งระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด	ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ
	 	 คณะท�ำงำนท่ีปรึกษำโครงกำรติดตั้งระบบตรวจจบัรถยนตฝ่์ำฝืนสญัญำณไฟจรำจร		ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ	
	 	 (ท่ีมีภำพถ่ำยขณะก�ำลงัฝ่ำไฟแดง	และส่งจดหมำยเป็นใบสัง่ไปถึงบำ้น	ซ่ึงติดตั้งปี	2552)

ผลงำนด้ำนส่ิงประดษิฐ์และนวตักรรมเพือ่สังคม	
	 ผลงำนส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมของ	ผศ.ปัญญำ	เหล่ำอนันต์ธนำ	มีเป็นจ�ำนวนมำก	ท่ีส�ำคญั	ไดแ้ก่				
	
	 1)	 เรือกู้ภยัสะเทนิน�ำ้สะเทนิบก	ไดรั้บกำรสนบัสนุนกำรวจิยัและพฒันำจำกมูลนิธิอำสำเพ่ือนพ่ึง	(ภำฯ)	ยำมยำก	
	 	 สภำกำชำดไทย	ผลงำนน้ีท่ีไดรั้บรำงวลัประกำศเกียรติคุณ	สำขำวศิวกรรมศำสตร์และอุตสำหกรรมวจิยั		
	 	 ประจ�ำปี	2558	จำกสภำวจิยัแห่งชำติ
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	 2)	 เคร่ืองปลูกข้ำวแบบหย่อนกล้ำส�ำหรับกำรท�ำนำแบบประณตี	ไดรั้บกำรสนบัสนุนกำรวจิยัและพฒันำ	
	 	 จำกมลูนิธิอำสำเพ่ือนพ่ึง	(ภำฯ)	ยำมยำก	สภำกำชำดไทย	เป็นผลงำนซ่ึงไดรั้บรำงวลัประกำศเกียรติคุณ		
	 	 สภำวจิยัแห่งชำติ	ปี	2558	สำขำเกษตรศำสตร์และชีววทิยำ
	
	 3)	 หุ่นยนต์	 3	มิติส�ำหรับกำรเกษตรแบบผสมผสำน	 เน่ืองจำกพบว่ำระยะเวลำท่ีเกษตรกรใชใ้นกำร	
	 	 เพำะปลกูนั้น	เป็นเพียง	2	-	3	เปอร์เซ็นตข์องกระบวนกำรท�ำกำรเกษตรทั้งหมด	แต่ระยะเวลำท่ีเหลือ		
	 	 97	-	98	เปร์เซ็นต	์คือกำรดูแล	ตั้งแต่กำรเตรียมดิน	กำรปลกู	กำรใหปุ๋้ย	ใหน้�้ ำ	กำรอำรักขำพืช	จนถึง	
	 	 กำรเกบ็เก่ียว	และเป็นส่วนท่ีตอ้งใชแ้รงงำนคนเป็นหลกัในกำรดูแล	ซ่ึงกำรใชหุ่้นยนต	์3	มิติส�ำหรับ	

	 	 กำรเกษตรแบบผสมผสำน	จะสำมำรถดูแลแทนคนไดแ้บบเบด็เสร็จในเคร่ืองเดียว	พร้อมเกบ็ขอ้มูล	
	 	 ผลผลิตกำรเกษตร	ช่วยค�ำนวณผลผลิต	และวำงแผนกำรท�ำกำรเกษตรได้

	

	 4)	 หุ่นยนต์ฉีดพ่นยำฆ่ำเช้ือ	Covid-19		เนน้กำรใชง้ำนภำยในอำคำรท่ีเป็นพ้ืนท่ีสำธำรณะภำยใน		และบริเวณ	
	 	 โดยรอบอำคำร	ส�ำหรับกำรควบคุมหุ่นยนตจ์ะถกูสัง่งำนจำกรีโมทควบคุมระยะไกล	ใหส้ำมำรถฉีดพน่	
	 	 ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว	และลดควำมเส่ียงต่อผูป้ฏิบติังำน	 มีขนำดกะทดัรัดสำมำรถเขำ้ประตูท่ีมีควำมกวำ้ง		
	 	 80	เซนติเมตรข้ึนไป	สำมำรถปีนพื้นต่ำงระดบัควำมสูงไม่เกิน	5	เซนติเมตร	สำมำรถข้ึนทำงลำดชนั	
	 	 สูงสุด	 20%	สำมำรถวิ่งบนพ้ืนผิวขรุขระและไม่ไดร้ะดบัไดเ้ป็นอยำ่งดีดว้ย	 โดยขบัเคล่ือนดว้ยลอ้	
	 	 ยำงใหญ่คู่ซำ้ยขวำหมุนอิสระ	ดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง	24V	500W	ส่งก�ำลงัผำ่น	WORM	GEAR		

	 	 ไปยงัลอ้	ใหอ้ตัรำทดสูงน�้ำหนกัเบำ
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นิสิตของคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	 ท่ีมีควำมสำมำรถโดดเด่นเป็นท่ีประจกัษ	์ โดยกำร
ชนะเลิศกำรแข่งขนักำรประยกุตใ์ชว้ิชำกำรในระดบัโลก	 ซ่ึงไดส้ร้ำงช่ือเสียงใหแ้ก่คณะเป็นอยำ่งมำกท่ีตอ้ง

บนัทึกไวใ้นหอเกียรติยศ	(Hall	of	Fame)	และประวติัศำสตร์ของกำรก่อตั้งคณะมำได	้84	ปี	มีดงัน้ี

ทมีนิสิตคว้ำแชมป์โลกพฒันำซอฟต์แวร์	“World	Imagine	Cup”	2	สมยั	

	 Imagine	Cup	 คือ	 เวทีกำรแข่งขนัซอฟทแ์วร์ระดบัโลกท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดส�ำหรับนิสิตนกัศึกษำในมหำวทิยำลยั	
ซ่ึงจดัข้ึนโดย	บริษทั	ไมโครซอฟท	์คอร์ปอเรชัน่	แห่งสหรัฐอเมริกำ	ทั้งน้ีโดยกำรปรำรภของนำยบิล	เกตส์	ซ่ึงเป็น
ประธำนกรรมกำรบริหำรบริษทัฯ	 ท่ีว่ำ	 “ทุกส่ิงทุกอย่ำงที่จะเกิดขึ้นกับโลกในวันข้ำงหน้ำขึ้นอยู่กับควำมคิด
และสองมือของเยำวชนในปัจจุบัน	 ถ้ำเขำเหล่ำน้ันได้สัมผัสใกล้ชิดและเช่ียวชำญกับเทคโนโลยีแล้วท�ำให้ส่ิงที่
เขำฝันหรือมองไปข้ำงหน้ำซ่ึงไม่เคยเกิดขึน้มำก่อนมีโอกำสที่จะเป็นจริงขึน้มำได้”	 จึงเป็นท่ีมำของกำรแข่งขนั
ออกแบบซอฟตแ์วร์เพื่อสร้ำงจินตนำกำรหรือควำมฝันใหเ้ป็นจริงโดยเนน้ท่ีกำรแกปั้ญหำของโลก					

	 กำรคดัเลอืกทมีตวัแทนประเทศไทยเพือ่เข้ำแข่งขนั	World	Imagine	Cup
	 ประเทศไทยไดส่้งทีมนิสิตนกัศึกษำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั	World	 Imagine	Cup	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	 2003	 เป็นตน้มำ		
โดย	บริษทั	ไมโครซอฟท	์ (ประเทศไทย)	จ�ำกดั	 เป็นผูส้นบัสนุน	และจดักำรแข่งขนัในประเทศก่อนเพื่อคดัเลือก
หำทีมชนะเลิศเพียงทีมเดียวไปแข่งขนัในระดบัโลก	ซ่ึงแต่ละปีมีจ�ำนวนไม่นอ้ยกวำ่	120	ทีม	จำกสถำบนักำรศึกษำ
ทัว่ประเทศท่ีสมคัรเขำ้แข่งขนั	ส�ำหรับทีมของนิสิตจำกคณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์นั้น
ไดส้มคัรเขำ้แข่งขนัและชนะเลิศระดบัประเทศ	(Thailand	Imagine	Cup)	มำแลว้	3	คร้ัง	ในปี	2007,	2008	และ	2010
					

84 ปี ที่มีนิสิตคว้าแชมปโลก
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	 ทมีนิสิต	คณะวศิวฯ	มก.	คว้ำแชมป์โลก	World	Imagine	Cup	2007		
	 World	Imagine	Cup	2007	จดัท่ีกรุงโซล	ประเทศเกำหลีใต	้ก�ำหนดใหผู้เ้ขำ้แข่งขนัออกแบบและพฒันำ
ซอฟตแ์วร์	สอดคลอ้งกบั	Theme	ท่ีวำ่	“Where	technology	enables	a	better	education	for	all”	ซ่ึงตีควำม	
ไดว้่ำ	ท�ำอยำ่งไรท่ีจะน�ำเทคโนโลยีช่วยให้กำรศึกษำดีข้ึนและมีกำรกระจำยอยำ่งทัว่ถึง	 ทีมนิสิต	“3	KC		
Returns”	 ซ่ึงประกอบดว้ย	นำยปรัชญำ	ไพศำลวภิชัพงศ	์นำยจตุพล	 สุขเกษม	และนำยปฐมพล	แสงอุไรพร		
จำกภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ร่วมกบั	นำยวสนัต	์ เจียรมณีทวีสิน	 (จุฬำฯ)	 ไดพ้ฒันำซอฟตแ์วร์	“Live	
book”	หรือหนงัสือท่ีมีชีวติข้ึน	โดยพฒันำโปรแกรมแปลงค�ำในหนงัสือใหเ้ป็นภำพท่ีเขำ้ใจควำมหมำยตรงกนั	
และเคล่ือนไหวได	้ เพ่ือเป็นประโยชน์กบัเด็กเล็กท่ียงัไม่สำมำรถอ่ำนหนงัสือได	้ รวมทั้งยงัใชไ้ดก้บัผูใ้หญ่	
ท่ีอ่ำนหนงัสือไม่ออกดว้ย

	 หลกักำรท�ำงำนของซอฟตแ์วร์	Live	Book	คือ	กำรอ่ำนหนำ้หนงัสือจำกกลอ้งเวบ็แคม	ซ่ึงระบบสำมำรถ
อ่ำนไดท้ั้งตวัพิมพแ์ละกำรเขียนดว้ยลำยมือ	หลงัจำกนั้นระบบจะจบัภำพของยอ่หนำ้ในแต่ละหนำ้แลว้จดจ�ำ	
ตวัอกัษรและแปลงแต่ละตวัอกัษรใหเ้ป็นภำพท่ีน่ำสนใจบนหนำ้จอคอมพิวเตอร์	โดยมีกำรแสดงรำยละเอียด
และค�ำศพัทบ์นยอ่หนำ้พร้อมควำมหมำย	พร้อมกำรออกเสียง	 โดยผูเ้รียนจะสำมำรถฝึกอ่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง	
รวมทั้งผูส้นใจฝึกภำษำองักฤษจำกหนงัสือท่ีมีอยู	่	
										
	 ผลงำน	Live	Book	ของทีมนิสิต	“3	KC	Returns”	ไดรั้บกำรตดัสินให	้ชนะเลศิ	World	Imagine	Cup	2007	
จำกจ�ำนวน	112	 ทีม	 ซ่ึงมำจำก	59	ประเทศ	โดยแต่ละทีมตอ้งจดัผลงำนมำแสดงในบูธ	และน�ำเสนอผลงำน	
ต่อคณะกรรมกำรตดัสินเป็นภำษำองักฤษพร้อมตอบค�ำถำมและขอ้สงสยั	 เน่ืองจำกมีทีมเขำ้แข่งขนัจ�ำนวนมำก	
จึงแบ่งเป็นหลำยรอบและใชเ้วลำหลำยวนั	 มีกำรตดัทีมท่ีไดค้ะแนนนอ้ยออกในแต่ละรอบจนเหลือทีมท่ีมี	
ผลงำนเด่นในรอบสุดทำ้ย	 6	 ทีม	 โดยนำยบิล	 เกตส์	 ไดม้ำเปิดงำนเพ่ือใหก้�ำลงัใจและชมผลงำนของทุกทีม	
ท่ีน�ำมำแสดงตำมบูธต่ำง	ๆ	ดว้ย
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	 ทมีนิสิตคณะวศิวฯ	มก.	คว้ำแชมป์โลก	World	Imagine	Cup	2010	
	 ในกำรแข่งขนัพฒันำซอฟตแ์วร์	World	 Imagine	Cup	 2010	 ท่ีกรุงวอร์ซอร์	ประเทศโปแลนด	์องคก์ำร	
สหประชำชำติ	หรือ	UN	ไดก้�ำหนด	Theme	ของกำรแข่งขนั	คือ	“Imagine	a	world	where	technology	helps	
solve	 the	 toughest	 problems”	หรือ	 “กำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรแก้ปัญหำที่ยำกที่สุด”	โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง	
กำรแกปั้ญหำโลกท่ีควรด�ำเนินกำรอยำ่งเร่งด่วน	มีทีมของชำติต่ำง	ๆ	 เขำ้ร่วมแข่งขนัในรอบสุดทำ้ยทั้งส้ิน	68	ทีม	
จำก	68	ประเทศ	ซ่ึงคดัเลือกมำจำกผูเ้ขำ้แข่งขนัทัว่โลกกวำ่	300,000	คน	จำกกวำ่	100	ประเทศ

	
	 ผลงำน	“eyeFeel”	 ของทีม	SKeeK	จำกคณะวิศวฯ	มก.	 ซ่ึงประกอบดว้ย	นำยพิชยั	 โสดใส	นำยธนะสรรค	์
ดิลกพินิจนนัท	์นำยนนทวรรธ	ศรีจำด	และนำยกฤตธี	ศิริสิทธ์ิ	จำกภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	ท่ีมี	รศ.ดร.อศันีย	์	
ก่อตระกลู	 เป็นท่ีปรึกษำ	พฒันำซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัท่ีช่วยปิดช่องวำ่งและเปิดโอกำสทำงกำรส่ือสำรระหวำ่ง	

ผูพิ้กำรทำงกำรไดย้ินกบัคนปกติ	 โดยกำรใชร้ะบบแปลงเสียงพูดให้เป็นตวัอกัษร	 และภำษำมือ	 ดว้ยกำรสร้ำง	
แอนนิเมชนัแบบ	 real	 time	 เสมือนกำรไดเ้ห็นและไดย้นิจริง	 โดยใชเ้ทคโนโลย	ีSpeech	Recognition	หรือระบบ	
แปลงเสียงพดูเป็นขอ้ควำม	และ	Sign	Language	Animation	หรือ	ระบบแปลงขอ้ควำมเป็นภำษำมือ	 เขำ้มำช่วย	
แปลควำมหมำยในกำรส่ือสำร	โดยผูใ้ชส้ำมำรถพดูผำ่นไมโครโฟนท่ีตั้งอยูห่นำ้เวบ็แคม	จำกนั้นระบบจะจบัใบหนำ้
ผูพ้ดูและเสียงพดูเพ่ือแปลงเป็นตวัอกัษรและภำษำมือ	 เพ่ือเปิดโอกำสใหผู้มี้ปัญหำต่อกำรไดย้นิสำมำรถเขำ้ศึกษำ	
และท�ำกิจกรรมต่ำง	ๆ	ไดเ้ท่ำเทียมกบัคนปกติทัว่ไป	นบัเป็นซอฟตแ์วร์ท่ียงัไม่เคยมีมำก่อน	และสำมำรถเปล่ียนแปลง	
วถีิชีวติของคนใหดี้ยิง่ข้ึนได	้	
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	 ควำมยนิดแีละภำคภูมใิจของบุคลำกร	คณะวศิวกรรมศำสตร์
	 มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
	 กำรชนะเลิศแชมป์โลก	Imagine	Cup	2	สมยั	ของทีม	3KC	Returns	และ	ทีม	SKeek	จำกคณะวศิวฯ	มก.		มี
กำรกระจำยข่ำวไปทัว่โลกทำงส�ำนกัพิมพต่์ำง	ๆ	และทำงอินเทอร์เน็ต	ท�ำใหห้นงัสือพิมพข์องไทยหลำยฉบบั	
เสนอข่ำวพำดหัวในหนำ้	 1	 รวมทั้งนกัข่ำวโทรทศัน์และส่ือมวลชนทุกแขนงไดใ้ห้ควำมสนใจมำตอ้นรับ	
และสมัภำษณ์ท่ีสนำมบินสุวรรณภมิูเม่ือนิสิตเดินทำงกลบัจำกกำรแข่งขนัมำถึงประเทศไทย		ยงัควำมปลำบปล้ืม	
และยนิดีมำสู่บุคลำกรของคณะวศิวกรรมศำสตร์	และ	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เป็นอยำ่งยิง่	ท่ีนิสิตไดส้ร้ำง
ช่ือเสียงอนัยิง่ใหญ่เช่นน้ีซ่ึงไม่เคยมีมำก่อนในประวติัศำสตร์กำรก่อตั้งมำได	้84	ปี									

									

	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	และมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์จึงไดร่้วมกนัจดังำนเล้ียงแสดงควำมยนิดีแก่นิสิต	
ทั้งทีม	 3KC	Return	 และ	 ทีม	 SKeeK	 โดยคณบดี	 (อำจำรยน์นทวฒัน์	 จนัทร์เจริญ)	 ไดม้อบเงินรำงวลัให	้
100,000	บำท	แก่ทั้งสองทีมเพื่อเป็นทุนกำรศึกษำ

							

	

	 ส�ำหรับงำนเล้ียงแสดงควำมยนิดีทีม	SKeeK	ในปี	2553	นั้น	ไดเ้ชิญนิสิตภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
และอำจำรยค์ณะวิศวกรรมศำสตร์ทั้งหมดมำร่วมงำนดว้ย	ทั้งน้ีเพ่ือให้เห็นแบบอย่ำงของ	 e&i-Engineers	
และจุดประกำยใหนิ้สิตรุ่นหลงัเอำเป็นแบบอยำ่ง
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	 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	ให้เข้ำเฝ้ำถวำยและรับถ้วยรำงวลั
	 สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกมุำรี	 เสดจ็ลง	ณ	อำคำรชยัพฒันำ	สวนจิตรลดำ	พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้	 ผูบ้ริหำร	บริษทั	 ไมโครซอฟท	์ประเทศไทย	 จ�ำกดั	น�ำนิสิตทีม	 SKEEK	ผูบ้ริหำรคณะ	
และอำจำรยท่ี์ปรึกษำ	 รับพระรำชทำนถว้ยรำงวลัชนะเลิศ	 Thailand	 Imagine	Cup	 และ	 รับพระรำชทำนพร	
ในโอกำสท่ีจะเดินทำงไปร่วมกำรแข่งขนั	Imagine	Cup	Worldwide	ท่ีประเทศโปแลนด	์	

	 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ไดน้�ำควำมกรำบบงัคมทูลพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัฯ	และขอพระรำชทำน
อนุญำตน�ำนิสิตชนะเลิศ	World	 Imagine	Cup	 รวมทั้งอำจำรยท่ี์ปรึกษำเขำ้เฝ้ำเพ่ือถวำยถว้ยรำงวลัชนะเลิศ	
และถวำยรำยงำนควำมคืบหนำ้	 ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 ไดโ้ปรดเกลำ้ให้เขำ้เฝ้ำ	ณ	อำคำรดุสิตำลยั	
พระรำชวงัสวนจิตรลดำ	ยงัควำมปลำบปล้ืมมำสู่นิสิตเป็นอยำ่งยิง่ท่ีไดรั้บพระมหำกรุณำธิคุณเช่นน้ี

	 จำรึกไว้ในประวตัศิำสตร์กำรสถำปนำคณะวศิวกรรมศำสตร์ครบ	84	ปี
	 กำรควำ้รำงวลัชนะเลิศระดบัโลกในกำรแข่งขนัออกแบบซอฟต์แวร์	 “Imagine	Cup”	 ของนิสิตคณะ
วิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษรศำสตร์	แห่งทีม	 3KC	Returns	 ในเดือนสิงหำคม	2550	 ท่ีกรุงโซล	ประเทศ
เกำหลีใต	้และทีม	SKeeK	ในเดือนกรกฏำคม	2553	ท่ีกรุงวอร์ซอ	ประเทศโปแลนด	์จึงถือเป็นเหตุกำรณ์ส�ำคญัยิง่	
ท่ีตอ้งบนัทึกไวใ้นประวติัศำสตร์ของกำรก่อตั้งคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ซ่ึงครบรอบ	84	ปี	
ในวนัท่ี	1	สิงหำคม	2565	และเป็นประวติัศำสตร์ของประเทศไทย	เน่ืองจำกไม่เคยมีมำก่อน

		

	 นอกจำกนั้นกำรชนะเลิศไดถึ้ง	2	คร้ังถือวำ่เหนือกวำ่ประเทศยกัษใ์หญ่ในยโุรปและอเมริกำ		และประเทศอ่ืนใด	
ในโลก	คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 มีควำมยินดีและภำคภูมิใจเป็นอย่ำงมำกท่ีไดเ้ชิดชู
เกียรติประวติัของนิสิตทั้ง	2	ทีม	ท่ีไดส้ร้ำงช่ือเสียงอยำ่งมำกมำยมหำศำลใหแ้ก่คณะไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี		ทมีนิสิต
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คณะวศิวฯ	มก.	ครองแชมป์โลก	World	Robocup	4	สมยั

	 World	Robocup	 เป็นกำรแข่งขนัหุ่นยนตโ์ลก	จดัข้ึนเพ่ือกำรพฒันำหุ่นยนต	์แสดงควำมสำมำรถในเชิง
วชิำกำรและเป็นกำรแลกเปล่ียนองคค์วำมรู้กนั	เป้ำหมำยของ	Robocup	คือ	กำรส่งเสริมงำนวจิยัและกำรเรียน
กำรสอนทำงดำ้นหุ่นยนต	์โดยเฉพำะอยำ่งยิง่หุ่นยนตท่ี์ท�ำงำนดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีคนสัง่กำรหรือควบคุม
(Autonomous	Robot)	โดยหุ่นยนต	์Robocup	จะใชศ้ำสตร์ทำงดำ้นเคร่ืองกล	อิเลก็ทรอนิกส์	และคอมพิวเตอร์		
หุ่นยนตต์อ้งฉลำดทั้งกำรคิดและแกปั้ญหำอยำ่งรวดเร็ว	ผูเ้ขำ้แข่งขนั	World	Robocup	ไม่เพียงแต่ใชค้วำมรู้	
ท่ีเล่ำเรียนมำเท่ำนั้น	ยงัตอ้งศึกษำและน�ำเทคนิคใหม่	ๆ	มำใชใ้นกำรแข่งขนั	รวมทั้งกำรท�ำงำนเป็นทีมดว้ย

	 กำรแข่งขนั	Robocup	ประเภทรุ่นเลก็	(Small	Size	League)
	 ตวัหุ่นยนตเ์ล่นฟุตบอลเป็นอุปกรณ์ทำงกลซ่ึงควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มีลกัษณะ	ดงัรูป	

						

	
	 หุ่นยนตข์องแต่ละทีมอำจจะมีรูปลกัษณ์ท่ีคลำ้ยหรือเหมือนกนั	แต่จะมีสีสญัลกัษณ์ดำ้นบนท่ีแตกต่ำงกนั
เพื่อแบ่งแยกทีม	ตวัถงัจะเป็นรูปทรงกระบอกเสน้ผำ่ศนูยก์ลำง	180	 มิลลิเมตร	และสูงไม่เกิน	150	 มิลลิเมตร
ภำยในประกอบดว้ยหลำยส่วน	ไดแ้ก่	Path	Planning	 คือ	 ส่วนท่ีสร้ำงเส้นทำงเดินใหก้บัหุ่นยนต	์ หุ่นยนต์
สำมำรถหลบหลีกส่ิงกีดขวำงไดแ้ละตอ้งหำเสน้ทำงใหม่ท่ีรวดเร็วท่ีสุดในกำรเดินทำงต่อใหไ้ด	้ส่วนท่ีเรียกวำ่
ปัญญำประดษิฐ์	หรือ	AI	(Artificial	Intelligence)	คือ	ส่วนของกำรเขียนโปรแกรมแผนกำรเล่น	โดยหุ่นยนต์
จะสำมำรถตดัสินใจเองไดใ้นระดบัท่ีคนไดต้ั้งโปรแกรมไว	้ส่วน	Mechanic	จะเป็นลกัษณะภำยนอกโดยรวม
ของหุ่นยนต	์คือ	เป็นส่วนท่ีจะบอกถึงควำมคล่องตวัและควำมสำมำรถในกำรรับและส่งลกูบอล	ซ่ึงในท่ีน้ีคือ
ลกูกอลฟ์	นอกจำกน้ียงัมีแผงวงจรไฟฟ้ำและส่วนประกอบอ่ืน	ๆ 	อีก	แต่ส่วนท่ียำกท่ีสุดคือ	Image	Processing	
มีลกัษณะเป็นกลอ้งวดีิโอ	(VDO)	เหมือนตำของหุ่นยนต	์มีหนำ้ท่ีส่งขอ้มูลภำพไปประมวลผลท่ีคอมพิวเตอร์
เพ่ือเลือกวำ่จะสัง่กำรใหหุ่้นยนตเ์คล่ือนไหวกำรยงิหรือแกเ้กมกำรแข่งขนั	 หุ่นยนตแ์ต่ละตวัท่ีสร้ำงข้ึนจะเป็น
ระบบไร้สำยทั้งหมด	ท�ำใหผู้แ้ข่งขนัไม่ตอ้งควบคุมกำรท�ำงำนดว้ยตนเอง	 เพรำะระบบจะค�ำนวณกำรท�ำงำน	
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ไดเ้อง	ดงันั้นส่ิงท่ีนบัไดว้ำ่เป็นหวัใจหลกัของกำรแข่งขนัหุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล	 คือ	กำรสร้ำงสมองใหก้บัหุ่นยนต	์
สำมำรถตดัสินใจเองในระหวำ่งกำรแข่งขนั	นัน่คือควำมสำมำรถในกำรเขียนโปรแกรม	หรือซอฟตแ์วร์ปัญญำ
ประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence)	 ซ่ึงประกอบดว้ย	 3	 ส่วนส�ำคญั	 คือ	 ส่วน	Vision	 ท่ีเปรียบเสมือนเป็นตำ	
ของหุ่นยนต	์Strategy	คือ	ส่วนของกำรวำงแผนกำรเล่น	และส่วน	Control	หรือส่วนท่ีควบคุมหุ่นยนต์

	

			

	 ในกำรแข่งขนัหุ่นยนตเ์ตะฟุตบอลชิงแชมป์โลกรุ่นเลก็นั้นแต่ละรอบจะแข่งกนัระหวำ่ง	2	 ทีม	โดยแต่ละทีม
มีหุ่นยนต	์ 5	ตวั	 แต่ละตวัตอ้งมีขนำดและขอ้ก�ำหนดตำมกฎ	 คือตวัถงัเป็นรูปทรงกระบอกเส้นผำ่ศูนยก์ลำง	 180	
มิลลิเมตร	และสูงไม่เกิน	150	มิลลิเมตร	บนสนำมแข่งขนัซ่ึงเป็นพื้นพรม	ขนำด	6.05	x	4.05	เมตร	หุ่นยนตจ์ะถกู
ควบคุมและสัง่กำรดว้ยคอมพิวเตอร์ซ่ึงอยูน่อกขอบสนำมซ่ึงติดต่อถึงกนัดว้ยกำรส่ือสำรไร้สำย	ขำ้งบนของสนำม
ข้ึนไปท่ีระดบั	4	เมตร	จะติดตั้งกลอ้งเพื่อจบัต�ำแหน่งในสนำมของหุ่นยนตทุ์กตวัรวมทั้งลกูบอล

ทมี	SKUBA	ของคณะวศิวฯ	มก.	ชนะเลศิ	คว้ำแชมป์โลก	World	Robocup	4	สมยั
	
	 ทีมฟุตบอลหุ่นยนต	์“SKUBA”	 ของกลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	ชนะเลิศ	
เป็นแชมป์โลก	World	RoboCup	ประเภท	small	size	4	สมยั	ต่อเน่ืองกนัดงัน้ี

	 คร้ังที	่1	แชมป์โลก	World	RoboCup	ปี	2009	ณ	เมอืงกรำซ	ประเทศออสเตรีย	
	 มีทีมจำกชำติต่ำง	 ๆ	 แข่งขนั	 21	 ทีม	 ทีม	 SKUBA	สำมำรถชนะเลิศควำ้แชมป์โลกมำครอง	 โดยชนะทีม	
RoboDragons	ของญ่ีปุ่นในรอบชิงชนะเลิศ	11	ประตู	ต่อ	1	นิสิตในทีมพฒันำหุ่นยนตรุ่์นแรก	ประกอบดว้ย

นำยภคัชนม	์หุ่นสุวรรณ์	 นำยศรัณย	์บวรกิตติวงศ	์ นำยรัชชยั	ด�ำเนินกิตติกลุ	 นำยชำนน	อ่อนมัน่
นำยปิยเมษฐ	์วสุนทพิชยักลุ						นำยศุภรัฐ	ด�ำยศ	 นำยพีรพล	เวชสุวรรณมณี	 นำยอธิยตุ	สิงหะกำร
นำยพิพฒัน	์เตมียวณิชย	์	 นำยภำณุภกัด์ิ	หนุนภกัดี	 นำยจิรัฏฐ	์ศรีสบำ		
อำจำรย์ทีป่รึกษำ	:	อ.ปัญญำ	เหล่ำอนนัตธ์นำ	อ.กำญจนพนัธ์	สุขวชิชยั	และ	ผศ.ดร.ยอดเยีย่ม	ทิพยสุ์วรรณ์



146 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

147
84th

Anniversary of Faculty of Engineering, KU

	 คร้ังที	่2	แชมป์โลก	World	RoboCup	ปี	2010	ทีป่ระเทศสิงคโปร์	
	 มีเขำ้แข่งขนัทั้งส้ิน	18	ทีม	ส�ำหรับในรอบชิงชนะเลิศ	ทีม	SKUBA	ชนะทีม	CMDragons	จำก	Carnegie	
Mellon	University	แห่งสหรัฐอเมริกำ	ซ่ึงเป็นตวัเกง็และอดีตแชมป์โลก	4	สมยั	ดว้ย	Score	6	ประตู	ต่อ	1	
	

	 นิสิตในทีม	SKUBA	ปี	ค.ศ.	2010	มำจำกหลำยภำควชิำ	และชั้นปี	ดงัน้ี
ภำควชิำวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	5	คน		 :	 นำยปิยเมษฐ	์วสุนทพิชยักลุ	เป็นหวัหนำ้ทีม			
	 	 	 นำยคคันะ	ธิมำชยั
	 	 	 นำยณฐัพล	รัญเสวะ
	 	 	 นำยกฤษฎ์ิ	ชยัโส
	 	 	 และ	นำยชำนน	อ่อนมัน่	(ปริญญำโท)				
ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	2	คน	 :	 นำยภมิูนทร์	พวงใจศรี
	 	 	 และ	นำยธีรธชั	อริยชำติผดุงกิจ		
ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	2	คน			 :	 นำยชินธนัย	์อำรีประเสริฐ
	 	 	 และ	นำยธนุศกัด์ิ	กำทองทุ่ง			
อำจำรย์ทีป่รึกษำ	:	ผศ.ดร.ยอดเยีย่ม	ทิพยสุ์วรรณ์	อ.ปัญญำ	เหล่ำอนนัตธ์นำ	และ	อ.กำญจนพนัธ์ุ	สุขวชิชยั			

	 คร้ังที	่3	แชมป์โลก	World	RoboCup	ปี	2011	ณ	เมอืงอสิตนับูล	ประเทศตุรกี
	 ในรอบชิงชนะเลิศ	ทีม	SKUBA	ชนะทีม	Immortals	จำกอิหร่ำน	5	ประตู	ต่อ	1	นิสิตในทีม	ประกอบดว้ย
จำกภำควชิำวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	 :	 นำยภำวตั	เลิศอริยศกัด์ิชยั	หวัหนำ้ทีม	(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์)		
																																																															 นำยธนำกร	ปัญญำเปียง	(วศิวกรรมซอฟตแ์วร์และควำมรู้)	
จำกภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ													 :	 นำยศุภวชิญ	์ศิริวรรณ	และ	นำยรัฐภมิู	ถนอมญำติ	
จำกภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	 :	 นำยศกัยพ์ิเชษฐ	ศริญญำวจัน์
อำจำรย์ทีป่รึกษำ	:	ผศ.ดร.ยอดเยีย่ม	ทิพยสุ์วรรณ์	อ.ปัญญำ	เหล่ำอนนัตธ์นำ	และ	อ.กำญจนพนัธ์ุ	สุขวชิชยั			
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	 คร้ังที	่4	แชมป์โลก	World	RoboCup	ปี	2012	ทีเ่มก็ซิโกซิตี	้ประเทศเมก็ซิโก
	 ทีม	SKUBA	ชนะ	ทีม	ZJUNlict	จำกประเทศจีนในรอบชิงชนะเลิศ	2	ประตู	ต่อ	1	นิสิตในทีม	ประกอบดว้ย
จำกภำควชิำวศิวกรรมคอมพวิเตอร์		 :	 นำยภำวตั	เลิศอริยศกัด์ิชยั	หวัหนำ้ทีม	(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์)		
																																																															 นำยธนำกร	ปัญญำเปียง	(วศิวกรรมซอฟตแ์วร์และควำมรู้)	
จำกภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ													 :	 นำยศุภวชิญ	์ศิริวรรณ	และ	นำยรัฐภมิู	ถนอมญำติ	
จำกภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล								 :	 นำยศกัยพ์ิเชษฐ	ศริญญำวจัน์
อำจำรย์ทีป่รึกษำ	:	ผศ.ดร.ยอดเยีย่ม	ทิพยสุ์วรรณ์	อ.ปัญญำ	เหล่ำอนนัตธ์นำ	และ	อ.กำญจนพนัธ์ุ	สุขวชิชยั			

	 กำรสนับสนุนทมี	SKUBA	จำกคณะวศิวกรรมศำสตร์
	 และมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
	 คณะวิศวฯ	และมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ไดใ้หก้ำรสนบัสนุนแก่ทีม	SKUBA	ในกำรเตรียมตวัเขำ้แข่งขนั	
World	Robocup	 เร่ิมตั้งแต่กำรปรับปรุงหอ้งปฎิบติักำรบนชั้น	 5	อำคำรภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ใหเ้ป็น	
สถำนท่ีท�ำงำน	และกำรฝึกซอ้มของทีมหุ่นยนตเ์ตะฟุตบอลโดยเฉพำะ

							

	 นอกจำกนั้นไดช่้วยจดัหำงบประมำณและเงินสนบัสนุนจำกภำยในและภำยนอก	 (มูลนิธิสุวิตำ)	มำจดัสร้ำง	
ตวัหุ่นยนตเ์พิ่มเพ่ือให้เป็นอะไหล่ส�ำรองท่ีเพียงพอและสำมำรถฝึกซอ้มดว้ยกนัเองได	้ และเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำร	
เดินทำงไปแข่งขนัยงัต่ำงประเทศ	 เม่ือไดแ้ชมป์โลกกลบัมำ	คณะวิศวฯ	ยงัไดร่้วมกบัมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	

จดัเล้ียงแสดงควำมยนิดีแก่ทีม	SKUBA	โดยคณะวศิวฯ	ไดม้อบเงิน	100,000	บำท	เป็นรำงวลัแก่ทีม	SKUBA



148 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

149
84th

Anniversary of Faculty of Engineering, KU

ทมีนิสิต	คว้ำแชมป์โลก	2019	หุ่นยนต์ใช้งำนในบ้ำน	
								
	 ทีม	SKUBA-Jr	ของนิสิตคณะวศิวกรรมศำสตร์	มก.	คว้ำแชมป์โลก	จำกกำรแข่งขนั	World	RoboCup	
2019	 ในประเภทหุ่นยนตใ์ชง้ำนภำยในบำ้น	หรือ	@Home	Education	 ในรุ่น	Open	Category	 ซ่ึงจดัข้ึน	
ณ	เมืองซิดนีย	์ประเทศออสเตรเลีย	ระหวำ่งวนัท่ี	2	-	8	กรกฎำคม	2562	โดยมีผูเ้ขำ้ร่วมกำรแข่งขนั	16	ทีม	
จำก	7	ประเทศ	(ไทย	มำเลเซีย	มำเก๊ำ	จีน	อิตำลี	ออสเตรเลีย	และ	ญ่ีปุ่น)	

	

	 สมำชิกทีม	 SKUBA-Jr	 มีทั้งหมด	 5	 คน	ประกอบดว้ย	 นำยกนัต์	 ยำใจ	 ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ		
หัวหน้ำทีม	 นำยกิตตินนท์	 สวรรยำวฒัน์	 ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 (นำนำชำติ)	 นำยวสุธร	 ศิริยำกร	
ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	นำยรัชกร	ศรีเหรำ	สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต	 IUP	และ	
น.ส.พฤฒำภรณ์	 เมำลำนนท์	 ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 (ปริญญำโท)	 โดยมี	 ผศ.กำญจนพนัธ์ุ	 สุขวิชชยั	
ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	คณะวศิวกรรมศำสตร์	เป็นอำจำรยท่ี์ปรึกษำทีม

			

	 “ด้วยควำมสำมำรถในกำรพฒันำโปรแกรม	และปัญญำประดษิฐ์	ทมี	SKUBA-Jr	ใช้	AI	ส�ำหรับประมวล	
ผลภำพเพื่อตรวจจับหำมือลูกค้ำโดยเร็วแม่นย�ำในกำรเสิร์ฟอำหำร	 และตรวจหำเปลวไฟจำกกล้อง	 Infrared	
เพือ่แยกว่ำไฟไหม้จริง	หรือแค่ภำพวำด	และกำรเรียนรู้ส่วนใหญ่ของหุ่นยนต์	ทมี	SKUBA-Jr	 เขยีนโปรแกรม
ด้วยภำษำ	Python	บน	Linux	และใช้	ROS	เป็นตวักลำงในกำรส่ง	และรับข้อมูล	ท�ำให้หุ่นยนต์ใช้งำนภำยในบ้ำน	
อัตโนมัติของทีม	 SKUBA-Jr	 ได้รับคะแนนรวมในกำรแข่งขันสูงสุด	 และได้รับรำงวัลแชมป์โลกมำครอง	
เป็นคร้ังแรกของประเทศไทย	 ในกำรแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท	@Home	 (At	Home)	 Education	 ในรุ่น	
Open	Category”
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แชมป์โลก	MOS	Olympic	Worldwide	Competition	2008

	 กำรแข่งขนัโอลิมปิค	Microsoft	Office	Specialist	(MOS	Olympic)	เป็นเวทีกำรแข่งขนัทกัษะกำรใชโ้ปรแกรม
ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศระดบัโลก	จดัโดยองคก์รรับรองมำตรฐำนกำรใชง้ำนไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ	Certiport	แห่ง
สหรัฐอเมริกำ	 โดยประเทศไทยมีสถำบนัไอทีไอที	 เป็นตวัแทนท�ำกำรคดัเลือกนกัเรียนนิสิตนกัศึกษำเขำ้ร่วม
กำรแข่งขนัซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2003	เป็นตน้มำ	ส�ำหรับคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	มีนิสิต
ไดรั้บกำรคดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทนประเทศไทยไปร่วมกำรแข่งขนั	3	คร้ัง	และประสบผลส�ำเร็จอยำ่งดียิง่	คือ	ไดรั้บ
รำงวลัรองชนะเลิศอนัดบั	 1	สองปีติดต่อกนัในปี	 2005	 และ	 ปี	 2006	 และท่ีตอ้งบนัทึกไวใ้นเกียรติประวติั
อนัน่ำภำคภมิูใจของคณะ	คือไดรั้บรำงวลัชนะเลิศ	หรือ	แชมป์โลกในปี	ค.ศ.	2008	โดย	น.ส.เพญ็พร	กออนันตกลู			

	 น.ส.เพญ็พร	กออนันตกลู	นิสิตชั้นปีท่ี	3	ภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	ควำ้รำงวลัชนะเลิศกำรแข่งขนั	Thailand
Microsoft	Office	Specialist	Olympic	2008	(MOS	Olympic	2008)	คร้ังท่ี	6	ในประเภทโปรแกรม	Microsoft	Excel	
ภำษำองักฤษ	จำกผูเ้ขำ้ร่วมแข่งขนักวำ่	900	คน	ดว้ยคะแนน	938	จำกคะแนนเตม็	1,000	คะแนน	ท้ิงคะแนนห่ำงจำก
ผูไ้ดรั้บรำงวลัรองชนะเลิศถึง	 63	คะแนน	กำรแข่งขนัจดัข้ึน	ณ	มหำวิทยำลยัสยำม	 เม่ือวนัท่ี	 9	พฤษภำคม	2551
ไดเ้ป็นตวัแทนประเทศไทยไปเขำ้ร่วมแข่งขนัในเวทีระดบัโลกท่ีเมืองไวโคลวั		มลรัฐฮำวำย		ประเทศสหรัฐอเมริกำ	
ในระหวำ่งวนัท่ี	31	กรกฎำคม	2551	ถึงวนัท่ี	2	สิงหำคม	2551			

วธีิกำรทีใ่ช้ในกำรแข่งขนั
	 รูปแบบของกำรแข่งขนัเป็นกำรสอบท�ำโจทยก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 ใครท�ำคะแนนมำกกว่ำจะเป็นผูช้นะ
หรือถำ้คะแนนเท่ำกนัจะเทียบเวลำในกำรท�ำโจทย	์คนท่ีใชเ้วลำนอ้ยกวำ่จะควำ้รำงวลัชนะเลิศไป	กำรแข่งขนัจะมี
เพียงรอบเดียวเท่ำนั้น	โดยใชเ้วลำไม่เกิน	50	นำที	และมีคะแนนเตม็	1,000				
	
	 นำงสำวเพ็ญพร	สำมำรถควำ้แชมป์โลก	Microsoft	Office	 Specialist	 (MOS)	Olympic	 2008	 ในดำ้น
Microsoft	Excel	มำครองไดส้�ำเร็จ	โดยชนะตวัแทนจำกประเทศต่ำง	ๆ	ทัว่โลกเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักวำ่	50	ประเทศ	
ไดรั้บรำงวลั	6,500	US$	พร้อมโล่เกียรติยศ	
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นำยปรำโมทย์		ไม้กลดั		E14
ผูเ้ช่ียวชำญพิเศษดำ้นใหค้ �ำปรึกษำกำรจดัสรรน�้ำและปรับปรุงบ�ำรุงรักษำ	
กรมชลประทำน	
นำยกสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
สมำชิกวฒิุสภำ	อธิบดีกรมชลประทำน

2537

2536

นำยสุวจัน์		ลปิตพลัลภ		E29
สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรจงัหวดันครรำชสีมำ	
ประธำนกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์
รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่ำงๆ	

ดร.สมพร		อรรถเศรณวีงศ์		E34	
ผูเ้ช่ียวชำญพิเศษดำ้นกำรประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์
ในงำนวศิวกรรมโครงสร้ำง	Research	Specialist	สถำบนั	AIT
นกัวชิำกำรอิสระ	และผูพ้ฒันำโปรแกรม	Micro	FEAP

ศ.ฉลอง		เกดิพทิกัษ์		E12
ศำสตรำจำรยภ์ำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	
คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
กรรมกำรควบคุมกำรประกอบวชิำชีพทำงวศิวกรรม	(ก.ว.)

นำยกจิจำ		ผลภำษ	ี	E16
รองอธิบดีฝ่ำยบ�ำรุงรักษำ	กรมชลประทำน
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นำยธเนศ		รัศมสุีขำนนท์		E21
กรรมกำรผูจ้ดักำร	บริษทั	ทอปคอน	จ�ำกดั	

ดร.ไกร		ตั้งสง่ำ		E26
กรรมกำรสภำวศิวกร
ประธำนกรรมกำรผูจ้ดักำร	บริษทั	อินเตอร์เนชัน่	เอน็จิเนียร่ิง	คอนซลัแตนท	์จ�ำกดั	

นำยปฏิภำณ		คชภกัด	ี	E27
ประธำนหอกำรคำ้จงัหวดัพทัลุง	
นำยกสมำคมครู-ผูป้กครองศิษยเ์ก่ำโรงเรียนบำ้นคูหำสวรรค	์
กรรมกำรผูจ้ดักำร	บริษทั	กปนีย	์จ�ำกดั

ดีเด่นแห่งทศวรรษ
นำยปรำโมทย์		ไม้กลดั		E14	
ผูเ้ช่ียวชำญพิเศษดำ้นใหค้ �ำปรึกษำกำรจดัสรรน�้ำและปรับปรุงบ�ำรุงรักษำ	
กรมชลประทำน,	นำยกสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
สมำชิกวฒิุสภำ	อธิบดีกรมชลประทำน

ดีเด่นแห่งทศวรรษ
นำยสุวจัน์		ลปิตพลัลภ		E29
สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรจงัหวดันครรำชสีมำ	
ประธำนกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์
รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่ำงๆ

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยสมชำย		บุญสม		E14
กรรมกำรผูจ้ดักำร	บริษทั	กรีนไดมอนด	์จ�ำกดั

2538

2541

2538
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ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
นำยพรชัย		มงคลวนิช		E33
อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัสยำม

2543

2542
ดีเด่นภำคบริหำรรำชกำร
รศ.ดร.บุญสม		สุวชิรัตน์		E8
รองอธิกำรบดี	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
คณบดีคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
ดร.ประวงิ		ฐิตะวรรโณ		E14
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร	บริษทั	ปทุมธำนีคอนกรีต	จ�ำกดั

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
ผศ.ดร.ประทติ		สันตปิระภพ		E37
คณบดีคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีมหำวทิยำลยัอสัสมัชญั

ดีเด่นภำคกำรเมืองและสงัคม
นำยวรีะพล		วชัรประทปี		E16
สมำชิกวฒิุสภำ

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยชัยวฒัน์		ปรีชำวทิย์		E16
รองอธิบดีกรมชลประทำน
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ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
ดร.ชัยณรงค์		ณ	ล�ำพูน		E25
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร
บริษทั	อินเดก็ซ์	อินเตอร์เนชัน่แนล	กรุ๊ป	จ�ำกดั

ดีเด่นภำครำชกำร
ดร.วฑูิรย์		สิมะโชคด	ี	E29
รองปลดักระทรวงอุตสำหกรรม

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยธีระ		วงศ์สมุทร		E23
อธิบดีกรมชลประทำน
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
ผศ.ดร.สมชำย		ฉัตรรัตนำ		E26
ผูช่้วยผูอ้ �ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ
รองผูอ้ �ำนวยกำรศนูยบ์ริหำรจดักำรเทคโนโลยี

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยศุภรัตน์		ศิริสุวรรณำงกรู		E28
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส	บริษทั	โตโยตำ้	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ำกดั

ดีเด่นดำวรุ่ง
นำยภูรี		วฒันศัพท์		E45
กรรมกำรผูจ้ดักำรบริษทั	ยไูนเตด็	รีจีสตร้ำ	ออฟ	ซิสเตม็ท	์(ประเทศไทย)	จ�ำกดั

25452545
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ดีเด่นภำครำชกำร
นำยสำมำรถ		โชคคณำพทิกัษ์		E21
อธิบดีกรมชลประทำน

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยพพิธิ		พรหมสิทธ์ิ		E21
ผูว้ำ่กำร	กำรประปำนครหลวง

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยนรินทร์		เนำวประทปี		E26
หุน้ส่วนผูจ้ดักำร	หำ้งหุน้ส่วนจ�ำกดั	ส�ำนกัพิมพฟิ์สิกส์เซ็นเตอร์

ดีเด่นดำ้นงำนวจิยัเพื่อสำธำรณชน
รศ.มนตรี		ค�ำ้ชู		E25
รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวชิำกำรและวจิยั	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มก.

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยบัญชำ		สัตถำสำธุชนะ		E20
รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
ม.ล.ชนะพนัธ์ุ		กฤดำกร		E15
รองผูว้ำ่กำร	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

2548
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ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยจกัรำวุธ		ศัลยพงษ์		E26
วศิวกรโยธำและท่ีปรึกษำบริหำรของรัฐวสิำหกิจ

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.วุฒชัิย		กปิลกำญจน์		E26
อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยถวลัย์รัฐ		อ่อนศิระ		E25
อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงน�้ำและพำณิชนำวี
ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยไกรฤทธ์ิ		นิลคูหำ		E25
อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยสมบัต	ิ	ศำนตจิำรี		E24
ผูว้ำ่กำรกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยวนิิจ		แตงน้อย		E25
รองผูว้ำ่กำร	(ผลิตไฟฟ้ำ)	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยสิทธิภำพ		เมอืงคุ้ม		E25
ปลดัเมืองพทัยำ

ดีเด่นภำคนกัประดิษฐ์
นำยสมชำต	ิ	วทิยำรุ่งเรืองศรี		E25
หุน้ส่วนผูจ้ดักำร	หจก.แคนดู	เอนเตอร์ไพรส์

ดีเด่นภำครำชกำร

ดร.พนัธ์ศักดิ์		ศิริรัชตพงษ์		E29
ผูอ้ �ำนวยกำรศนูยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ดร.วนัชัย		เทพรักษ์		E32
ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยชำตนัิย		เนำวภูต		E24
ผูอ้ �ำนวยกำรส�ำนกักำรโยธำ	กรุงเทพมหำนคร

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยชวลติ		สำรันต์		E22
ผูว้ำ่กำรกำรประปำส่วนภมิูภำค
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ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยอดศิร		เกยีรตโิชคววิฒัน์		E26
ผูว้ำ่กำรกำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค

ดีเด่นภำคกำรเมือง
นำยมำนิต		นพอมรบด	ี	E29
สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร	จ.รำชบุรี	เขต	2

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยเฉลมิพร		พรุิณสำร		E25
เลขำธิกำรส�ำนกังำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยวชิำญ		คุณำกลูสวสัดิ์		E26
อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยชลติ		ด�ำรงศักดิ์		E28
อธิบดีกรมชลประทำน

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยประเสริฐ		อตัตะนันทน์		E31
รองผูว้ำ่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย	(ระดบั	14)
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยสุรพงษ์		เลำหะอญัญำ		E35
กรรมกำรและผูอ้ �ำนวยกำรใหญ่	สำยปฏิบติักำร
บริษทั	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จ�ำกดั	(มหำชน)

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
ศ.ทนงเกยีรต	ิ	เกยีรตศิิริโรจน์		E28
ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเชียงใหม่
อดีตคณบดีคณะพลงังำนและวสัดุ	สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี

ดีเด่นภำคกำรเมือง

นำยสิทธ์ิศักดิ์		ยนต์ตระกลู		E37
สมำชิกวฒิุสภำจงัหวดักำฬสินธ์ุ

ดีเด่นภำครำชกำร
ดร.คุรุจติ		นำครทรรพ		E29
อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ
กระทรวงพลงังำน

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยวรีะชัย		โกยกลุ		E25
รองผูว้ำ่กำรปฏิบติักำรเครือข่ำย
กำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยชวลติ		พนัธ์ทอง		E31
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่จดัหำและจดัส่งปิโตรเลียม
บริษทั	ปตท.	จ�ำกดั	(มหำชน)
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ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยสุทธิเดช		สุทธิสมณ์		E25
รองผูว้ำ่กำร	(สำยงำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย)์
กำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ

นำยสุรศักดิ์	ศุภวฑิติพฒันำ	E25
รองผูว้ำ่กำรผลิตไฟฟ้ำ
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยไพศำล		คจัฉสุวรรณมณ	ี	E29
ผูช่้วยผูว้ำ่กำรบ�ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยส�ำคญั		รัศมบีรรจงกจิ		E25
กรรมกำรผูจ้ดักำร
บริษทั	รำชบุรีเพำเวอร์	จ�ำกดั

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยชำญชัย		ทรัพยำกร		E28
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
บริษทั	โตโยตำ้	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยสรรเสริญ		นภำพร		E28
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร
บริษทั	ตึกน�้ำเงิน	(1993)	จ�ำกดั
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยเทยีนโชต	ิ	จงพร์ีเพยีร		E26
อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก
กระทรวงคมนำคม

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยสมชำย		คล่องอำสำ		E25
รองผูว้ำ่กำร	(บริกำร)
กำรประปำนครหลวง

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยบุญชู		พวัประเสริฐ		E27
รองผูว้ำ่กำร	(กำรเงิน)	กำรประปำนครหลวง

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยอนุสรณ์		เทศผล		E28
ผูช่้วยผูว้ำ่กำรปฏิบติักำรเครือข่ำย	(ภำค	3)
กำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยธนำ		พฒุรังษ	ี	E29
รองผูว้ำ่กำรระบบส่ง
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
ศ.ดร.ประภำส	จงสถติย์วฒันำ	E32
ภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวศิวกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
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ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยอ�ำนวย		เนตยสุภำ		E24
กรรมกำรผูอ้ �ำนวยกำร
บริษทั	แคนดูคอนสตร๊ัคชัน่	จ�ำกดั

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยวชัระ		นูมหันต์		E25
กรรมกำรผูจ้ดักำร
บริษทัรำชบุรีเพำเวอร์	จ�ำกดั

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ดร.อศันีย์		ก่อตระกลู		E28
ภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ดร.ศุภกจิ		นนทนำนันท์		E37
ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มก.
คณบดีคณะวทิยำศำสตร์และวศิวกรรมศำสตร์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	วทิยำเขตเฉลิมพระเกียรติ	จ.สกลนคร

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยณฐั		จบัใจ		E34
รองอธิบดีกรมเจำ้ท่ำ
กระทรวงคมนำคม

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยเสรี		ปรัชญกลุ		E27
รองผูว้ำ่กำร	บริหำรทรัพยำกรมนุษย์
กำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค



ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยถำวร		นิตภิำวะชน		E31
รองผูว้ำ่กำร	(ปฏิบติักำร	1)
กำรประปำส่วนภมิูภำค

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยศุภชัย		เศรษฐเสถยีร		E25
กรรมกำรรองผูจ้ดักำร
บริษทั	กนัยงอิเลคทริก	จ�ำกดั	(มหำชน)

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยสุรพงษ์		ตนินังวฒันะ		E32
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
บริษทั	โตโยตำ้	มอเตอร์	เอเชีย	แปซิฟิก	เอน็จิเนียร่ิง	แอนด	์เมนูแฟคเจอร่ิง	จ�ำกดั

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ดร.เจษฎำ		แก้วกลัยำ		E23
ท่ีปรึกษำฝ่ำยวชิำกำร	รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ดร.ธัญญะ		เกยีรตวิฒัน์		E34
คณบดีคณะวศิวกรรมศำสตร์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ

นำยวสิิทธ์ิ		วงศ์ววิฒัน์		E27
รองผูว้ำ่กำร	(บริกำร)
กำรประปำนครหลวง
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ดีเด่นดำ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน�้ำ
นำยอภชิำต		อนุกลูอ�ำไพ		E18
ท่ีปรึกษำฝ่ำยวชิำกำร	รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ดีเด่นดำวรุ่ง
นำยปรัชญำ		ไพศำลวภิชัพงศ์		E60
วศิวกรคอมพิวเตอร์
Social	Nation	Inc.

ดีเด่นภำครำชกำร
นำงรัชดำ		อสิระเสนำรักษ์		E28
รองเลขำธิกำร	(นกับริหำร)
ส�ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยนิทศัน์		ภู่วฒันกลุ		E29
อธิบดีกรมทรัพยำกรน�้ำ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม	

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยอุดม		วงศ์ววิฒัน์ไชย		E29
เลขำธิกำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
กระทรวงอุตสำหกรรม

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยมงคล		สกลุแก้ว		E28
รองผูว้ำ่กำรนโยบำยและแผน
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยภำคภูม	ิ	ศรีช�ำนิ		E35
กรรมกำรผูจ้ดักำร
บริษทั	ซิโน-ไทย	เอน็จิเนียร่ิง	แอนด	์คอนสตรัคชัน่	จ�ำกดั	(มหำชน)

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน

นำยชัยฤทธ์ิ		สิมะโรจน์		E38
กรรมกำรผูจ้ดักำร
บริษทั	ซสัโก	้จ�ำกดั	(มหำชน)

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ชัยวฒัน์		ชัยกลุ		E28
รองอธิกำรบดี
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	วทิยำเขตศรีรำชำ

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ดร.บัญชำ		ขวญัยนื		E38
คณบดีคณะวศิวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	วทิยำเขตก�ำแพงแสน

ดีเด่นดำ้นวฒันธรรมและส่ิงประดิษฐเ์พื่อสงัคม
ดร.วชัรนนท์		จนัทรำงสุวรรณ์		E35
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษทั	พี	พี	เค	ฟำร์อีสต	์จ�ำกดั	และบริษทัในเครือ

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยสมนึก		ลิม้ทองสิทธิคุณ		E29
รองผูว้ำ่กำรปฏิบติักำร	1
กำรประปำส่วนภมิูภำค
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ดีเด่นภำครำชกำร
นำยสมชำย		สุมนัสขจรกลุ		E37
รองอธิบดีกรมเจำ้ท่ำ

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยชำครีย์		บูรณกำนนท์		E28
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ
บริษทั	ปตท.	จ�ำกดั	(มหำชน)

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยชุมพล		โชคพงษ์อุดมชัย		E31
รองผูว้ำ่กำร	(ปฏิบติักำร	1)	กำรประปำส่วนภมิูภำค

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยเมฆนิทร์		เพช็รพลำย		E43
กรรมกำรผูอ้ �ำนวยกำรใหญ่	บริษทั	ท่ำอำกำศยำนไทย	จ�ำกดั	(มหำชน)	

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
ดร.สัมพนัธ์		ศิลปนำฎ		E32
รองประธำนฝ่ำยกำรผลิต	บริษทั	เวสเทิร์นดิจิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
ผศ.มยุรี		เทศผล		E28
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

2557



168 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดีเด่นดำวรุ่ง
ผศ.ดร.ธงไทย		วฑูิรย์		E57
ภำควชิำวศิกรรมเคมี
คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยยงยุทธ		จนัทรโรทยั		E33
รองอธิบดีกรมพลงังำนทดแทนและอนุรักษพ์ลงังำน
กระทรวงพลงังำน

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยโอฬำร		ศักยโรจน์กลุ		E34
รองอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผงัเมือง
กระทรวงมหำดไทย

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยอำนนท์		เหลอืงบริบูรณ์		E35
รองอธิบดีกรมทำงหลวง
กระทรวงคมนำคม

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยเสริมสกลุ		คล้ำยแก้ว		E33
ผูว้ำ่กำรกำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ดร.เกยีรตยุิทธ		กวญีำณ		E29
คณบดีคณะวศิวกรรมศำสตร์	ศรีรำชำ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	วทิยำเขตศรีรำชำ
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ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยธีรพนัธ์		เตชะศิรินุกลู		E35
รองผูว้ำ่กำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยสมนึก		รงค์ทอง		E36
รองกรรมกำรผูอ้ �ำนวยกำรใหญ่
บริษทั	วทิยกุำรบินแห่งประเทศไทย	จ�ำกดั	

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยวชัิย		จริำธิยุต		E28
ผูอ้ �ำนวยกำรสถำบนัยำนยนต์

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยวรเทพ		รำงชัยกลุ		E36
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร
บริษทั	ปูนซีเมนตน์ครหลวง	จ�ำกดั	(มหำชน)

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ดร.พรียุทธ์		ชำญเศรษฐิกลุ		E36
คณบดีคณะวศิวกรรมศำสตร์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยสุเทพ		น้อยไพโรจน์		E28
อธิบดีกรมชลประทำน
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ดีเด่นภำครำชกำร
ดร.รววีรรณ		ภูริเดช		E43
เลขำธิกำร	ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ

นำยสุรศักดิ์		ไตรทำน		E28
รองผูว้ำ่กำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
กำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยวชัรำ		เหมรัชตำนันต์		E32
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
บริษทั	กฟผ.	อินเตอร์เนชัน่แนล	จ�ำกดั

ดีเด่นภำคเอกชน
นำยปิยะ		ประยงค์		E43
กรรมกำรผูมี้อ �ำนำจลงนำม/กรรมกำรผูบ้ริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
บริษทั	พฤกษำ	เรียลเอสเตท	จ�ำกดั	(มหำชน)

ดีเด่นดำ้นบริกำรสงัคมวชิำชีพวศิวกรรม
นำยชัชวำลย์		คุณค�ำ้ชู		E28
กรรมกำรสภำวศิวกร

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยชัยวฒัน์		ทองค�ำคูณ		E35
ผูอ้ �ำนวยกำร	ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร	
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ดีเด่นภำครำชกำร
นำยสัญชัย		เกตุวรชัย		E32
อธิบดีกรมชลประทำน

ดีเด่นภำครำชกำร

นำยณรงค์ศักดิ์		โอสถธนำกร		E37
ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงรำย

ดีเด่นภำครำชกำร
ดร.สุรสีห์	กติตมิณฑล	E40
อธิบดีกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยววิฒัน์ชัย		รัตนรัต		E30
รองผูว้ำ่กำร	(บริกำรดำ้นตะวนัตก)
กำรประปำนครหลวง

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ

นำยสุวฒัน์		เช่ียวชำญชัย		E32
รองผูว้ำ่กำรสำรสนเทศและส่ือสำร
กำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยเสถยีร		ชมภูศรี		E28
กรรมกำรผูจ้ดักำร
บริษทั	เสถียรพลำสติค	แอนด	์ไฟเบอร์	จ�ำกดั
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ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยไพฑูรย์		จริำนันตรัตน์		E38
กรรมกำรผูจ้ดักำร
บริษทั	เหลก็สยำมยำมำโตะ	จ�ำกดั

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
ผศ.ดร.ถำวร		ธีรเวชญำณ		E36
คณบดีคณะวศิวกรรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวนัออก

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ดร.เชำว์		อนิทร์ประสิทธ์ิ		E39
คณบดีคณะวศิวกรรมศำสตร์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	วทิยำเขตก�ำแพงแสน

ดีเด่นภำคนกัวชิำกำร
ศ.ดร.สุวฒันำ		จติตลดำกร		E29
ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษ	ภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ
คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ดีเด่นภำคนกัวชิำกำร
ศ.ดร.นุชนำรถ		ศรีวงศิตำนนท์		E36
ภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ
คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยสมชัย		เตชะวณชิ		E37
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรตลำด	กลุ่มธุรกิจกำรตลำด
บริษทั	บำงจำก	คอร์ปอเรชัน่	จ �ำกดั	(มหำชน)
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ดีเด่นภำคนกัวชิำกำร
ศ.ดร.ชำวสวน		กำญจโนมยั		E43
ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษ	ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล
คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ดีเด่นภำครำชกำร
ดร.สมเกยีรต	ิ	ประจ�ำวงษ์		E34
เลขำธิกำรส�ำนกังำนบริหำรทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ

ดีเด่นภำครำชกำร
ดร.ทองเปลว		กองจนัทร์		E35
อธิบดีกรมชลประทำน

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยสมภพ		เตง็ทบัทมิ		E32
รองผูว้ำ่กำรกิจกำรสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม
กำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยกฎชยุตม์		บริบูรณ์จตุพร		E35
รองผูว้ำ่กำรพฒันำโรงไฟฟ้ำ
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

ดีเด่นภำคเอกชน
นำยกรัณย์พล		อศัวสุวรรณ		E37
ประธำนกรรมกำรบริหำร	บริษทั	ซิมโฟนี	คอมมูนิเคชัน่	จ �ำกดั	(มหำชน)



2562

174 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดีเด่นดำ้นนกัประดิษฐแ์ละนวตักรรม
อำจำรย์ปัญญำ		เหล่ำอนันต์ธนำ		E41
กรรมกำรสภำวศิวกร
ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	คณะวศิวกรรมศำสตร์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ดีเด่นพิเศษ	ดำ้นนกัวชิำกำร
ศ.ดร.ชวลติ		ชำลรัีกษ์ตระกลู		E32
ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

ดีเด่นพิเศษ	ดำ้นนกัวชิำกำร
ศ.ดร.พงศ์ชนัน		เหลอืงไพบูลย์		E45
ภำควชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์	

ดีเด่นดำวรุ่ง
นำยจตุรนต์		กศุลส่ง		E62
ผูช่้วยหวัหนำ้แผนกระบบมิเตอร์อจัฉริยะ
กองแผนงำนระบบไฟฟ้ำอจัฉริยะ
กำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยทว	ี	เกศิส�ำอำง		E35
รองอธิบดีกรมทำงหลวง

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน

ดร.ประสิทธ์ิ		กำญจนศักดิ์ชัย		E38
ประธำนกรรมกำร/ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร	(CEO)	บริษทั	ไทยแลนด	์ไอออนเวคิส์	จ�ำกดั	(มหำชน)
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ดีเด่นภำครำชกำร
นำงดำเรศร์		กติตโิยภำส		E35
รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยเฉลมิเกยีรต	ิ	คงวเิชียรวฒัน์		E36
รองอธิบดีฝ่ำยวชิำกำร
กรมชลประทำน

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยสมเกยีรต	ิ	มณสีถติ		E36
รองอธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยสุภำพ		จรัลพฒัน์		E35
กรรมกำรบริหำร
บริษทั	ที.ที.เอส.	เอน็จิเนียร่ิง	(2004)	จ�ำกดั

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยปัญญำ		บุญญำภวิฒัน์		E37
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษทั	ไดเมท	(สยำม)	จ�ำกดั	(มหำชน)	

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน

นำยทวศัีกดิ์		แสงทอง		E38
กรรมกำรผูจ้ดักำร
บริษทั	ออรำเคิล	คอร์ปอเรชัน่	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั
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ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ดร.สถำพร		เช้ือเพง็		E50
คณบดีคณะวศิวกรรมศำสตร์	ศรีรำชำ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	วทิยำเขตศรีรำชำ

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
ผศ.ดร.ศมณพร		สุทธิบำก		(นิสิตเก่ำระดบัปริญญำโท)	
คณบดีคณะวทิยำศำสตร์และวศิวกรรมศำสตร์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
วทิยำเขตเฉลิมพระเกียรติ	จงัหวดัสกลนคร

ดีเด่นดำ้นนกัวชิำกำร
ศ.ดร.สักกมน		เทพหัสดนิ	ณ	อยุธยำ		E47
ภำควชิำวศิวกรรมอำหำร
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยพูลทรัพย์		สมบูรณ์ปัญญำ		E36
รองผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัสุโขทยั	

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยสรำวุธ		ชีวะประเสริฐ		E37
ท่ีปรึกษำดำ้นยทุธศำสตร์น�้ำ	ระดบั	10
ส�ำนกังำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ	

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
ผศ.ดร.ปรำโมทย์		ลอืนำม		E39
คณบดีคณะสถิติประยกุต์
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์
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ดีเด่นภำครำชกำร
นำยวทิวสั		ภกัดสัีนตสิกลุ		E38
รองอธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน	

ดีเด่นภำครำชกำร

ดร.ทวศัีกดิ์		ธนเดโชพล		E39
รองอธิบดีกรมชลประทำน	

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยชุมพล		สุรพทิยำนนท์		E39
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ธุรกิจหล่อล่ืน
บริษทั	ปตท.	น�้ำมนัและกำรคำ้ปลีก	จ�ำกดั	(มหำชน)
ส�ำนกังำนคลงัพระโขนง

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
ดร.สมจณิณ์		พลิกึ		(นิสิตเก่ำระดบัปริญญำโท)	
ผูว้ำ่กำร	กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยนิพนธ์		โตวริิยะเวช		E33
กรรมกำรผูจ้ดักำร
บริษทั	เพำเวอร์แอร์	กรุ๊ป	จ�ำกดั

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยสมภพ		ภญิโญลำภะ		E37
กรรมกำรผูจ้ดักำรและประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษทั	ที	ไอ	ซี	กรุ๊ป	จ�ำกดั
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ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
ผศ.ดร.ปำรเมศ		ก�ำแหงฤทธิรงค์		E41
คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ดร.สมชำย		น�ำประเสริฐชัย		E43
ผูอ้ �ำนวยกำรส�ำนกับริกำรคอมพิวเตอร์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ดร.ศรีจติรำ		เจริญลำภนพรัตน		E44
คณบดีบณัฑิตวทิยำลยั
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ดีเด่นพิเศษ	ดำ้นนกัวชิำกำร
ศ.ดร.สุวมิล		สัจจวำณชิย์		E28
ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ
คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	

ดีเด่นพิเศษ	ดำ้นนกัวชิำกำร
ศ.ดร.ปำนมนัส		ศิริสมบูรณ์		E32
ภำควชิำวศิวกรรมเกษตร
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
รศ.ดร.วรรณสิสร		วมิลสถติย์		E37
มหำวทิยำลยัแมคควอร่ี
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ดีเด่นพิเศษ	ดำ้นนกัวชิำกำร
ศ.ดร.วนัชัย		ยอดสุดใจ		E49
ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ
คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ดีเด่นพิเศษ	ดำ้นนกัวชิำกำร
ศ.ดร.วุฒพิงศ์		อำรีกลุ		(นิสิตเก่ำระดบัปริญญำโท)	
ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ
คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยสุชำต	ิ	เจริญศรี		E35
ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ระดบั	10

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยสัญญำ		แสงพุ่มพงษ์		E36
ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ระดบั	10

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยส�ำเริง		แสงภู่วงค์		E36
รองเลขำธิกำรส�ำนกังำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ
ส�ำนกันำยกรัฐมนตรี

ดีเด่นภำครำชกำร
นำยสุรพงษ์		เมีย้นมติร		E45
รองผูอ้ �ำนวยกำรส�ำนกังำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งจรำจร
กระทรวงคมนำคม



180 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยคมกฤช		ทนิกร	ณ	อยุธยำ		E35
รองผูว้ำ่กำร	(บริกำรดำ้นตะวนัออก)
กำรประปำนครหลวง

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยนพดล		หำญธนสำร		E37
รักษำกำรผูว้ำ่กำร	กำรยำสูบแห่งประเทศไทย
รองผูว้ำ่กำรฝ่ำยบริหำร	กำรยำสูบแห่งประเทศไทย

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยครรชิต		แช่มภกัด	ี	E33
กรรมกำรผูจ้ดักำร	บริษทั	เอชวเีอซีเอน็จิเนียร่ิง	คอร์ปอเรชัน่	จ �ำกดั

ดีเด่นภำคธุรกิจเอกชน
นำยอ�ำนวย		ธนำรักษ์โชค		E37
ประธำนกรรมกำรบริหำร	บริษทั	เอก็ม่ี	จ �ำกดั	

ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
ผศ.ดร.ศรินยำ		สนิทวงศ์	ณ	อยุธยำ		E50
คณบดีคณะพำนิชยนำวนีำนำชำติ	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	วทิยำเขตศรีรำชำ

ดีเด่นภำครัฐวสิำหกิจ
นำยพลศรี		สุวศิิษฎ์อำษำ		E35
รองผูว้ำ่กำรผลิตไฟฟ้ำ
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
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ดีเด่นภำคกำรศึกษำ
ผศ.ดร.สุภำพ		กญัญำค�ำ		(นิสิตเก่ำระดบัปริญญำโท)		(MSIT)	
คณบดีคณะวทิยำศำสตร์และวศิวกรรมศำสตร์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
วทิยำเขตเฉลิมพระเกียรติ	จงัหวดัสกลนคร

ดีเด่นภำคบริกำรสงัคม
พระอำจำรย์ปพนพชัร์		ภบิำลภกัดิ์นิธี		E28
เจำ้อำวำสวดัค�ำประมง	จงัหวดัสกลนคร

ดีเด่นพิเศษ	ดำ้นนกัวชิำกำร
ศ.ดร.หรรษำ		วฒันำนุกจิ		E28
ท่ีปรึกษำอำวโุส	ศนูยว์จิยัและฝึกอบรมกำรจดักำรทรัพยำกรและระบบภมิูสำรสนเทศ
คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ดีเด่นพิเศษ	ดำ้นนกัวชิำกำร
ศ.ดร.ไพบูลย์		ปัญญำคะโป		E34
หวัหนำ้หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต
สำขำวศิวกรรมโยธำ	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัศรีปทุม
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ใ	นยคุตน้	ๆ	ของกำรก่อตั้งคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์นั้น	 ไดเ้นน้เร่ืองกำรเรียนกำรสอนและผลิตบณัฑิตระดบัปริญญำตรีท่ีมีคุณภำพเป็นหลกั	 ยงัไม่ไดใ้หค้วำมส�ำคญักบังำนดำ้นวิจยั	 เพรำะจ�ำนวน
อำจำรยมี์นอ้ย	และส่วนหน่ึงไดล้ำศึกษำต่อระดบัปริญญำโท-เอก	 ต่อมำเม่ือคณะมีควำมพร้อมและขยำยกำรเปิด
สอนในระดบับณัฑิตศึกษำจึงไดเ้ร่ิมมีแผนพฒันำงำนวจิยัและมีคณะกรรมกำรวจิยัของคณะในกำรขบัเคล่ือน
								
	 ในระยะ	20	ปีท่ีผำ่นมำนั้น	คณะตอ้งเผชิญกบักำรพึ่งพำตนเองมำกข้ึนจำกนโยบำยของรัฐท่ีจะใหม้หำวทิยำลยั													
ออกนอกระบบรำชกำร	อีกทั้งตอ้งพฒันำคณะใหเ้ป็นสำกลทดัเทียมกบัมหำวทิยำลยัในอำรยประเทศ	และตอ้งเผชิญ
กบักำรแข่งขนัท่ีสูงมำก	 เพรำะมีสถำบนักำรศึกษำไม่นอ้ยกวำ่	 100	แห่งทั้งของรัฐและเอกชนท่ีเปิดสอนทำงดำ้น
วศิวกรรมศำสตร์	ในขณะท่ีนกัเรียน	นิสิต	นกัศึกษำ	กมี็คุณสมบติัและควำมตั้งใจท่ีดอ้ยลง	ซ�้ำยงัมีหน่วยงำนภำยนอก
อีกหลำยแห่ง	ไดแ้ก่	ส�ำนกังำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	(องคก์ำรมหำชน)	(สมศ.)	ส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	(สกอ.)	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร	(กพร.)	ส�ำนกังำนกองทุนสนบัสนุน
กำรวจิยั	(สกว.)	และสภำวศิวกร	ฯลฯ	ไดก้�ำหนดมำตรกำรหรือตวัช้ีวดัมำกดดนัและควบคุม	คณะจึงมีควำมจ�ำเป็น
ท่ีตอ้งพฒันำระบบงำนต่ำง	ๆ	 ใหมี้ควำมทนัสมยั	 เกิดควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ	สำมำรถแข่งขนัและเล้ียง
ตวัเองได	้พร้อมท่ีจะรองรับกบักระแสกำรเปล่ียนแปลงรอบดำ้นไดท้นัท่วงที	 โดยผูบ้ริหำรคณะไดว้เิครำะห์อยำ่ง
ถ่ีถว้นแลว้เห็นวำ่	หำกคณะจะอยูร่อดและรักษำควำมเป็นผูน้�ำในล�ำดบัตน้	ๆ 	ไดน้ั้น	คณำจำรยข์องคณะทุกคนตอ้งท�ำ
กำรวจิยัควบคู่ไปกบักำรสอน	และตอ้งปูทำงสู่องคก์รนวตักรรม	อนัจะน�ำพำซ่ึงช่ือเสียงและรำยไดเ้สริมมำสู่คณะ	
และท�ำใหเ้กิดกำรพึ่งพำตนเองไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื			

			

พฒันำกำรในด้ำนส่งเสริม	สนับสนุน	และบริหำรงำนวจิยั
												
	 จำกนโยบำยของคณะท่ีมุ่งเนน้ด�ำเนินกำรในแผนฯ	8	(พ.ศ.	2540	-	พ.ศ.	2544)	คือ	“ขยำยบัณฑติศึกษำ	มุ่งเน้น
งำนวจิยั	พฒันำบุคลำกร”	นั้น	คณะไดใ้หก้ำรสนบัสนุนเงินทุนวจิยัแก่อำจำรยใ์นทุกสำขำวชิำ	และเพิม่ประเภทกำร
ใหทุ้นมำอยำ่งต่อเน่ืองโดยแบ่งเป็นทุนประเภทต่ำง	ๆ 	ไดแ้ก่	ทุนอุดหนุนกำรวจิยัทัว่ไป	ทุนอุดหนุนนกัวจิยัหนำ้ใหม่	
ทุนอุดหนุนวจิยัสถำบนั	ทุนอุดหนุนกำรจดัตั้งหน่วยปฏิบติักำรวจิยัเช่ียวชำญเฉพำะ	(PRE-SRU)	โดยพฒันำกำรของ
ระเบียบกำรใชเ้งินรำยไดค้ณะและเงินงบประมำณมีมำเป็นล�ำดบั	ดงัน้ี

ปี	พ.ศ.	2535		 คณะใหทุ้นวจิยัแก่อำจำรยไ์ม่จ�ำกดัประเภทและวงเงินโดยมีคณะกรรมกำรวจิยัก�ำกบัดูแลงำนดำ้น
	 	 กำรวจิยั	

ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมดีเด่น
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ปี	พ.ศ.	2536		 มหำวทิยำลยัออกประกำศสภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เร่ืองระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนส่งเสริม	
	 	 และพฒันำกำรวจิยั	พ.ศ.	2536		เพ่ือก�ำหนดใหทุ้กคณะด�ำเนินกำรวจิยัไปในแนวทำงเดียวกนั	
	 	 เพื่อใหถ้กูตอ้งตำมระเบียบกำรใชง้บประมำณเงินรำยได้
ปี	พ.ศ.	2542		 คณะใหทุ้นประเภทหน่วยปฏิบติักำรวจิยัเช่ียวชำญเฉพำะ	(PRE-SRU)	ปีละ	250,000	บำท	
	 	 ระยะเวลำกำรท�ำวจิยั	 3	 ปีต่อเน่ือง	ส�ำเร็จแลว้	 8	หน่วยปฏิบติักำรวจิยั	 และมีกำรปรับปรุง	
	 	 หลกัเกณฑใ์หม่ในปี	พ.ศ.	2543	และยกเลิกทุนประเภทน้ี	ในปี	พ.ศ.	2549
ปี	พ.ศ.	2544	 คณะใหทุ้นวจิยัทัว่ไปโดยไม่จ�ำกดัประเภททุน	ระยะเวลำกำรท�ำวจิยั	2	ปี
ปี	พ.ศ.	2545	 คณะก�ำหนดแบ่งประเภททุนออกเป็น	ทุนวจิยัหนำ้ใหม่	10,000	บำท	ทุนวจิยัทัว่ไป	25,000	บำท	
	 	 ทุนวจิยัท่ีก�ำหนดโดยคณะ	50,000	บำท	ระยะเวลำกำรท�ำวจิยัภำยใน	2	ปี
ปี	พ.ศ.	2547		 คณะก�ำหนดใหทุ้นวจิยัทัว่ไปในวงเงิน	25,000	-	50,000	บำท	และเพ่ิมทุนประเภทนกัวจิยัใหม่	
	 	 ระดบัปริญญำโท-เอก	ท่ีเรียนจบมำแลว้ไม่เกิน	5	ปี	ในวงเงิน	100,000	บำท	ระยะเวลำกำร	
	 	 ท�ำวจิยั	1	ปี	ทุกประเภททุน
ปี	พ.ศ.	2548		 คณะเพิม่ทุนประเภททุนวจิยัสถำบนั	โดยคณะก�ำหนดหวัขอ้วจิยัเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและ	
	 	 พฒันำกำรวจิยัใหท้นัต่อเทคโนโลยท่ีีมีกำรเปล่ียนแปลง	ในวงเงินท่ีคณะกรรมกำรวจิยัเห็นชอบ	
ปี	พ.ศ.	2554	 คณะเพิม่ทุนสหสำขำเพ่ือใหน้กัวจิยัต่ำงภำควชิำเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรท�ำวจิยัร่วมกนั	และ	
	 	 หำกไดรั้บทุนจำกหน่วยงำนภำยนอกคณะดว้ย	ก�ำหนดใหไ้ดรั้บเงินเพ่ิมเติมอีกตำมสดัส่วน	
	 	 ในวงเงินไม่เกิน	500,000	บำท		
ปี	พ.ศ.	2555		 คณะใหทุ้นกำรศึกษำระดบัปริญญำโทท่ีมีผลงำนดีเด่นดำ้นนวตักรรม	ค่ำใชจ่้ำยรำยเดือนของ	
	 	 นกัวจิยั	 13,500	บำท	36	 เดือน	 ค่ำวสัดุใชส้อย	50,000/ปี	 ไม่เกิน	3	 ปี	 ต่อมำปี	พ.ศ.	 2559	

	 	 เปล่ียนเป็นใหทุ้นผูช่้วยนกัวจิยัระดบัปริญญำโท	และปี	พ.ศ.	2560	เปล่ียนเป็นทุนสนบัสนุน	
	 	 พฒันำนวตักรรมนิสิตระดบัปริญญำโท
ปี	พ.ศ.	2557	 คณะก�ำหนดกำรขอรับทุนวจิยัหนำ้ใหม่ส�ำหรับอำจำรยต์อ้งบรรจุไม่เกิน	3	ปี	ใหก้ำรสนบัสนุน	

	 	 ทุนตำมคุณวฒิุ	ปริญญำเอกใหทุ้น	200,000	บำท	ปริญญำโทใหทุ้น	100,000	บำท	และก�ำหนด	
	 	 ทุนวิจยัทัว่ไปในวงเงิน	 50,000	บำท	ทั้งน้ี	หำกนกัวิจยัไดย้ืน่ขอทุนวิจยัจำกแหล่งเงินทุน	
	 	 ภำยนอกในปีเดียวกนัจะสนบัสนุนใหไ้ม่เกิน	100,000	บำท	ระยะเวลำกำรท�ำวจิยั	1	ปี	และ	
	 	 ทุนวิจยัสถำบนั	คณะใหเ้พ่ิมกำรปรับปรุงหลกัสูตรในแต่ละสำขำโดยใหทุ้นสนบัสนุนใน	
	 	 วงเงิน	50,000	บำท
ปี	พ.ศ.	2564		 คณะไดเ้พ่ิมกำรสนบัสนุนทุนวจิยัประเภทโครงกำรวจิยัแบบบูรณำกำร	(ทดแทนทุนสหสำขำ	
	 	 ท่ียกเลิก)	 เพ่ือให้มีควำมร่วมมือดำ้นกำรวิจยักบัหน่วยงำนภำยนอกโดยสนับสนุนเงิน	
	 	 300,000	บำท	ระยะเวลำ	 1	 ปี	 และโครงกำรสนบัสนุนศูนยว์ิจยัเฉพำะทำงส�ำหรับผูด้ �ำรง	
	 	 ต�ำแหน่งศำสตรำจำรยใ์นวงเงิน	1,000,000	บำท	ระยะเวลำด�ำเนินกำร	3	ปี

ผลสัมฤทธ์ิของกำรให้ทุนสนับสนุนในกำรท�ำวจิยั		
		
	 คณะไดรั้บองคค์วำมรู้พ้ืนฐำนดำ้นกำรวจิยัและสำมำรถน�ำผลกำรวจิยัไปต่อยอดกบังำนวจิยัดำ้นอ่ืน	อีกทั้ง	
ผลิตผลงำนทำงวชิำกำรเพ่ือตีพิมพผ์ลงำนเผยแพร่สู่สำธำรณชนในรูปแบบวำรสำรวชิำกำร	และเป็นผลงำนท่ีน�ำ	
ไปใชใ้นดำ้นกำรเรียนกำรสอนใหก้บันิสิตคณะวศิวกรรมศำสตร์

ด้ำนกำรผลติผลงำนวจิยัและผลงำนทำงวชิำกำร
													
	 นอกจำกคณะสนบัสนุนคณำจำรยใ์นกำรท�ำวจิยัแลว้	 ยงัสนบัสนุนเงินรำงวลัในกำรผลิตผลงำนวจิยัและ
ผลงำนทำงวชิำกำรท่ีมีผลงำนตีพิมพเ์ผยแพร่ช่ือเสียงออกสู่สำธำรณชนในรูปแบบต่ำง	ๆ 	เช่น	วำรสำร	เอกสำร
ประกอบกำรประชุมทำงวชิำกำร	หรือสมัมนำทำงวชิำกำร	เอกสำรส่ิงตีพิมพท์ำงวชิำกำรในท่ีประชุมวชิำกำร
ประเภทโปสเตอร์โดยสนบัสนุนทุนในวงเงิน	1,000	-	40,000	บำท	ซ่ึงมีระเบียบหลกัเกณฑป์ระกอบกำรใหทุ้น	
โดยจดัสรรทุน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2535	จนถึงปัจจุบนั
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	ผลงำนวจิยัและผลงำนทำงวชิำกำรย้อนหลงั	20	ปี	(ปี	พ.ศ.	2545	-	2564)	
คณะวศิวกรรมศำสตร์

จ�ำนวนบทควำม	และ	Citation	ในฐำนข้อมูล	Scopus
คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	(อดตี	-	ปัจจุบัน)

	 จ�ำนวนอำจำรย์	 จ�ำนวนบทควำมทั้งหมด	-	ปัจจุบัน
	 	 	 และผู้ทรงคุณวุฒ	ิ จ�ำนวนบทควำม	 H-Index	 Citation

	 	1	 วศิวกรรมกำรบินและอวกำศ	 16	 62	 30	 608
	 	2	 วศิวกรรมเคร่ืองกล	 40	 382	 136	 5,003
	 	3	 วศิวกรรมเคม	ี 25	 984	 300	 16,500
	 	4	 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์	 31	 750	 169	 9,797
	 	5	 วศิวกรรมไฟฟ้ำ	 50	 1,009	 240	 9,251
	 	6	 วศิวกรรมโยธำ	 43	 431	 142	 4,451
	 	7	 วศิวกรรมทรัพยำกรน�ำ้	 17	 120	 47	 911
	 	8	 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม	 15	 406	 112	 5,625
	 	9	 วศิวกรรมวสัดุ	 21	 646	 168	 6,642
	 10	 วศิวกรรมอุตสำหกำร	 28	 399	 85	 3,019

	 รวม	 	 286	 5,189	 1,429	 61,807

	 	 	 	 สรุป ณ เดอืนมีนาคม 2565

	 ประเภทวำรสำรวชิำกำร	 จ�ำนวนวำรสำร	 ประเภท	Proceeding	 Proceeding

	 	 ระดบัชำต	ิ ระดบันำนำชำต	ิ (เร่ือง)	 ระดบัชำต	ิ ระดบันำนำชำต	ิ (เร่ือง)

	 2545	 2	 7	 9	 3	 5	 8
	 2546	 4	 8	 12	 9	 10	 19
	 2547	 8	 14	 22	 15	 35	 50
	 2548	 16	 43	 59	 73	 44	 117
	 2549	 22	 48	 70	 76	 54	 130
	 2550	 36	 84	 120	 105	 92	 197
	 2551	 57	 88	 145	 165	 116	 281
	 2552	 62	 104	 166	 148	 136	 284
	 2553	 53	 100	 153	 160	 148	 308
	 2554	 47	 129	 176	 189	 154	 343
	 2555	 50	 136	 186	 156	 214	 370
	 2556	 45	 148	 193	 164	 234	 398
	 2557	 36	 150	 186	 174	 268	 442
	 2558	 52	 164	 216	 174	 220	 394
	 2559	 52	 167	 219	 170	 164	 334
	 2560	 53	 200	 253	 169	 183	 352
	 2561	 50	 221	 271	 143	 171	 314
	 2562	 38	 198	 236	 166	 151	 317
	 2563	 28	 197	 225	 126	 80	 206
	 2564	 27	 198	 225	 99	 88	 187

	 รวม	 738	 2,404	 3,142	 2,484	 2,567	 5,051

ปี	พ.ศ.

ที	่ ภำควชิำ
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ด้ำนกำรสนับสนุนนิสิตระดบับัณฑติศึกษำ
	
	 จำกแผนพฒันำคณะวิศวกรรมศำสตร์ปี	พ.ศ.	 2558	 -	 2561	 ท่ีส่งเสริมนโยบำยกำรพฒันำศกัยภำพและ	
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถดำ้นวชิำกำรและวจิยัของคณะ	รวมทั้งสนบัสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวจิยัในวำรสำรท่ีอยู่
ในฐำนขอ้มูลสำกล	คณะไดจ้ดัสรรทุนวจิยัระดบัปริญญำโท	ปริญญำเอก	และหลงัปริญญำเอก	อยำ่งต่อเน่ือง		
โดยมีประกำศคณะตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	เป็นตน้มำ	อำทิ		

	 ปี	พ.ศ.	2555	 ทุนกำรศึกษำระดบัปริญญำเอก	สนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยเดือนละ	10,000	บำท	ส�ำหรับผูจ้บ	
	 	 กำรศึกษำปริญญำโท	และจบปริญญำตรี	(โครงกำรเรียนปริญญำโท	ควบปริญญำเอก)		
	 	 ไดรั้บเดือนละ	8,000	บำท	ในช่วง	 2	 ปีแรก	หลงัจำกนั้นไดรั้บเดือนละ	10,000	บำท	
	 	 ค่ำวสัดุวิจยัปีละ	 50,000	บำท	 และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมท่ีจ่ำยจริงแต่ไม่เกิน	

	 	 ปีละ	70,000	บำท
	 ปี	พ.ศ.	2555	 ทุนกำรศึกษำระดบัปริญญำโท	สนบัสนุนเดือนละ	8,000	บำท	ไม่เกิน	24	เดือน	ค่ำวสัดุ	
	 	 วิจยัปีละ	50,000	บำท	ไม่เกิน	2	 ปี	และค่ำธรรมเนียมฯ	ตำมท่ีจ่ำยจริงแต่ไม่เกินปีละ		

	 	 70,000	บำท	ไม่เกิน	4	ภำคกำรศึกษำ		
	 ปี	พ.ศ.	2557	 ยกเลกิประกำศคณะ	ปี	พ.ศ.	2555	เปล่ียนเป็น	ทุนผู้ช่วยวจิยัระดบัปริญญำเอก	ผูรั้บทุน	
	 	 ตอ้งมีคุณสมบติัระดบัปริญญำเอกและหลกัสูตรของคณะ	โดยคณะสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำย	
	 	 ผูช่้วยวจิยัส�ำหรับผูมี้วฒิุกำรศึกษำปริญญำโทเดือนละ	10,000	บำท	ปริญญำตรีเดือนละ		
	 	 8,000	บำท/2	ปี	หำกครบก�ำหนดใหเ้พิ่มเป็น	10,000	บำท	ค่ำวสัดุ	50,000	บำท/ปี	และ	
	 	 ค่ำธรรมเนียมฯ	70,000	บำท/ปี	
	 	 -	ยกเลกิประกำศคณะ	ปี	พ.ศ.	2555	เปล่ียนเป็น	ทุนผู้ช่วยวจิยัระดบัปริญญำโท	ผูรั้บทุน
	 	 ตอ้งมีคุณสมบติัระดบัปริญญำโทและหลกัสูตรของคณะ	โดยคณะสนบัสนุนผูช่้วยวจิยั		
	 	 เดือนละ	8,000	บำท	ไม่เกิน	24	 	 เดือน	ค่ำธรรมเนียมฯ	ตำมท่ีจ่ำยจริง	70,000	บำท/ปี	

	 	 (4	ภำคกำรศึกษำ	เฉพำะภำคตน้และภำคปลำย)	ค่ำวสัดุ	50,000	บำท/ไม่เกิน	2	ปี
	 	 -	สนับสนุนทุนวจิัยหลงัปริญญำเอก	 เพ่ือเพิ่มจ�ำนวนบทควำมวจิยัตีพิมพใ์นวำรสำร	
	 	 ระดบันำนำชำติ	 และเพ่ิมศกัยภำพให้อำจำรยข์อต�ำแหน่งศำสตรำจำรยเ์พ่ิมมำกข้ึน	
	 	 โดยสนบัสนุนเดือนละ	35,000	บำท	ไม่นอ้ยกวำ่	12	เดือนแต่ไม่เกิน	24	เดือน
	 ปี	พ.ศ.	2559	 ยกเลิกประกำศฯ	 ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญำเอก	 พ.ศ.	 2557	 ให้ใช้ประกำศฯ	
	 	 พ.ศ.	 2559	 โดยคณะสนบัสนุนแก่ผูมี้วุฒิกำรศึกษำปริญญำโทเดือนละ	 12,000	บำท	
		 	 ปริญญำตรีเดือนละ	10,000	บำท	ในช่วง	2	ปีแรก	หลงัจำกนั้นไดรั้บเดือนละ	12,000	บำท	
	 	 ค่ำธรรมเนียมฯ	ตำมท่ีจ่ำยจริง	แต่ไม่เกิน	70,000	บำท/เดือน	ค่ำวสัดุวจิยั	50,000	บำท/ปี
	 	 -	ยกเลกิประกำศฯ	ทุนผู้ช่วยวจิยัระดบัปริญญำโท	พ.ศ.	2557	ใหใ้ชป้ระกำศฯ	พ.ศ.	2559		
	 	 โดยคณะสนบัสนุนเดือนละ	10,000	บำท	ไม่เกิน	24	เดือน	ค่ำธรรมเนียมฯ	ตำมท่ีจ่ำยจริง		

	 	 แต่ไม่เกิน	 70,000	บำทต่อปี	 ไม่เกิน	 4	ภำคกำรศึกษำ	 (เฉพำะภำคตน้และภำคปลำย)	

	 	 ค่ำวสัดุวจิยั	50,000	บำท/ปี	ไม่เกิน	2	ปี
	 	 -	 ยกเลกิประกำศฯ	 ทุนวจิัยหลงัปริญญำเอก	พ.ศ.	 2557	 ใหใ้ชป้ระกำศฯ	พ.ศ.	 2559	
	 	 โดยคณะสนบัสนุนเดือนละ	35,000	บำท	เป็นระยะเวลำ	12	เดือนต่อสญัญำจำ้ง	1	ฉบบั
	 ปี	พ.ศ.	2560	 ยกเลกิประกำศฯ	 ทุนปี	พ.ศ.	 2557	 -	 2559	 โดยใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ำรใหทุ้นวจิยัระดบั	
	 	 ปริญญำโท-เอก	ปี	พ.ศ.	2560
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	 สรุปจ�ำนวนทุนระดบับัณฑติศึกษำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2560	-	พ.ศ.	2565	ทุนวจิยัระดบัปริญญำโท	จ�ำนวน	94	ทุน	
จะผลิตผลงำนวจิยัในฐำนขอ้มูลสำกลเฉล่ีย	94	ผลงำน	ทุนวจิยัระดบัปริญญำเอก	จ�ำนวน	45	ทุน	ผลิตผลงำนวจิยั
ในฐำนขอ้มูลสำกลเฉล่ีย	จ�ำนวน	45	ผลงำน	ทุนวจิยัหลงัปริญญำเอก	จ�ำนวน	19	ทุน	ผลิตผลงำนวจิยัในฐำนขอ้มูล
สำกลเฉล่ีย	19	ผลงำนหรือมำกกวำ่

ด้ำนกำรพฒันำส่ิงประดษิฐ์และนวตักรรม
	
	 ในปี	พ.ศ.	2549	คณะวศิวกรรมศำสตร์	ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยพฒันำส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมข้ึน	 เพื่อ	
ท�ำหนำ้ท่ีส่งเสริม	สนบัสนุน	กำรเผยแพร่ช่ือเสียงของคณะในดำ้นกำรพฒันำผลงำนส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมจำก
ทั้งอำจำรยแ์ละนิสิตทุกสำขำวชิำ	 โดยจดัใหมี้โครงกำรต่ำง	ๆ	 เพ่ือสนบัสนุนกำรผลิตผลงำนดำ้นส่ิงประดิษฐแ์ละ
นวตักรรมให้เพ่ิมมำกข้ึน	และขยำยวงกวำ้งไปจนถึงผลส�ำเร็จของผลงำนวิจยัโดยกำรข้ึนทะเบียนทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำเพ่ิมข้ึนทุกปีอยำ่งต่อเน่ือง	ผลงำนต่ำง	ๆ	ของคณะไดน้�ำออกไปจดัแสดงนิทรรศกำรภำยนอก	ผลงำนนิสิต
ไดน้�ำไปแข่งขนัและประกวด	โดยไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกคณะ		
	 นอกจำกน้ียงัมีโครงกำรต่ำง	ๆ 	ท่ีไดด้�ำเนินกำรเพื่อสนบัสนุนใหอ้ำจำรย	์นกัวจิยัและนิสิตคณะไดส้ร้ำงผลงำน
ส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรม	ไดแ้ก่		
	 ปี	พ.ศ.	 2549	 -	 2557	 กำรให้ทุนโครงกำร	One	Department	One	 Product	 และโครงกำรท่ีปรึกษำดำ้น	
ส่ิงประดิษฐ์
	 ปี	พ.ศ.	 2556	 -	 2560	 เพิ่มทุนกำรศึกษำระดบัปริญญำโทดำ้นนวตักรรม	 ทุนผูช่้วยพฒันำนวตักรรมระดบั	
ปริญญำโท	 (เร่ิมปี	พ.ศ.	 2559)	 ทุนโครงงำนวิศวกรรมท่ีแสดงถึงควำมกำ้วหนำ้ดำ้นส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรม	
ของนิสิตชั้นปีท่ี	 4	 (เพิ่มเติมจำกท่ีไดรั้บจำกคณะโดยใชเ้งินรำยไดค้ณะทุกสำขำวิชำ)	 ทุนส่งเสริมนิสิตเขำ้ร่วม	
ท�ำงำนในหอ้งปฏิบติักำรวจิยัพฒันำ	(Lab	Room)		
	 ปี	พ.ศ.	2560	เร่ิมใหทุ้นโครงกำรพฒันำผลิตภณัฑน์วตักรรม	ทุนนวตักรรมเพื่อสงัคม	กำรจดัประกวดผลงำน	
วิจยั	นวตักรรมดีเด่นระดบัคณะ	มหำวิทยำลยัและหน่วยงำนภำยนอก	กำรส่งเสริมกำรจดทะเบียนทรัพยสิ์นทำง	
ปัญญำ	กำรส่งเสริมเผยแพร่ผลงำนวจิยั	นวตักรรมออกสู่สำธำรณชน
	 ปี	พ.ศ.	 2544	 ไดป้รับปรุงหอ้งนิทรรศกำร	ชั้น	 1	อำคำรชูชำติ	ก�ำภู	 เพ่ือใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ควำมกำ้วหนำ้	
ทำงเทคโนโลยวีศิวกรรม
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	 ห้องแหล่งเรียนรู้ควำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยีวิศวกรรม	 เดิมเป็นห้องแสดงนิทรรศกำรผลงำนวิจยั	
ส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมในภำคโปสเตอร์	และช้ินงำนส่ิงประดิษฐข์องอำจำรย	์นกัวจิยั	และนิสิตในกำรท�ำ
โครงงำนวิศวกรรม	กอปรกบัมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ไดมี้นโยบำยก�ำหนดใหทุ้กคณะจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ฯ		
เพื่อใหนิ้สิต	นกัศึกษำ	นกัเรียน	ไดศึ้กษำคน้ควำ้หำควำมรู้นอกหอ้งเรียน	คณะจึงไดป้รับปรุงหอ้งดงักล่ำวและ
เปิดใหบ้ริกำรเตม็รูปแบบ	เม่ือวนัท่ี	1	สิงหำคม	2554	และยงัคงใชเ้ป็นสถำนท่ีจดัแสดงผลงำนส่ิงประดิษฐแ์ละ
นวตักรรมของคณะมำถึงปัจจุบนั	
	 ในปี	พ.ศ.	2547	-	2557	คณะไดจ้ดัโครงกำร	Industrial	Awards	for	Outstanding	Engineering	Project	ข้ึน	
เพ่ือใหนิ้สิตใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถผลิตและพฒันำผลงำนวจิยั	และน�ำผลงำนเขำ้ประกวดรับรำงวลัจำกบริษทั	
และหน่วยงำนภำยนอก	รวมถึงเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือกบับริษทัและหน่วยงำนภำยนอก	โดยไดรั้บกำรสนบัสนุน
ทุนรำงวลั	จ�ำนวนทุนละ	20,000	บำท	เป็นระยะเวลำ	10	ปี	(ปี	พ.ศ.	2547	-	2557)	หน่วยงำนท่ีใหก้ำรสนบัสนุน	
ไดแ้ก่	บริษทั	เดลตำ้อีเลคโทรนิคส์	จก.	(มหำชน)	บริษทั	เวอร์ติคอล	อินติเกรดเตด็	โพรดกัส์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	
บริษทั	เอกรัฐวศิวกรรม	จ�ำกดั	(มหำชน)	บริษทั	แคนดู	คอนสตร๊ัคชัน่	จ�ำกดั	บริษทั	อินเดก็ซ์	อินเตอร์เนชัน่แนล		
กรุ๊ป	จ�ำกดั	บริษทั	พำนทอง	เอด็ดูเคชัน่	กรุ๊ป	จ�ำกดั	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	บริษทั	T	I	C	Modular	
System	Co.,	LTD.	และ	บริษทั	ชวนพฒัน	์จ�ำกดั	โดยคณะไดม้อบประกำศเกียรติคุณใหห้น่วยงำนผูส้นบัสนุนทุน
ดงักล่ำว	และเชิญผูใ้หก้ำรสนบัสนุนรำงวลัมำมอบเงินรำงวลัใหแ้ก่นิสิต	ในวนัสถำปนำคณะวศิวกรรมศำสตร์							
1	สิงหำคม	เป็นประจ�ำทุกปี	รวมทั้งยงัไดรั้บกำรสนบัสนุนใหเ้ขำ้ท�ำงำนในบริษทัชั้นน�ำเม่ือจบกำรศึกษำแลว้	
และในช่วงปี	พ.ศ.	2545	-	2557	คณะมีกำรสนบัสนุนใหนิ้สิตท�ำโครงงำนวศิวกรรมดีเด่นเพื่อผลิตผลงำนดำ้น	
ส่ิงประดิษฐเ์พ่ือเขำ้ร่วมกำรประกวดใหไ้ดรั้บรำงวลัจำกคณะโดยใชเ้งินรำยไดโ้ครงกำรละ	20,000	บำท	ควบคู่
ไปกบัโครงกำร	 Industrial	Awards	 for	Outstanding	Engineering	 Project	 ท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกบริษทั	
และหน่วยงำนภำยนอกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ดว้ย
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กำรจดังำนบนเส้นทำงวศิวกรรม
	
	 กำรจดังำนนิทรรศกำรบนเสน้ทำงวศิวกรรม	คณะไดจ้ดัข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือปี	พ.ศ.	 2531	โดยมี	นำยสุรักษำ	
ชชัวำลกิจ	นำยกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ในขณะนั้น	 (รุ่นท่ี	 40)	 เป็นผูป้ระสำนงำนฝ่ำยนิสิตในกำร	
จดังำนนิทรรศกำรบนเส้นทำงวิศวกรรม	คร้ังท่ี	 1	ผนวกกบัควำมร่วมแรงร่วมใจของนิสิตและคณำจำรย	์ จดัข้ึน	
ระหวำ่งวนัท่ี	30	มกรำคม	-	6	กมุภำพนัธ์	2531	มีผูท่ี้เป็นก�ำลงัส�ำคญั	ไดแ้ก่	รศ.ดร.บุญสม	สุวชิรัตน	์อดีตคณบดี	

คณะวิศวกรรมศำสตร์	 และรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร	 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 รศ.วุฒิชยั	 กปิลกำญจน์	
และ	ดร.ประวงิ	ฐิตะวรรโณ	นิสิตเก่ำคณะวศิวกรรมศำสตร์	รุ่นท่ี	14	เป็นผูใ้หก้ำรสนบัสนุน	กำรจดันิทรรศกำร	
“บนเส้นทำงวศิวกรรม”	จนถึงปัจจุบนั	รวม	11	คร้ัง		

										
ส่ิงประดษิฐ์และนวตักรรมเด่น

	 ผลงำนส่ิงประดิษฐ/์นวตักรรมของคณำจำรย	์คณะวศิวกรรมศำสตร์	ท่ีใชง้ำนไดจ้ริง	และไดรั้บกำรใชง้ำนจำก	
ผูใ้ชป้ระโยชนอ์ยำ่งต่อเน่ืองมำเป็นเวลำยำวนำน	มี	Impact	สูงต่อสงัคม	รวมทั้งผลงำนเชิงพำณิชย	์และผลงำนท่ีได้
รับรำงวลัหรือไดรั้บกำรยกยอ่ง	ยอมรับในระดบัชำติท่ีนบัวำ่โดดเด่นและสร้ำงช่ือเสียงใหแ้ก่คณะ	แบ่งออกไดเ้ป็น
ประเภทต่ำง	ๆ	ดงัน้ี
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ส่ิงประดษิฐ์และนวตักรรม	สนองพระรำชด�ำริ

	 อุปกรณ์ล่อเหยือ่สุนัขทรงเลีย้ง	วิง่ออกก�ำลงักำย
	 ผลงำนของ	รศ.มนตรี	ค�ำ้ชู	ภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�ำ้	

	

	 ระบบลูว่ิง่และล่อเหยือ่	เป็นรำงส�ำหรับใหร้ถไฟฟ้ำบงัคบัดว้ยวทิย	ุมีตุก๊ตำกระต่ำยติดอยูท่ี่รถไฟฟ้ำ	เพ่ือใช	้
เป็นตวัล่อใหสุ้นขัวิง่ไล่ตำมกวดเหยือ่บนพ้ืนสนำมหญำ้	เพ่ือกำรออกก�ำลงั	โดยมีร้ัวตำข่ำยป้องกนัโดยรอบไม่ให	้
สุนขัวิง่เขำ้ไปกดัตวัล่อ	ส่วนรถไฟฟ้ำบงัคบัวทิย	ุไดส้ร้ำงใหมี้ควำมคงทน	แขง็แรง	และรองรับน�้ำหนกัตุก๊ตำไดดี้	
สำมำรถวิง่ดว้ยควำมเร็วสูงสุดประมำณ	60	กิโลเมตรต่อชัว่โมง	ในระยะแรกลู่วิง่มีลกัษณะเป็นรำงโดยปูพรม	
ท่ีพ้ืนรำง	และวำงบนพ้ืนสนำมหญำ้ติดตั้ง	 2	 แห่ง	 แห่งแรกตั้งอยูท่ี่วงัไกลกงัวล	หวัหิน	จ.ประจวบคีรีขนัธ์	
มีควำมยำวเป็นวงรอบทั้งส้ิน	75	เมตร	รำงท�ำดว้ยเหลก็ชุบสงักะสี	และแห่งท่ี	2	คือ	พระต�ำหนกัจิตรลดำรโหฐำน	
พระรำชวงัดุสิต	 มีควำมยำวเป็นวงรอบทั้งส้ิน	80	 เมตร	รำงท�ำดว้ยสแตนเลส	โดยรถบงัคบัวทิยตุวัถงัท�ำดว้ย	
สแตนเลส	ใชค้ล่ืน	AM.27165	MHz	มีชุดควบคุมระยะไกล	(Remote	Control)	รุ่นแรกไดส่้งมอบใหว้งัไกลกงัวล	
หวัหิน	จ�ำนวน	3	คนั	และพระรำชวงัดุสิต	จ�ำนวน	2	คนั

	

	 ต่อมำไดป้รับแกร้ำงส�ำหรับใหร้ถไฟฟ้ำบงัคบัวทิยวุิง่ท่ีวงัไกลกงัวล	โดยแกปั้ญหำน�้ำขงัในสนำม	เพ่ือกำร	
วิง่ในหนำ้ฝน	อีกทั้งมีหญำ้ในรำง	และปัญหำกำรวิง่ไม่เรียบจำกรอยต่อของรำง	ผูว้จิยัจึงไดย้กรำงวิง่ของเหยือ่ล่อ	
ใหสู้งเหนือระดบัผวิดิน	และปรับปรุงวสัดุรำงโดยน�ำไฟเบอร์กลำสมำหุม้รำงและเอำพรมปูพื้นรำงออก	ท�ำให	้
สำมำรถทนฝน	ลดเสียงดงัและป้องกนัน�้ ำทะเลไดร้ะดบัหน่ึง	 รวมถึงไดเ้ปล่ียนมอเตอร์ขบัเคล่ือนของรถ
บงัคบัวิทยเุป็นชนิดพิเศษเพ่ือท�ำให้ควำมเร็วระบบล่อเหยื่อเพ่ิมสูงข้ึนเป็น	 80	 กิโลเมตรต่อชัว่โมง	 และใช	้
คล่ืนวทิยคุวบคุมเป็น	FM.40.60	MHz	
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	 กงัหันน�ำ้คลองลดัโพธ์ิ
	 ผลงำนของ	รศ.ชัยวฒัน์	ขยนักำรนำว	ีภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�ำ้	และคณะ

	 กำรออกแบบชุดกงัหันพลงัน�้ ำไหลตน้แบบในคร้ังน้ี	 ทีมนกัวิจยัไดใ้ชห้ลกักำรของพลงังำนจลน์ท่ีเกิดจำก
ควำมเร็วของกระแสน�้ำไหลท่ีใตบ้ำนประตู	 ในโครงกำรประตูระบำยน�้ำคลองลดัโพธ์ิอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ	
คลองลดัโพธ์ิ	จ.สมุทรปรำกำร	โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภำพกำรใชง้ำนสูงสุด	มีรำคำประหยดั	สะดวกต่อกำรปฏิบติังำน	
และซ่อมบ�ำรุง									

	 ทีมนกัวจิยัออกแบบเป็นกงัหนัหมุนตำมแนวแกน	 (Axial	Flow)	และแบบหมุนขวำงกำรไหล	 (Cross	Flow)	
โดยใบพดัตน้แบบท่ีวเิครำะห์และผลิตข้ึนแบบหมุนตำมแนวแกนมีเสน้ผำ่ศนูกลำง	2.00	เมตร	และแบบหมุนขวำง
กำรไหลมีเสน้ผำ่ศนูยก์ลำง	1.00	เมตร	ยำว	2.50	เมตร	ท่ีควำมเร็วน�้ำออกแบบ	2.00	เมตร/วนิำที	(Design	Velocity)	
จะไดก้�ำลงัไฟฟ้ำสูงสุด	 5	 kW.	 ซ่ึงชุดกงัหนัพลงังำนน�้ ำไหลตน้แบบไดติ้ดตั้งท่ีตอม่อทำ้ยประตูคลองลดัโพธ์ิ	
โดยกงัหนัพลงังำนน�้ำไหลยงัเป็นตน้แบบของกำรผลิตกงัหนัน�้ำไปติดตั้งตำมประตูระบำยน�้ำต่ำง	ๆ	ทัว่ประเทศ

	 ชีววศิวกรรมปฐพ	ีกำรประยุกต์พชืพรรณ
	 และโครงสร้ำงเพือ่ป้องกนัดนิถล่มและกำรกดัเซำะ
	 ผลงำนของ	รศ.ดร.อภนิิต	ิโชตสัิงกำศ	ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ

	 กำรใชห้ญำ้แฝกเพ่ือป้องกนักำรกดัเซำะและดินถล่มระดบัต้ืน	 เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภำพหำกใชอ้ยำ่งถูกตอ้ง	
อยำ่งไรก็ตำม	กำรศึกษำเชิงปริมำณเก่ียวกบัสมบติัทำงวิศวกรรมของระบบหญำ้แฝก	โดยเฉพำะดำ้นก�ำลงัเฉือน		
กำรไหลซึมของน�้ำสู่ดิน	และก�ำลงัท่ีเปล่ียนแปลงไปตำมควำมช้ืน	นบัวำ่ยงัมีอยูจ่ �ำกดั	

										
	 ในกำรศึกษำน้ีไดป้ระยกุตใ์ชเ้ทคนิค	Minirhizotron	 ในกำรสงัเกตปริมำณรำกในสนำมและเช่ือมโยงกบักำร	
ทดลองสมบติัดำ้นกลศำสตร์และกำรไหลซึมของดินท่ีมีหญำ้แฝกในหอ้งปฏิบติักำร	และใชก้ำรจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์	
ดว้ยวธีิ	Finite	Element	 เพ่ือจ�ำลองปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งปริมำณน�้ำฝนท่ีตกสู่ลำดและระดบัควำมปลอดภยัของลำด	
ช่วยให้ทรำบถึงประสิทธิภำพของหญำ้แฝกในเชิงปริมำณ	และทรำบขอ้จ�ำกดับำงประกำรของระบบหญำ้แฝก	
เทคนิคท่ีพฒันำข้ึนน้ีสำมำรถใชใ้นกำรประเมินคุณภำพของกำรใชห้ญำ้แฝกในทำงวิศวกรรมเพ่ือป้องกนัดินถล่ม
ระดบัต้ืนไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื	 โดยงำนวิจยัน้ีไดเ้นน้กำรศึกษำร่วมกบัชุมชน	อ.ลบัแล	จ.อุตรดิตถ	์ และ	อ.กำญจนดิษฐ	์
จ.สุรำษฎร์ธำนี	ซ่ึงเป็นพื้นท่ีซ่ึงเคยประสบภยัพิบติัดินถล่มในอดีต
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ส่ิงประดษิฐ์/นวตักรรม	เพือ่กำรเกษตร/เกษตรกร

	 เคร่ืองเพำะถัว่งอกอนำมยัอตัโนมตัิ
	 ผลงำนของ	รศ.มนตรี	ค�ำ้ชู	ภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�ำ้	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 เคร่ืองเพำะถัว่งอกอนำมยัอตัโนมติั	 “กรีนไลฟ์”		
อำศยัหลกักำรถ่ำยเทของเหลวจำกท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง		
หรือเรียกวำ่	“กำลกัน�ำ้”	 ร่วมกบักำรควบคุมเวลำและกำร	
รดน�้ำตำมก�ำหนด	ใชง้ำนง่ำย	 เร่ิมดว้ยกำรน�ำเมลด็ถัว่ผำ่น	
กระบวนกำรแช่เมลด็แลว้มำบรรจุใส่ตระกร้ำส�ำหรับเพำะงอก	
จำกนั้นน�ำตะกร้ำส�ำหรับเพำะงอกบรรจุลงในถงัพลำสติก	
ดำ้นล่ำงแลว้ปิดฝำถงัโดยท่ีฝำปิดถงัพลำสติกดำ้นล่ำงมีช่อง	
ส�ำหรับเช่ือมต่อกบัถงัเกบ็น�้ำท่ีอยูด่ำ้นบนผำ่นแกนท่อสีขำว	
ติดตั้งถงัเกบ็น�้ำผำ่นแกนท่อสีขำวใหล้งช่องพอดี	ท่ีดำ้นบน	

ของถงัเกบ็น�้ำ	มีท่อพลำสติกส�ำหรับจ่ำยน�้ำ	โดยปลำยดำ้นหน่ึงต่อเขำ้กบัก๊อกน�้ำประปำและปลำยอีกดำ้นหน่ึง
ต่อเขำ้กบัหวัน�้ำหยดชนิดพิเศษ	เปิดก๊อกน�้ำประปำพอสมควรหวัน�้ำหยดจะควบคุมกำรจ่ำยน�้ำอตัโนมติั	2	ลิตร
ต่อชัว่โมง	เปิดน�้ำตลอดเวลำในกำรเพำะ	2	-	3	วนั	จนน�้ำเตม็ถงัเกบ็น�้ำ	และถกูดูดลงไปรดถัว่งอกเองทุก	ๆ 	1	-	2	
ชัว่โมงโดยอตัโนมติั	ทั้งน้ีควรตั้งถงัไวใ้นท่ีไม่มีแสงสวำ่ง	เม่ือเพำะครบ	3	วนั	น�ำถัว่งอกมำบริโภคได	้มีคุณภำพ	
สด	สะอำด	และปลอดภยัจำกสำรพิษ

	 เคร่ืองวดัควำมช้ืนเมลด็พนัธ์ุพชืแบบพกพำ
	 ผลงำนของ	รศ.ชัยวฒัน์	ชัยกลุ	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ

	 เคร่ืองวดัควำมช้ืนเมลด็พืชแบบพกพำ	มี	3	รุ่น	คือ	รุ่น	EE-KU	รุ่นเกษตร	60	ปี	และรุ่นเกษตร	65	ปี	โดยได	้
พฒันำรูปแบบใหเ้ลก็กะทดัรัดใหเ้ป็นแบบเคร่ืองมือถือตำมสมยันิยมเพื่อสะดวกต่อกำรใชง้ำน
	

	

																				
					

	
	 กำรพฒันำเคร่ืองวดัควำมช้ืนเมลด็พนัธ์ุพืช	ท�ำใหเ้กษตรกรสำมำรถซ้ือมำใชง้ำนไดใ้นรำคำถกูกวำ่เคร่ือง
ท่ีน�ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ	ทั้งยงัมีควำมแม่นย �ำในกำรวดัควำมช้ืนและสำมำรถใชก้บัเมล็ดพืชท่ีมีปลูกอยูใ่น
ประเทศไทยเกือบทุกชนิด
	 เคร่ืองวดัควำมช้ืนเมลด็พนัธ์ุรุ่นเกษตร	65	ปี	ไดต่้อยอดกำรพฒันำมำจำกเคร่ืองวดัควำมช้ืนรุ่นเกษตร	60	ปี	
โดยเพิ่มจุดเด่นหลำยดำ้น	 เช่น	 เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมไวของเคร่ืองวดัใหสู้งข้ึน	ท�ำใหส้ำมำรถใชไ้ดก้บั
เมล็ดพนัธ์ุพืชไดห้ลำกหลำย	 มีจอแสดงผลแบบกรำฟิกภำษำไทย	สำมำรถแสดงช่ือเมล็ดพนัธ์ุและขั้นตอน
กำรวดัเพ่ือใหใ้ชง้ำนง่ำย	นอกจำกเป็นท่ีรู้จกัและใชง้ำนในกลุ่มบริษทัพืชผลและกลุ่มเกษตรทัว่ไปแลว้	ยงัได้
จ �ำหน่ำยและใชง้ำนแลว้ในต่ำงประเทศ	เช่น	จีน	พม่ำ	ลำว	เวยีดนำม	และฟิลิปปินส์	อีกดว้ย

รุ่น EE-KU รุ่นเกษตร 65 ปีรุ่นเกษตร 60 ปี
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	 เคร่ืองปลูกข้ำวแบบหย่อนกล้ำ
						ผลงำนของ	ผศ.ปัญญำ	เหล่ำอนันต์ธนำ	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ

	

	 เคร่ืองปลูกขำ้วแบบหยอ่นกลำ้	หรือไอเ้ค่ียม	 (I-KIAM	KU)	 มีหลกักำรท�ำงำนคือกำรท�ำนำแบบโยนกลำ้ท่ี	
เป็นระเบียบแบบนำด�ำ	 เคร่ืองจะหนีบตน้ขำ้วจำกถำดเพำะและหยอ่นลงไปในนำ	 ซ่ึงตน้ขำ้วจะมีรำกท่ีห่อหุม้ดว้ย
ตุม้ดินติดไปดว้ย	ท�ำใหต้น้กลำ้มีควำมบอบช�้ำนอ้ย	เป็นระเบียบ	และไม่แน่นเกินไป	เกิดช่องวำ่งใหแ้สงแดดส่องถึง	
พ้ืนนำ	ลดกำรวำงไข่ของแมลงและฆ่ำเช้ือรำโดยวธีิธรรมชำติ	คุณสมบติัของเคร่ือง	คือ	ท�ำงำนไดร้วดเร็ว	ช่วยประหยดั	
เมลด็พนัธ์ุ	 ไม่ท�ำลำยรำกช่วงยำ้ยตน้กลำ้ลงแปลงนำ	ท�ำใหต้น้ขำ้วไม่อบัเฉำตอนปลูกและไม่ตอ้งเสียเวลำพกัตวั	

รำกอยูใ่กลผ้วิดินท�ำใหกิ้นปุ๋ยไดดี้กวำ่	
	 ไอเ้ค่ียมไดรั้บกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพ่ิมประโยชน์ใชส้อยดำ้นกำรฉีดพ่น	กำรหยอดปุ๋ย	
กำรก�ำจดัวชัพืช	หรือกำรเพิ่มสมรรถนะกำรเคล่ือนท่ีในหล่มสูงอยำ่งสะดวกรวดเร็ว	รุ่นปัจจุบนัคือไอเ้ค่ียมตีนตะขำบ		
มีจุดเด่น	คือ	ระบบขบัเคล่ือนท่ีดว้ยไฮดรอลิกส์	สำมำรถเคล่ือนท่ีไดอ้ยำ่งนุ่มนวล	ระบบยกแผงหนำ้และแผงหลงั
ดว้ยไฮดรอลิกส์อิสระซำ้ยขวำ	ท�ำใหส้ำมำรถปรับเอียงแผงได	้ โดยเคร่ืองหยอ่นกลำ้ไอเ้ค่ียมถูกน�ำไปใชง้ำนจริง	
ในพื้นท่ีนำหลำยจงัหวดั	เช่น	ชยัภมิู	ขอนแก่น	ยโสธร	และอุบลรำชธำนี	เป็นตน้

	 เตำอบปลำและเนือ้สัตว์แดดเดยีวโดยไม่ง้อแสงอำทติย์
	 ผลงำนของ	รศ.ดร.คุณยุต	เอีย่มสอำด	ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	

					

	
	 เตำอบปลำและเน้ือสัตวแ์ดดเดียวโดยไม่งอ้แสงอำทิตย	์ ใชเ้ทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ควำมร้อนดว้ยไฟฟ้ำ	
มีจุดเด่น	 คือ	1)	ท�ำควำมร้อนและลดควำมร้อนไดอ้ยำ่งรวดเร็ว	2)	 เตำมีขนำดเลก็กวำ่เตำประเภทอ่ืน	ๆ	 เพรำะตวั	
ใหค้วำมร้อนมีขนำดเลก็	และสำมำรถใหค้วำมร้อนไดอ้ยำ่งรวดเร็วจึงตอ้งกำรพ้ืนท่ี	 (ปริมำตร)	 ในเตำนอ้ยลงกวำ่	
เตำประเภทอ่ืน	ๆ	3)	 เป็นเตำสะอำดและไม่ส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม	4)	 มีกำรควบคุมท่ีแม่นย �ำกวำ่เตำประเภทอ่ืน	ๆ	
5)	มีกำรใชพ้ลงังำนท่ีมีประสิทธิภำพกวำ่เตำประเภทอ่ืน	ๆ 	6)	ตน้ทุนเร่ิมแรกและค่ำใชจ่้ำยในกำรบ�ำรุงรักษำต�่ำกวำ่	
เตำประเภทอ่ืน	ๆ	โดยเตำอบดงักล่ำวไดรั้บควำมร่วมมือจำกบริษทั	โคจิ	 อิจิ	 (ไทยแลนด)์	จ�ำกดั	 ซ้ืออนุสิทธิบตัร	
เพื่อน�ำไปผลิตในเชิงพำณิชย์
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	 อำกำศยำนไร้คนขบั	(UAV)	ช่วยงำนด้ำนกำรเกษตร
	 ผลงำนของ	อ.ดร.ไชยวฒัน์	กล�ำ่พล	ภำควชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ

	 ในอดีตภำพถ่ำยดำวเทียมไดเ้ขำ้มำมีส่วนช่วยในกำรเก็บขอ้มูลพ้ืนท่ีกำรเกษตรในวงกวำ้ง	 ช่วยติดตำม	
กำรเพำะปลกูพืชในพ้ืนท่ีขนำดใหญ่และติดตำมสภำวะอำกำศ		แต่วำ่เทคโนโลยภีำพถ่ำยดำวเทียมยงัมีขอ้จ�ำกดั
ในดำ้นควำมละเอียดของภำพและขนำดของขอ้มลู	ทีมผูว้จิยัจึงไดพ้ฒันำระบบอำกำศยำนไร้คนขบั	(UAV)	เพ่ือ
ช่วยในอุตสำหกรรมกำรเกษตรในหลำย	ๆ 	ระดบัผำ่นควำมร่วมมือกบัหลำกหลำยหน่วยงำน	โดยระบบท่ีพฒันำ
ข้ึนนั้นจะช่วยเกษตรกรในดำ้นพยำกรณ์อำกำศและกำรท�ำฝนหลวง	 ติดตำมควำมสมบูรณ์ของพืช	ตลอดจน	
ใหปุ๋้ยแก่พืชตำมควำมตอ้งกำร	นอกจำกน้ี	ฝงูบินอำกำศยำนไร้คนส�ำหรับภำรกิจฝนหลวงและกำรบินเกษตร	
เป็นอำกำศยำนท่ีไดรั้บกำรพฒันำข้ึนเพ่ือติดตำมควำมสมบูรณ์ของพืช	สำมำรถส�ำรวจพ้ืนท่ีกำรเพำะปลกู	โดยมี	
ควำมละเอียดของภำพถ่ำยสูงกว่ำกำรส�ำรวจดว้ยภำพถ่ำยดำวเทียม	 ช่วยให้เกษตรกรสำมำรถติดตำมพ้ืนท่ี	
เพำะปลูกไดล้ะเอียดมำกกว่ำท่ีเคย	สำมำรถระบุควำมตอ้งกำรของตน้พืชในแต่ละส่วนพร้อมต�ำแหน่งพิกดั
อยำ่งแม่นย �ำ	ท�ำใหพื้ชไดรั้บสำรเคมีอยำ่งพอดี	 ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท�ำกำรเกษตร	ตำมแนวทำงกำร
ท�ำเกษตรอจัฉริยะ	หรือ	Smart	Farming

	 อำกำศยำนไร้คนส�ำรวจสัตว์ป่ำ
	 ผลงำนของ	อ.ดร.ไชยวฒัน์	กล�ำ่พล	ภำควชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ
	
	 ภำควชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ	คณะวศิวกรรมศำสตร์	 ร่วมกบั	กรมอุทยำนแห่งชำติ	สตัวป่์ำ	และ
พนัธ์ุพืช	ส�ำรวจสตัวป่์ำและประชำกรกระทิงของกรมอุทยำนแห่งชำติฯ	 ในพ้ืนท่ีโครงกำรอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
สภำพป่ำ	บริเวณป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกุยบุรี	 อ.กุยบุรี	 จ.ประจวบคีรีขนัธ์	 โดยใชร้ะบบอำกำศยำนไร้คนขบั		
(Unmanned	Aircraft	System:	UAS)	ท่ีออกแบบ	พฒันำและสร้ำงข้ึนโดยภำควชิำวศิวกรรมกำรบินฯ	จำกหอ้ง
ปฏิบติักำรโครงสร้ำงอจัฉริยะและระบบควบคุมอตัโนมติั	 (iSAAC	LAB)	 เพ่ือใชใ้นกำรติดตำมสัตวป่์ำทำง
อำกำศโดยเฉพำะ	ใหส้ำมำรถใชง้ำนจำกบริเวณท่ีจ�ำกดัไดแ้ละเคล่ือนท่ีไปตำมพิกดัท่ีก�ำหนดไดอ้ยำ่งอตัโนมติั
และถกูตอ้งแม่นย �ำ	

			

	

	 กำรใชร้ะบบอำกำศยำนไร้คนขบั	ช่วยเพิ่มพื้นท่ีตรวจตรำ	ลดควำมเส่ียงอนัตรำยจำกสตัวป่์ำ	ลดภำระกำร	
ลำดตระเวนของเจำ้หนำ้ท่ีทหำรและพิทกัษป่์ำ	 รวมทั้งสำมำรถแจง้พิกดักำรพบสัตวป่์ำไดอ้ยำ่งแม่นย �ำแบบ	
ทนัท่วงที	เพื่อประสำนงำนส่งต่อขอ้มูลกบัเจำ้หนำ้ท่ีประจ�ำหำ้งส่องสตัวไ์ดติ้ดตำมสุขภำพสตัวป่์ำ	พฤติกรรม
สตัวป่์ำ	โครงสร้ำงของประชำกรกระทิงและสตัวป่์ำชนิดต่ำง	ๆ	ในพื้นท่ี
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ส่ิงประดษิฐ์/นวตักรรม	ช่วยเหลอืเมือ่เกดิภยัพบิัติ

	 เรือสะเทนิน�ำ้สะเทนิบก
	 ผลงำนของ	ผศ.ปัญญำ	เหล่ำอนันต์ธนำ	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ

			

														

	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกมูลนิธิเพื่อนพึ่ง	(ภำฯ)	ยำมยำก	สภำกำชำดไทย	ใหพ้ฒันำเรือ
สะเทินน�้ำสะเทินบก	เพื่อขนส่งเคร่ืองอุปโภคบริโภค	และช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั	ทดแทนรถยนตท่ี์ไม่สำมำรถ
เขำ้ถึงพื้นท่ีน�้ำท่วมระดบัสูงได	้และดว้ยควำมสำมำรถในกำรเป็นเรือ	70%	และเป็นรถ	30%	ในพำหนะท่ีรวมกนั
เป็นหน่ึงเดียว	จึงท�ำใหเ้รือดงักล่ำว	วิง่ไดท้ั้งทำงบกและในน�้ำ	ขบัข่ีง่ำยเหมือนรถยนต	์
	 ลกัษณะของเรือสะเทินน�้ำสะเทินบก	คือ	ตวัเรือมีน�้ำหนกั	350	-	450	กิโลกรัม	สำมำรถบรรทุกน�้ำหนกัไดถึ้ง	
450	-	550	กิโลกรัม	หรือผูโ้ดยสำรประมำณ	7	-	8	คน	ควำมเร็วสูงสุดบนบกและในน�้ำ	คือ	50	และ	20	กิโลเมตร	
ต่อชัว่โมง	ใชน้�้ ำมนั	1	ลิตร	จะสำมำรถวิง่บนบกได	้18	กิโลเมตร	หรือวิง่ในน�้ำได	้6	กิโลเมตร	เคร่ืองยนตท่ี์ใชเ้ป็น
เคร่ืองจกัรยำนยนตเ์บนซิน	250	cc.	4	จงัหวะ	14	แรงมำ้	มีลอ้รถ	3	ลอ้	ขนำดยำง	22	น้ิว	ขบัเคล่ือนดว้ยลอ้หลงั	1	ลอ้	
มีระบบเกียร์ท่ีสำมำรถส่งก�ำลงัเลือกไปท่ีลอ้หรือไปท่ีหำงของเรือได	้ส่วน	2	ลอ้หนำ้สำมำรถพบัเกบ็ลอ้ได	้เพ่ือจะได	้

ไม่ตำ้นทำนน�้ำเวลำขบัเคล่ือนในน�้ำลึก	และสำมำรถตำ้นทำนกระแสน�้ำหรือคล่ืนน�้ำขนำดใหญ่ไดโ้ดยกำง	2	ลอ้หนำ้
ลงในน�้ำเพื่อถ่วงล�ำเรือไม่ใหพ้ลิกคว �่ำได	้ส่วนเช้ือเพลิงจะเป็นน�้ำมนัเบนซินจุ	20	ลิตร	

	 ระบบเตอืนภยัดนิถล่ม
	 ผลงำนของ	รศ.ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลมัพ์	ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ

	
	 ระบบเตือนภยัดินถล่มไดรั้บกำรพฒันำและน�ำไปใชใ้นพ้ืนท่ีเส่ียงภยั	เช่น	จ.กระบ่ี	จนัทบุรี	และอุตรดิตถ	์เป็นตน้	
โดยไดน้�ำไปใชท้ั้งในงำนวิจยัเชิงวิทยำศำสตร์และสงัคม	ตลอดจนใชใ้นกำรเตือนภยัจริงโดยกรมทรัพยำกรธรณี	
ระบบกำรเตือนภยัแบบเตม็รูปแบบจะเป็นกำรเตือนภยัแบบหลำยทำง	ทั้งจำกส่วนกลำงและจำกชุมชน	กำรเตือนภยั	
จะกระท�ำโดยกำรวดัปริมำณน�้ำฝนในพ้ืนท่ีตน้น�้ำและกำรตรวจจบักำรไหลของมวลน�้ำหลำกและดินโคลนตำมร่องน�้ำ	
สญัญำณขอ้มูลจะถูกส่งโดยสญัญำณวทิย	ุ เพ่ือลดโอกำสในกำรตดัขำดหำกใชส้ญัญำณโทรศพัท	์และส่งสญัญำณ
เขำ้กล่องเตือนภยัประจ�ำบำ้นท่ีกระจำยอยูใ่นกลุ่มหมู่บำ้นต่ำง	ๆ	เพื่อลดเวลำในกำรกระจำยข่ำวและสำมำรถไดย้นิ
เสียงเตือนภยัแมฝ้นตก
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	 ระบบเฝ้ำระวงัและเตอืนภยัพบิัตด้ิวยเครือข่ำยไร้สำย
	 ผลงำนของ	รศ.ดร.อนันต์	ผลเพิม่	ภำควชิำวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

	 ระบบเฝ้ำระวงัและเตือนภยัพิบติัดว้ยเครือข่ำยไร้สำย	 ไดรั้บกำรพฒันำข้ึนเพ่ือรวบรวมขอ้มูล	ตรวจวดั	
ประมวลและแจง้เตือนในพื้นท่ีเส่ียงภยัธรรมชำติ	เช่น	น�้ำท่วม	ดินโคลนถล่ม	แผน่ดินไหว	โดยระบบตรวจวดั
และแจง้เตือนล่วงหนำ้เก่ียวกบัขอ้มูลตรวจวดั	 เช่น	ปริมำณฝนสะสมในพ้ืนท่ี	ควำมช้ืนและกำรอุม้น�้ำของดิน	
ท่ีรวบรวมจำกบริเวณพ้ืนท่ีเส่ียงภยัดว้ยควำมแม่นย �ำและทนัท่วงที	 ซ่ึงกำรจดบนัทึกขอ้มูลแบบเดิมโดยอำศยั
เจำ้หนำ้ท่ีอำจประสบปัญหำในกำรเขำ้ถึงพื้นท่ีในช่วงเวลำท่ีมีควำมเส่ียงสูง	และใชเ้วลำในกำรรวบรวมขอ้มูล
มำประมวลผลนำน	ระบบเฝ้ำระวงัและเตือนภยัพิบติัดว้ยเครือข่ำยไร้สำยจะรวบรวมขอ้มูลโดยอตัโนมติั	จึงนบั
เป็นทำงเลือกท่ีเหมำะสมกวำ่	 โดยระบบดงักล่ำวมีขอ้ดี	 คือ	ไม่จ�ำเป็นตอ้งอำศยัโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นไฟฟ้ำ
และกำรส่ือสำร	รวมทั้งระบบโทรศพัทมื์อถือแบบ	2G/3G	เหมำะกบักำรน�ำไปใชใ้นพื้นท่ีเส่ียงภยัท่ีโครงสร้ำง	
พื้นฐำนมีปัญหำบ่อยคร้ังในช่วงเวลำวกิฤต	เช่น	ไฟฟ้ำดบั	หรือโครงข่ำยส่ือสำรลม้เหลว	เป็นตน้

	 เคร่ืองผลติน�ำ้สะอำดแบบเคลือ่นที่
	 ผลงำนของ	ผศ.ดร.มณฑล	ฐำนุตตมวงศ์
	 นำยปรัชญำ	จนัทร์ศักดิ์	ภำควชิำวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

	 	
	
	 เคร่ืองผลิตน�้ำสะอำดแบบเคล่ือนท่ีช่วยเหลือผูป้ระสบภยั	เป็นผลงำนกำรพฒันำต่อเน่ืองมำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548	
จำกแนวคิดบรรเทำปัญหำและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน�้ ำท่วมในกำรจดัหำน�้ ำสะอำด	 เพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค	
ผูว้จิยัจึงคิดพฒันำระบบกำรผลิตน�้ำส�ำหรับประชำชนข้ึน	โดยรุ่นแรกเป็นรุ่นพกพำ	สำมำรถน�ำเคร่ืองผลิตน�้ำสะอำด
ใส่กระเป๋ำสะพำยหลงัเพ่ือพกพำได	้และรุ่นท่ี	 2	 คือ	 รุ่นครัวเรือน	 เป็นระบบผลิตน�้ำใชอ้ยำ่งง่ำยท่ีอำศยัหลกักำร	
ตกตะกอนและกำรกรอง	เหมำะส�ำหรับติดตั้งใชง้ำนในครัวเรือน	และรุ่น	Mobile	Aqua	Purifier	(MAP)	3.2	เป็น	
รุ่นเคล่ือนท่ีได	้ผลิตน�้ำสะอำดไดท้ั้งน�้ำด่ืมและน�้ำใชไ้ดใ้นปริมำณมำก	โดยอำศยัแรงคนเพียงคนเดียว	 ไม่ตอ้งใช้
พลงังำนไฟฟ้ำ	และเคร่ืองยนต	์ใชง้ำนง่ำย	รำคำประหยดั	สำมำรถหำวสัดุเพื่อประกอบไดภ้ำยในประเทศ
	 อุปกรณ์หลกัเคร่ืองผลิตน�้ำสะอำดเคล่ือนท่ี	(MAP3.2)	มีขนำด	45	x	50	x	55	เซนติเมตร	ประกอบดว้ย	หน่วย
กำรกรอง	4	ขั้นตอน	กระบอกสูบน�้ำดิบแบบใชมื้อชกั	ท่ีสูบลมแบบเทำ้เหยยีบ	สำมำรถใชก้รองน�้ำจำกแหล่งน�้ำจืด	
ไดทุ้กประเภท	มีอตัรำกำรผลิตน�้ำเพ่ือใชส้�ำหรับบริโภค	30	ลิตรต่อชัว่โมง	ระดบัควำมสะอำดเทียบเคียงน�้ำอำร์โอ	
ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยเียือ่กรองระดบันำโนเมตร	และอตัรำกำรผลิตน�้ำเพ่ืออุปโภค	120	ลิตรต่อชัว่โมง	ระดบัควำมสะอำด
เทียบเคียงน�้ำประปำ	มีอำยกุำรใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่	10,000	ลิตรต่อรอบของกำรเปล่ียนไส	้
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ส่ิงประดษิฐ์/นวตักรรม	สู้ภยั	Covid-19
	
	 ชุดแพทย์ฉลำด	
	 ผลงำนของ	รศ.ดร.อรทยั	จงประทปี	ภำควชิำวศิวกรรมวสัดุ

	 ชุดแพทยฉ์ลำด	 (Smart	 gown	และ	Smart	 scrub	 suit)	 เป็นกำรผสมผสำนเทคโนโลย	ี
ส่ิงทอร่วมกบักำรพฒันำสูตรน�้ ำยำเคลือบและกระบวนกำรเคลือบ	 เพ่ือปรับปรุงคุณสมบติั	
ชุดแพทย	์ ให้มีสมบติัสะทอ้นน�้ ำและตำ้นทำนกำรเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย	์ โดยสำร
เคมีท่ีใชเ้คลือบเพ่ือยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียมี์ส่วน
ประกอบส�ำคญั	ไดแ้ก่	ไททำเนียมไดออกไซด	์
(Titanium	dioxide)	 และ/หรือ	 ซิงกอ์อกไซด	์
(Zinc	oxide)	และสำรเคมีท่ีใชเ้คลือบเพื่อใหมี้
สมบติัสะทอ้นน�้ำ	ไดแ้ก่	สำรประกอบฟลอูอโร	

พอลิเมอร์	ชุดแพทยฉ์ลำดใชส้วมใส่เพ่ือไม่ใหส้มัผสักบัเช้ือโรค		เลือด	
สำรคดัหลัง่ต่ำง	ๆ 	ของผูป่้วย	ลดควำมเส่ียงจำกกำรติดเช้ือระหวำ่งกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีของบุคลำกรทำงกำรแพทย	์

	 ตู้ควำมดนับวกเพือ่เกบ็ส่ิงส่งตรวจ	
	 ผลงำนของ	รศ.ดร.วรีชัย	ชัยวรพฤกษ์	ผศ.ดร.ประพจน์	ขุนทอง
	 และทมีอำจำรย์	ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล
	 	 					
	 	 จำกกำรเกิดสถำนกำรณ์	Covid-19	คณะวิศวกรรมศำสตร์	 ไดค้ �ำนึงถึงควำมปลอดภยั	

ในกระบวนกำรคดักรองผูป่้วยของบุคลำกรทำงกำรแพทย	์จึงไดมี้กำรศึกษำ	วจิยั	และพฒันำ
ตูค้วำมดนับวกเพ่ือเก็บส่ิงส่งตรวจข้ึน	 ร่วมกบัศูนยว์ิจยัคลินิก	คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำล	มหำวทิยำลยัมหิดล	และบริษทั	แคมฟิล	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	งำนวจิยัน้ีมีกำรใช	้
พลศำสตร์ของไหลเชิงค�ำนวณ	จ�ำลองลกัษณะกำรไหลของอำกำศภำยในตูต้รวจ	และหำ	
จุดอนัตรำยท่ีเกิดจำกกำรท่ีอำกำศจำกภำยนอกไหลเขำ้ตูต้รวจโดยไม่ไดผ้ำ่นชุดกรอง	และ	
น�ำมำใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรออกแบบสร้ำงตูต้รวจท่ีมีมำตรฐำนควำมปลอดภยัสูงมำก	โดยมี	
จุดเด่น	คือ	มีกำรถ่ำยเทอำกำศมำกกวำ่	12	ACH	โดยใชชุ้ดพดัลมเสียงเบำผำ่นชุดกรองท่ี	

ไดม้ำตรฐำน	EN1822	Class	H14	99.995%MPPS	และมำตรฐำน	Prosafe	VDI6022	ท�ำให	้
สำมำรถสร้ำงสภำวะควำมดนับวกภำยในตู	้เพ่ือผลกัดนั	

อำกำศใหไ้หลออกนอกตูต้รวจตลอดเวลำ	 ตูต้รวจควำมดนับวกถูกน�ำไปใช	้
งำนจริงในวงกวำ้ง	 เช่น	โรงพยำบำลศิริรำช	โรงพยำบำลสนำมธรรมศำสตร์	
โรงพยำบำลปทุมธำนี	 โรงพยำบำลจุฬำภรณ์	และ	โรงพยำบำลพระนัง่เกลำ้	
เป็นตน้	อีกทั้งเทคโนโลยท่ีีไดจ้ำกงำนวจิยัน้ียงัถกูถ่ำยทอดใหก้บับริษทั	แคมฟิล	
(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	เพื่อกำรต่อยอดในเชิงธุรกิจอีกดว้ย
	 ล่ำสุด	ตูค้วำมดนับวกเพื่อเกบ็ส่ิงส่งตรวจไดรั้บรำงวลั	Prime	Minister	
Award:	Innovation	for	Crisis	ประเภทหน่วยงำนภำครัฐ	(Government	Sector)	
จำกส�ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ	 (องค์กำรมหำชน)	หรือ	สนช.	และรำงวลั	
ผลงำนวจิยัทีส่ร้ำงผลกระทบสูงมำก	จำกมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ประจ�ำปี	
2564	Gold	Award	for	the	High	Impact	Research	
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	 หุ่นยนต์พ่นละอองยำฆ่ำเช้ือ	
	 ผลงำนของ	ผศ.ปัญญำ	เหล่ำอนันต์ธนำ
	 และทมีนักวจิยั	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ

	 หุ่นยนตพ์่นละอองยำฆ่ำเช้ือ	 เป็นหุ่นยนต	์ 3	 in	 1	สำมำรถใช้
ส�ำหรับกำรฉีดพ่นน�้ ำยำดำ้นกำรเกษตร	 ใชถู้พ้ืน	 และพ่นยำฆ่ำเช้ือ	
ป้องกนัเช้ือฟุ้งกระจำย	ลดควำมเส่ียงส�ำหรับผูป้ฏิบติังำนในกำรฉีดพน่	
น�้ำยำ	 มีน�้ำหนกัเบำ	 มีกลอ้งติดท่ีตวัหุ่นยนต	์สำมำรถดูกำรปฏิบติังำน
ผำ่นโทรศพัทห์รือจอขนำดเลก็ได	้ เหมำะส�ำหรับพ้ืนท่ีสำธำรณะและ
บริเวณโดยรอบอำคำร	ควบคุมระยะไกลโดยใช	้Remote	Control	
ในระยะทำง	200	เมตร	ท�ำงำนไดเ้ร็วเป็น	2	เท่ำของผูป้ฏิบติังำน	1	คน	
	 หุ่นยนตพ์่นละอองน�้ ำยำฆ่ำเช้ือ	Covid-19	 ช่วยลดควำมเส่ียง	
ใหก้บัผูป้ฏิบติังำนท่ีตอ้งฉีดพน่น�้ำยำฆ่ำเช้ือตำมอำคำรต่ำง	ๆ 	ได	้โดยกำร	

ออกแบบใหหุ่้นยนตมี์ขนำดกะทดัรัด	สำมำรถเขำ้ประตูท่ีมีควำมกวำ้ง	80	เซนติเมตรข้ึนไป	สำมำรถปีนพ้ืนต่ำงระดบั	
ควำมสูงไม่เกิน	5	เซนติเมตร	และสำมำรถวิง่บนพื้นผวิขรุขระได้
	 ระบบกำรพน่ละอองน�้ ำยำ	สำมำรถโรยละอองไดเ้ป็นฝอยมีรัศมี
กำรโรยละอองกวำ่	 1.5	 เมตร	 เสำฉีดพ่นแยกซีกซำ้ยขวำสำมำรถส่ำย	
ไปมำเพ่ือใหน้�้ ำยำกระจำยตวัไดท้ัว่ถึง	 ติดตั้งหวัฉีด	 3	หวั	ตวัหุ่นยนต์
ออกแบบระบบหวัฉีดแบบส่ำยไดสู้งสุดถึง	120	องศำ	และยงัมีสองซีก	
ซ้ำยขวำท�ำให้กำรโรยละอองท�ำไดท้ัว่ถึง	 สำมำรถถอดเคร่ืองพ่นยำ	
ออกไปใชง้ำนไดท้นัทีในกรณีท่ีจ�ำเป็น	ถำ้ตอ้งท�ำงำนในพ้ืนท่ีท่ีหุ่นยนต	์
ไม่สำมำรถเขำ้ถึงได	้กส็ำมำรถใชค้นฉีดพน่แทนได้
	 ผลงำนนวตักรรมในช่วงสถำนกำรณ์กำรเกิดกำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ	2019	หรือ	Covid-19	เกิดจำก
ควำมร่วมมือร่วมใจของอำจำรย	์นิสิตและบุคลำกรคณะวศิวกรรมศำสตร์	ในกำรน�ำควำมรู้ดำ้นวศิวกรรมศำสตร์
ผนวกเขำ้กบักำรแพทย	์เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำรช่วยเหลือสงัคม	นอกจำกนวตักรรมทั้ง	3	ผลงำนขำ้งตน้	
ยงัมีผลงำนอ่ืน	ๆ	 ท่ีคณำจำรย	์ นิสิต	 ไดร่้วมมือร่วมใจพฒันำนวตักรรมสู้ภยั	 Covid-19	 เช่น	 Face	 Shield	
เคร่ืองพน่น�้ ำยำลำ้งมือ	 เคร่ืองตรวจจบักำรสวมหนำ้กำกอนำมยั	 เป็นตน้	 เพ่ือน�ำใชใ้นมหำวิทยำลยั	ตลอดจน	
ส่งต่อไปโรงพยำบำลและหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ทัว่ประเทศ	เช่น	โรงพยำบำลศิริรำช	โรงพยำบำลภมิูพลอดุลยเดช	
โรงพยำบำลจุฬำภรณ์	เป็นตน้	
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ส่ิงประดษิฐ์/นวตักรรม	ด้ำนซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์

	 ซอฟต์แวร์ระบบจดักำรเรียนกำรสอน
	 (Learning	Management	System:	LMS)	“M@xLearn”
	 ออกแบบและพฒันำโดย	อ.ดร.จติต	ินิรมติรำนนท์
	 และ	อ.นนทวฒัน์	จนัทร์เจริญ	ภำควชิำวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	

	 ซอฟตแ์วร์ท่ีเอ้ืออ�ำนวยให้กำรเรียนกำรสอนผ่ำนอินเทอร์เน็ต	หรือ	 e-Learning	 มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน	 คือ	
ซอฟตแ์วร์ระบบจดักำรเรียนกำรสอน	 (Learning	Management	 System	หรือ	LMS)	 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีอ�ำนวย	
ควำมสะดวกในกำรสร้ำงแผนกำรสอนออนไลน์	 ปฎิทิน	 และกิจกรรมกำรสอน	กำรรับส่งกำรบำ้นผ่ำน	Web	
แบบทดสอบและประเมินผล	ระบบจดักำรเน้ือหำกำรสอน	กระดำนสนทนำ	กระดำนข่ำว	และอ่ืน	ๆ	ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ี	
จะช่วยใหก้ำรส่ือสำรและถ่ำยทอดแลกเปล่ียนควำมรู้ระหว่ำงผูส้อนและผูเ้รียนไม่ถูกจ�ำกดัดว้ยเวลำและสถำนท่ี	

อีกทั้งยงัช่วยสร้ำงวฒันธรรมกำรเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนอีกดว้ย		
	 คณะวิศวฯ	มก.	 ไดพ้ฒันำ	LMS	 ข้ึนมำใชง้ำนเอง	 โดยตั้งช่ือวำ่	 “M@xLearn”	 ซ่ึงเร่ิมตน้ทดลองใชใ้นคณะ	
วศิกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	คร้ังแรกเม่ือปี	พ.ศ.	2543	ต่อมำไดป้รับปรุงพฒันำใหมี้ประสิทธิภำพ	
ยิง่ข้ึน	และขยำยกำรใชง้ำนไปสู่ระดบัมหำวทิยำลยั	ในปี	พ.ศ.	2545	(http://course.ku.ac.th)	
		

				

	

	 “M@xLearn”	นบัเป็นซอฟตแ์วร์	LMS	ตวัแรกท่ีผลิตในประเทศไทยท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนระบบ	
e-Learning	ไดเ้ป็นอยำ่งดี	 ก่อใหเ้กิดกำรเรียนแบบผสมผสำน	 (Blended	Learning)	ทั้งในและนอกชั้นเรียน	และ	
เอ้ืออ�ำนวยใหเ้ปิดหลกัสูตรในลกัษณะเรียนแบบออนไลนไ์ด	้M@xLearn	ไดรั้บควำมนิยมจำกคณำจำรยแ์ละนิสิต	
ของมหำวทิยำลยั	เกษตรศำสตร์อยำ่งต่อเน่ืองยำวนำนกวำ่	15	ปี	จนมีวชิำท่ีเปิดสอนของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
ซ่ึงประยกุตใ์ช	้e-Learning	ดว้ย	M@xLearn	สนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนไม่นอ้ยกวำ่	800	วชิำ	นบัเป็นซอฟตแ์วร์
ท่ีมีกำรใชบ่้อยคร้ังมำกท่ีสุดบนเวบ็ไซตข์องมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	นอกจำกน้ียงัไดมี้กำรขยำยกำรใช	้“M@x	
Learn”	ไปสู่คณะวศิวกรรมศำสตร์	สถำบนักำรศึกษำอ่ืน	ๆ	อีกไม่นอ้ยกวำ่	10	แห่ง		
	 “M@xLearn”	เป็นจุดก�ำเนิดท่ีท�ำใหอ้ำจำรยแ์ละนิสิตของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์เขำ้ใจและรู้จกัใชป้ระโยชน	์
ของ	e-Learning	ถือไดว้ำ่เป็นซอฟตแ์วร์หน่ึงท่ีมีบทบำทส�ำคญัในกำรขบัเคล่ือนคณะวศิวกรรมศำสตร์	สู่	e-Faculty																							
และมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	สู่	e-University	และ	เป็นรำกฐำนท่ีน�ำไปสู่กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลนต่์อเน่ือง
มำจนทุกวนัน้ี		
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ส่ิงประดษิฐ์	นวตักรรม	ด้ำนอืน่	ๆ

	 ยำนด�ำน�ำ้ขบัเคลือ่นอตัโนมตัิ
	 ผศ.ดร.ยอดเยีย่ม	ทพิย์สุวรรณ์	ภำควชิำวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	ร่วมมือกบั	บริษทั	ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ำกดั	(มหำชน)	วจิยัและพฒันำ								
ยำนยนตใ์ตน้�้ ำแบบบงัคบัมือ	(Remotely	Operated	Vehicle	-	ROV)	และยำนยนตใ์ตน้�้ ำอตัโนมติั	(Autonomous		
Underwater	Vehicle	-	AUV)	โดยยำนยนตใ์ตน้�้ำอตัโนมติั	คือ	หุ่นยนตท่ี์ด�ำด่ิงลงสู่ใตน้�้ำไดด้ว้ยตนเอง	โดยไม่ตอ้ง	
มีกำรบงัคบั	โดยหุ่นยนตไ์ดน้�ำมำใชใ้นอุตสำหกรรมกำรส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในหลำกหลำยหนำ้ท่ี	ไม่วำ่
จะเป็นกำรตรวจจบักำรร่ัวไหลของน�้ำมนั	กำรลงไปส�ำรวจใตน้�้ ำดว้ยคล่ืนเสียง	กำรตรวจวดัควำมลึกของทะเล	
กำรตรวจหำชั้นตะกอน	และกำรตรวจวดัระบบท่อส่งน�้ำมนัใตท้ะเล	เป็นตน้

							

	 เตำย่ำงกึง่อบอจัฉริยะ
	 ผศ.ปัญญำ	เหล่ำอนันต์ธนำ	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ

	 เตำยำ่งก่ึงอบอจัฉริยะ	เป็นนวตักรรมท่ีพฒันำ	ปรับปรุงขอ้จ�ำกดัของเตำยำ่งใชถ่้ำน	คือ	ลดปัญหำกำรรบกวน	

ของควนัและควำมร้อนสูง	ประหยดัพลงังำน	ดว้ยระบบกำรยำ่งแบบหมุนวนรอบไฟ	ประกอบดว้ย	เตำไฟกลำง		
ยำ่งเน้ือทุกชนิด	 ไดเ้น้ือนุ่มชุ่มในสุกสม�่ำเสมอ	ภำยนอกกรอบอร่อยและใหก้ล่ินหอมของกำรยำ่ง	ประหยดั	
ค่ำถ่ำนมำกกวำ่เตำยำ่งทัว่ไป	 3	 เท่ำตวั	 ช่วยใหอ้ำหำรสุกเร็ว	 เตำมีผนงัเตำสองชั้นพร้อมฉนวนไส้ในลดกำร	
สูญเสียควำมร้อนสู่ภำยนอก	ทั้งยงัช่วยลดควำมร้อนรอบเตำช่วยใหท้�ำงำนสบำยข้ึนอีกดว้ย	สะดวกสบำยและ
ลดกำรใชแ้รงงำนมีเคร่ืองมือช่วยในกำรใส่ไมย้ำ่งเขำ้ออกเตำ	ปล่อยควนันอ้ยกวำ่กำรยำ่งแบบปกติ	 3	 เท่ำตวั	
ประหยดัพื้นท่ีและเคล่ือนยำ้ยสะดวก	แขง็แรงทนทำนอำยกุำรใชง้ำน	5	-	10	ปี
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	 เทคโนโลยสีำมมติเิพือ่อนุรักษ์สะพำนปูนป้ันในกรุงเทพฯ
	 รศ.ดร.คุณยุต	เอีย่มสอำด	และ	นำยกติตนิำถ	วรรณสิสร
	 ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล
	
						 สะพำนปูนป้ันในกรุงเทพมหำนคร	ถือวำ่เป็นสมบติัท่ีควรอนุรักษไ์วข้องชำติไทย	โดยทัว่ไปกำรท�ำกำรอนุรักษ	์
จะตอ้งใชว้ิธีท่ีเฉพำะทำงและใชผู้มี้ควำมเช่ียวชำญสูง	แต่กำรเก็บรักษำตน้แบบท่ีไดท้�ำกำรถอดแบบจำกช้ินงำน	
จริงนั้น	จะเกบ็รักษำไดย้ำกเน่ืองจำกช้ินงำนมีอำย	ุกำรน�ำเทคโนโลยกีำรสแกนสำมมิติเขำ้มำใชก้บักำรเกบ็พ้ืนผวิ	
และรูปร่ำงของสะพำน	ท�ำให้สำมำรถเก็บไฟลเ์ป็นรูปแบบดิจิทลั	 ซ่ึงเก็บรักษำไดง่้ำย	สำมำรถน�ำมำอำ้งอิงได	้
เน่ืองจำกกำรสแกนแบบสำมมิติจะเกบ็ขอ้มูล	รูปร่ำงและรูปทรง	ไดต้รงตำมตน้แบบทุกประกำร	
	
	 กำรสแกนแบบสำมมิตินั้น	เป็นกำรเกบ็ขอ้มูลของช้ินงำนไดโ้ดยไม่ตอ้งสมัผสัหรือแตะตอ้งช้ินงำน	ท�ำใหไ้ม่เกิด	
ควำมเสียหำยแก่ช้ินงำน	และยงัน�ำขอ้มูลไปปรับแกไ้ขไดใ้นโปรแกรมสำมมิติ	และผลิตช้ินงำนโดยใชเ้คร่ืองจกัร	
ซีเอน็ซี	(CNC)	RP	(Rapid	Prototype)	และ	RT	(Rapid	Tooling)	โดยช้ินงำนมีควำมเหมือนตน้แบบ
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	 ระบบควบคุมกำรเคลือ่นทีข่องมุมทำงสูงและมุมทศิ
	 ของปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำน	ขนำด	40	มลิลเิมตร	แอล	70"
	 ผศ.ดร.ชนะ	รักษ์ศิริ	ภำควชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร		

	 ระบบควบคุมกำรเคล่ือนท่ีของมุมทำงสูงและมุมทิศของปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำน	ขนำด	40	 มิลลิเมตร	
แอล	70"	 เป็นระบบควบคุมแบบปิดของเซอร์โวมอเตอร์	 เพื่อใชท้ดแทนมอเตอร์ไฮดรอลิคส์	ส�ำหรับควบคุม
กำรเคล่ือนท่ีของมุมทำงสูงและมุมทำงทิศของปืนใหญ่ท่ีช�ำรุดเสียหำยและเส่ือมสภำพตำมอำยกุำรใชง้ำน	
	
	 นอกจำกน้ี	ยงัไดพ้ฒันำอุปกรณ์เช่ือมต่อสญัญำณ	ส�ำหรับควบคุมกำรท�ำงำนระหวำ่งปืนต่อสูอ้ำกำศยำน	
กบัระบบควบคุมกำรยงิดว้ยเรดำห์	เพ่ือใหส้ำมำรถท�ำงำนไดท้ั้งระบบกำรท�ำงำนแบบควบคุมกำรยงิโดยเจำ้หนำ้ท่ี	
ประจ�ำปืน	(Local	Control)	และระบบกำรท�ำงำนแบบควบคุมกำรยงิอตัโนมติัระยะไกลร่วมกบัระบบควบคุม
กำรยงิดว้ยเรดำห์ได	้(Remote	Control)	พร้อมโปรแกรมส�ำหรับติดตำมกำรเคล่ือนท่ีของเป้ำหมำย	และระบบ
ค�ำนวณวิถีกระสุนส�ำหรับกำรคน้หำมุมดกัเพ่ือควำมแม่นย �ำในกำรยิงเป้ำหมำย	นอกจำกน้ียงัมีกำรวิจยัและ
พฒันำช้ินส่วนซ่อมทดแทน	 ชุดแหวนยำงกนัซึมและช้ินส่วนโลหะ	ของปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำน	ขนำด	 40	
มิลลิเมตร	แบบแอล	70	ดว้ยกระบวนกำรวศิวกรรมยอ้นกลบั	เพื่อเป็นกำรด�ำรงสภำพและทดแทนช้ินส่วนท่ีมี
กำรสึกหรอช�ำรุดตำมอำยกุำรใชง้ำน
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คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรนำนำชำติ	 ซ่ึงมีควำมร่วมมือกบั
มหำวทิยำลยัในต่ำงประเทศและท�ำกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ	มำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2542	ถึงปัจจุบนั	มีดงัน้ี

	 23	ปี	International	Double	Degree	Program	(IDDP)

	 หลกัสูตรนำนำชำติแรกของคณะวิศวกรรมศำสตร์คือ	 International	Double	Degree	 Program	 (IDDP)
หรือหลกัสูตรปริญญำตรีสำขำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ	-	บริหำรธุรกิจ	(Aerospace	Eng.	and	Business	Admin.)
ซ่ึงเร่ิมเปิดสอนปี	พ.ศ.	2542	เป็นควำมร่วมมือระหวำ่ง	ภำควชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ	กบั	The	Royal	Melbourne		
Institute	of	Technology	(RMIT)	ประเทศออสเตรเลีย	โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะทั้งดำ้นวศิวกรรม
กำรบินและอวกำศ	ควบคู่กบัดำ้นบริหำรจดักำรธุรกิจ	 เพ่ือตอบสนองอุตสำหกรรมกำรบิน	จะใชเ้วลำเรียน	3	 ปี
ท่ีคณะวศิวฯ	มก.	จำกนั้นนิสิตสำมำรถเลือกเรียนต่อ	1.5	 ปี	 ท่ี	RMIT	University	 ซ่ึงเม่ือส�ำเร็จกำรศึกษำจะไดรั้บ
ปริญญำวิศวกรรมศำสตรบณัฑิตจำกทั้งสองสถำบนั	หรือเลือกเรียนต่อ	 2.5	 ปี	 ท่ี	 RMIT	University	 เพ่ือไดรั้บ
ปริญญำบริหำรธุรกิจบณัฑิต	จำก	RMIT	University	เพิ่มเติม

	

	
	 ส�ำหรับกำรเรียนกำรสอน	 นิสิตจะไดเ้รียนในหลกัสูตรภำษำองักฤษทั้งดำ้นทฤษฎีและปฏิบติัตำมแนวทำง	
Learning	 by	Doing	 โดยเรียนร่วมกนักบันิสิตต่ำงชำติ	 ในดำ้นกำรออกแบบ	วิเครำะห์และพฒันำยำนพำหนะ
ในอำกำศและในอวกำศ	ออกแบบยำนยนต	์รวมทั้งกำรบริหำรธุรกิจ	กำรเงิน	กำรวำงแผน	กำรจดักำรทรัพยำกร
และกำรแกปั้ญหำคิดวิเครำะห์ในสถำนกำรณ์ธุรกิจต่ำง	ๆ	ตลอดจนกำรศึกษำดูงำนดำ้นอำกำศยำนในหน่วยงำน
ระดบันำนำชำติ	โดยท่ีผำ่นมำมีบณัฑิตและมหำบณัฑิตส�ำเร็จกำรศึกษำ	20	รุ่น	กวำ่	400	คน	

23 ป ีหลักสูตรนานาชาติ
ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
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	 19	ปี	International	Undergraduate	Programme	(IUP)
											
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรปริญญำตรีนำนำชำติ	(International	
Undergraduate	Programme	หรือ	IUP)	ซ่ึงเป็นหลกัสูตร	4	ปี	เม่ือปีกำรศึกษำ	2546	เร่ิมตน้ดว้ย	3	สำขำวชิำ	ต่อมำ
ไดข้ยำยไปยงัสำขำอ่ืน	ๆ 	จนถึงปัจจุบนัมี	7	สำขำวชิำท่ีเปิดสอน	เป็นภำษำองักฤษ	ดงัน้ี	Mechanical	Engineering,	
Software	 and	Knowledge	Engineering,	 Industrial	 Engineering,	 Electrical-Mechanical	Manufacturing	
Engineering,	Electrical	Engineering	 (Communication	Engineering),	Electrical	Engineering	 (EIIR)	และ		
Environmental	Engineering

	
	 ตั้งแต่ปี	2557	เป็นตน้มำ	โครงกำร	IUP	ไดเ้ปิดโอกำสใหนิ้สิตเลือกเรียน	โครงกำร	3+1+M	ได	้คือระยะ
เวลำ	3	ปีแรก	จะศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	(มก.)	และเดินทำง	
ไปศึกษำต่อระดบัปริญญำตรีปีสุดทำ้ยท่ีมหำวทิยำลยัในต่ำงประเทศท่ีมีโครงกำรควำมร่วมมือทำงวชิำกำรร่วมกนั	

เป็นระยะเวลำ	 1	 ปี	หลงัจำกนั้นสำมำรถโอนหน่วยกิตกลบัมำเพ่ือใหส้ำมำรถจบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี	
ท่ีคณะวศิวกรรมศำสตร์	มก.	ได	้นิสิตท่ีจบโครงกำร	3+1	แลว้	หำกนิสิตมีควำมประสงคจ์ะศึกษำต่อในระดบั
ปริญญำโทในสำขำวิศวกรรมศำสตร์ท่ีมหำวิทยำลยัในต่ำงประเทศเดิม	สำมำรถเขำ้ศึกษำต่อไดโ้ดยใชร้ะยะ
เวลำศึกษำต่ออีก	 1	 ปี	 จะจบกำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำท่ีมหำวิทยำลยัพนัธมิตรนั้น	 ซ่ึงปัจจุบนัมีควำม	
ร่วมมือกบัมหำวทิยำลยั	ดงัน้ี	
	
	 สหรำชอำณำจกัร	 :		 Leicester	University,	Newcastle	University,
	 	 	 University	of	Southampton,	University	of		Westminster
	 	 	 และ	University	of	Strathclyde	
					 สหรัฐอเมริกำ								 :	 University	of	Wisconsin-Madison	และ	Auburn	University	
					 ออสเตรเลยี												 :			 University	of	New	South	Wales,	University	of	Wollongong
	 	 	 และ	Griffith	University
						 นิวซีแลนด์												 :	 University	of	Auckland,	Auckland	University	of	Technology,
	 	 	 Massey	University	และ	University	of	Canterbury	

	 ผลตอบรับจำกนิสิตในหลำยรุ่นท่ีผำ่นมำ		นิสิตส่วนใหญ่ไดเ้พิม่พนูประสบกำรณ์กำรเรียนในสภำพแวดลอ้ม	
ท่ีแปลกใหม่	ในระบบกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงจำกเมืองไทย	ไดเ้รียนในรำยวชิำท่ีไม่มีกำรเปิดสอนในประเทศไทย	
นอกจำกน้ีนิสิตยงัจะตอ้งคน้ควำ้	วจิยั	เพื่อท�ำโครงงำนวศิวกรรมท่ีต่ำงประเทศซ่ึงเป็นโครงงำนเด่ียวใชเ้วลำ	1	ปี	
นิสิตไดมี้โอกำสไดใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัและเรียนรู้วธีิกำรท�ำงำนร่วมกบัเพื่อนต่ำงชำติ	
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	 14	ปี	หลกัสูตรปริญญำโท
	 ICT	for	Embedded	System/AI	and	Internet	of	Things

	 เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญำโทนำนำชำติ	ท่ีคณะวศิวกรรมศำสตร์	เปิดสอนภำยใตโ้ครงกำร	“TAIST-Tokyo	
Tech”	ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือระหวำ่งสถำบนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีั้นสูงแห่งประเทศไทย	(Thailand	Advanced	
Institutes	 of	 Science	 and	Technology)	 และสถำบนัเทคโนโลยแีห่งโตเกียว	 (Tokyo	 Institute	 of	Technology)	
เพ่ือพฒันำก�ำลงัคนทำงดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยใีนระดบับณัฑิตศึกษำโดยส�ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์	
และเทคโนโลยแีห่งชำติ	(สวทช.)	และส�ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำติ	(วช.)	เป็นผูใ้หก้ำรสนบัสนุนเงินทุนส�ำหรับกิจกรรม
	 เร่ิมจำกปี	พ.ศ.	 2551	 เปิดสอนหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ	
และกำรส่ือสำรส�ำหรับระบบฝังตวั	(นำนำชำติ)	หรือ	ICT	for	Embedded	System	ต่อมำเม่ือปี	พ.ศ.	2564	ไดเ้ปล่ียน	
ช่ือหลกัสูตรน้ีเป็น	สำขำวชิำปัญญำประดิษฐแ์ละอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง	(นำนำชำติ)	หรือ	Artificial	Intelligence	
and	Internet	of	Things	(AIoT	Program)

	 นิสิตท่ีไดรั้บคดัเลือกเขำ้ศึกษำในโครงกำรจะมีประมำณ	25	คนต่อปี	ทุกคนจะไดรั้บทุนกำรศึกษำตลอด	2	ปี	
มีกำรเรียนทั้งท่ี	 สวทช.	 และคณะวิศวฯ	มก.	 โดยมีคณำจำรยจ์ำก	 Tokyo	 Tech	ประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูส้อนร่วม	
และอำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม	นอกจำกน้ีนิสิตจะไดท้�ำงำนวจิยัร่วมกบันกัวจิยั	สวทช.	หรือภำคอุตสำหกรรม	ซ่ึงโครงกำร
มีเป้ำหมำยเพื่อพฒันำทรัพยำกรบุคคลใหมี้ควำมรู้	ควำมสำมำรถทำงดำ้นเทคโนโลยขีั้นสูงเพื่อพฒันำประเทศ
	 ต่อมำคณะท่ีร่วมโครงกำรน้ี	 ไดเ้ปิดเพ่ิมหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	สำขำวิชำวิศวกรรมพลงังำน
และทรัพยำกรเพื่อควำมยัง่ยนื	(Sustainable	and	Resources	Engineering	:	SERE	Program)
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	 ปี	พ.ศ.	2565	เปิดหลกัสูตรสองปริญญำ
	 ระดบัปริญญำโทสำขำวศิวกรรมวสัดุ
	 ร่วมกบั	Nara	Institute	of	Science	and	Technology	ประเทศญีปุ่่น			

	 คณะวศิวฯ	มก.	และ	Nara	Institute	of	Science	and	Technology	(NAIST)	ประเทศญ่ีปุ่น	มีควำมสมัพนัธ์
อนัดีและย ัง่ยนืมำตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2553	โดยเร่ิมตน้จำกกำรลงนำมควำมร่วมมือในดำ้นวชิำกำร	และแลกเปล่ียน	
นิสิตและกำรส่งนิสิตไปฝึกงำนระหว่ำงกนั	 ต่อมำเม่ือวนัท่ี	 14	 กรกฎำคม	 2564	 ทั้งสองฝ่ำยไดพ้ฒันำ	
ควำมร่วมมือไปสู่กำรลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงเปิดสอนหลกัสูตรสองปริญญำ	 (Double	Degree	Program)	 คือ	
หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต	สำขำวิชำวิศวกรรมวสัดุ	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 และ	Master’s	
Program	of	Materials	Science	and	Engineering,	Graduate	School	of	Materials	Science,	NAIST		

	 หลกัสูตรสองปริญญำน้ีเป็นผลต่อยอดจำกกำรสนบัสนุนของโครงกำร	 International	Collaborative	
Education	Program	 for	Materials	Technology,	Education	 and	Research	 (ICE-MATTER)	 โดย	 Japan	
International	Cooperation	Agency	 (JICA)	ประเทศญ่ีปุ่น	 โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ	
ทำงวชิำกำรและกำรวจิยัระหวำ่งสองสถำบนั	 เพ่ิมพนูเครือข่ำยทำงกำรศึกษำในระดบับณัฑิตศึกษำ	 ซ่ึงจะเร่ิม	
เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีกำรศึกษำ	2565	โดยนิสิตในโครงกำรจะศึกษำท่ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ใน	3	ภำค	
กำรศึกษำแรก	และไปศึกษำท่ี	NAIST	ประเทศญ่ีปุ่นใน	3	ภำคกำรศึกษำหลงั		เม่ือจบกำรศึกษำจะไดรั้บปริญญำ	
2	 ใบ	กำ้วต่อไปท่ีส�ำคญั	 คือ	กำรสำนต่อควำมร่วมมือดำ้นกำรวิจยั	 และกำรพฒันำบณัฑิตท่ีมีควำมสำมำรถ	

ทำงดำ้นกำรวจิยัจำกหลกัสูตรสองปริญญำน้ีในอนำคต
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น	อกเหนือจำกควำมร่วมมือกบัมหำวิทยำลยัต่ำง	ๆ	 ในหลำยประเทศในกำรเปิดสอนหลกัสูตรนำนำชำติแลว้	คณะวศิวกรรมศำสตร์	ยงัไดร่้วมมือกบัมหำวทิยำลยัและองคก์รอ่ืน	ๆ 	ในต่ำงประเทศอีกหลำยดำ้น	ท่ีนบัวำ่ส�ำคญั	

ซ่ึงมีควำมต่อเน่ืองยำวนำนจนน�ำมำซ่ึงกำรจดัตั้งเป็นศูนยแ์ละสถำบนัข้ึนมำด�ำเนินกำรภำยในคณะวิศวกรรมศำสตร์	
มีดงัน้ี		

	 ควำมร่วมมอืกบั	Rexroth	Bosch	Group	แห่งประเทศเยอรมนี	ในกำรจดัตั้ง
	 ศูนย์ฝึกอบรมระบบอตุสำหกรรมอตัโนมตั	ิ(Industrial	Automation	Training	Center)

ความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดตั้งสถาบัน/ศูนย์

	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ไดร่้วมมือกบั	Rexroth	Bosch	Group	แห่งเยอรมนี	จดัตั้ง	
ศนูยฝึ์กอบรม	Industrial	Automation	ข้ึนท่ีชั้น	8	อำคำรชูชำติ	ก�ำภ	ูเพื่อเปิดหลกัสูตรฝึกอบรมแก่ภำคอุตสำหกรรม
และบุคคลภำยนอกทัว่ไป	 ซ่ึงเป็นไปตำมแผนกลยทุธ์กำรขยำย	Training	Partner	 ไปยงัต่ำงประเทศของ	Rexroth	
Bosch	Group	 จำกกำรมีลูกคำ้ทัว่โลก	และเห็นว่ำคณะมีคณำจำรยซ่ึ์งมีศกัยภำพท่ีจะด�ำเนินกำรฝึกอบรมตำม	
หลกัสูตรและหลกักำร	“Didactic”	ของ	Rexroth	Bosch	Group	ได	้ จึงไดล้งนำมควำมร่วมมือ	 (MOU)	 เม่ือเดือน
ตุลำคม	พ.ศ.	2547	ท่ีส�ำนกังำนใหญ่ของ	Rexroth	Bosch	Group	ประเทศเยอรมนี	

	 ในพิธีลงนำมควำมร่วมมือดงักล่ำวไดมี้สมำชิกสภำคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์แห่งประเทศไทยหลำยแห่ง
ร่วมเป็นสกัขีพยำน	โดยมีหลกักำรท่ีส�ำคญัคือ	Rexroth	Bosch	Group	จะสนบัสนุนกำรจดัหำชุดฝึกทดลองทั้งหมด	
และอนุญำตใหใ้ช	้Teachwares	และ	Coursewares	ของ	Rexroth	Bosch	Group	ในกำรฝึกอบรมไดด้ว้ย		
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	 คณะวิศวฯ	 ไดจ้ดัให้มีพิธีเปิดศูนยฯ์	 อย่ำงเป็นทำงกำรเม่ือวนัท่ี	 14	พฤศจิกำยน	 2549	 โดยมีผูแ้ทน	
Rexroth	Bosch	Group	จำกเยอรมนี	อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เลขำธิกำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำร	
กำรอุดมศึกษำ	 (หน่วยงำนท่ีจดังบประมำณสนบัสนุน)	และมีรองผูว้ำ่กำรนิคมอุตสำหกรรมฯ	และผูบ้ริหำร	
องคก์รภำคอุตสำหกรรมอ่ืน	ๆ	ร่วมในพิธีดว้ย

	 ส�ำหรับกำรจดัฝึกอบรมหลกัสูตรต่ำง		ๆ 	นั้นไดอ้อกแบบใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของภำคอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย	เช่น	Hydraulics,	Pneumatics,	Programmable	logic	controllers	(PLC),	Field	bus	Technology,	
Robotics,	Numerical	controls,	Mechatronics,	Automotive,	Drives,	Automatic	Assembly	เป็นตน้	โดยคณะวศิวฯ	
สำมำรถใชส้ญัญลกัษณ์ของ	Rexroth	Bosch	Group	ในประกำศนียบตัรท่ีออกใหแ้ก่ผูผ้ำ่นกำรอบรมในหลกัสูตร
ท่ีจดัข้ึนไดภ้ำยหลงัจำกคณำจำรยท่ี์เป็นวิทยำกรฝึกอบรมไดผ้่ำนกำรฝึกอบรมจำก	Rexroth	Bosch	Group	
ท่ีเยอรมนีมำแลว้
	 นอกจำกน้ีคณะยงัไดใ้ชป้ระโยชน์จำกหอ้งปฎิบติักำรของศูนยฝึ์กอบรมระบบอุตสำหกรรมอตัโนมติัน้ี	
ในกำรฝึกภำคปฎิบติัของนิสิตปริญญำตรี	สำขำไฟฟ้ำ-เคร่ืองกล-กำรผลิต	สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	สำขำวศิวกรรม
เคร่ืองกล	และสำขำวิศวกรรมอุตสำหกำรท่ีเรียนวิชำทำงดำ้น	 Industrial	Automation	 และยงัใชป้ระโยชน์
สนบัสนุนงำนวจิยัของนิสิตระดบัปริญญำโท-เอกดว้ย				

	 ควำมร่วมมอืกบั	CRESDA	และ	APSCO	แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจนี
	 ในกำรจดัตั้งสถำนีรับสัญญำณดำวเทยีมจุฬำภรณ์
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	 จำกผลควำมร่วมมือดำ้นสถำนีรับสัญญำณดำวเทียม	กบั	CRESDA	ดงักล่ำว	ท�ำให้คณะวิศวฯ	มก.	 ไดรั้บ	
กำรคดัเลือกจำกกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร	 ให้เป็นสมำชิกและด�ำเนินกิจกรรมร่วมกบั
องคก์ำรควำมร่วมมือดำ้นอวกำศแห่งเอเชียแปซิฟิก	 (Asia	Pacific	Space	Cooperation	Organization	 -	APSCO)	
ศึกษำวิจยัดำ้นอวกำศในหลำยโครงกำร	 เช่น	 โครงกำรกำรประยุกต์ใช้ขอ้มูลดำวเทียมส�ำหรับกำรเฝ้ำระวงั	
และเตือนภยัดินถล่ม	โครงกำรประยกุตใ์ชป้ระโยชนจ์ำกดำวเทียมอเนกประสงคข์นำดเลก็	โครงกำร	Spatial	Data	
Sharing	 and	 Its	 Pilot	Application	 เป็นตน้	 ซ่ึงไดน้�ำขอ้มูลดิบจำกดำวเทียม	 SMMS	ของประเทศสำธำรณรัฐ	
ประชำชนจีนมำท�ำกำรประมวลผล	

	 ดว้ยกำรสนบัสนุนจำกกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร	คณะวิศวกรรมศำสตร์ไดล้งนำมใน
ควำมร่วมมือ	(MOU)	กบั	China	centre	for	Resource	Satellite	Data	and	Applications	(CRESDA)	แห่งสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน	 ในกำรติดตั้งจำนดำวเทียมและสถำนีภำคพ้ืนดินรับและประมวลผลสญัญำณภำพถ่ำยจำกดำวเทียม	
เม่ือตน้ปี	 2554	 ท่ีชั้น	 9	และชั้นดำดฟ้ำ	อำคำรบุญสม	 สุวชิรัตน์	 เพ่ือรับสญัญำณภำพจำกกลอ้งถ่ำยภำพซ่ึงติดกบั
ดำวเทียม	SMMS	“HJ-1A”	 และ	“HJ-1B”	 ท่ีโคจรผำ่นประเทศไทยไดแ้บบ	 real	 time	และสำมำรถประมวลผล
เป็นภำพถ่ำยท่ีน�ำไปประยกุตใ์ชง้ำนไดภ้ำยในเวลำ	1	ชัว่โมง	เพื่อใหห้น่วยงำนต่ำง	ๆ	น�ำไปใชป้ระโยชนท์ำงดำ้น
กำรส�ำรวจทรัพยำกรธรรมชำติ	กำรวำงแผนดำ้นกำรเกษตร	กำรเตือนภยั	ฯลฯ
	 ต่อมำเม่ือวนัท่ี	 2	พฤษภำคม	 2554	 ไดรั้บพระรำชทำนนำมสถำนีรับสัญญำณ	SMMS	ภำคพ้ืนดินแห่งน้ี	
จำกสมเดจ็พระเจำ้ลกูเธอ	 เจำ้ฟ้ำจุฬำภรณวลยัลกัษณ์	อคัรรำชกมุำรี	 (พระยศ	ณ	ขณะนั้น)	วำ่	“สถำนีรับสัญญำณ	
ดำวเทยีมจุฬำภรณ์”	และไดเ้สดจ็พระรำชด�ำเนินมำเปิดสถำนีอยำ่งเป็นทำงกำร	เม่ือวนัท่ี	9	กรกฎำคม	2554	

	

	 นอกเหนือจำกกำรประยกุตใ์ชข้อ้มูลภำพถ่ำยท่ีจะไดรั้บจำกดำวเทียม	SMMS	“HJ-1A”	แลว้	สถำนีรับสญัญำณ	
ดำวเทียมจุฬำภรณ์	 ยงัไดจ้ดัตั้งศูนยบ์ริกำรวิชำกำรและเผยแพร่ขอ้มูลภำพถ่ำยดำวเทียมอุตุนิยมวิทยำดว้ยระบบ	
DVB-S	(Digital	Video	Broadcasting	via	Satellite)	โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีไดรั้บบริจำคจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน	
เพ่ือรับสัญญำณภำพถ่ำยดำวเทียมอุตุนิยมวิทยำ	 FY-2C	ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน	และดำวเทียม	
MTSAT-1R	ของประเทศญ่ีปุ่น	 ซ่ึงเป็นดำวเทียมวงโคจรคำ้งฟ้ำดว้ย	DVB-S	 ท่ีประมวลผลโดยศูนยด์ำวเทียม
อุตุนิยมวิทยำแห่งชำติ	 (NSMC-National	 Satellite	Meteorological	Center)	 ในกรุงปักก่ิง	และใหข้อ้มูลภำพถ่ำย
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สภำพภมิูอำกำศครอบคลุมตั้งแต่ชำยฝ่ังตะวนัออกของทวปีแอฟริกำ		จนถึงบริเวณหมู่เกำะฮำวำยในมหำสมุทร
แปซิฟิก	ซ่ึงต่อมำไดมี้กำรใหบ้ริกำรขอ้มูลดงักล่ำวแก่ผูส้นใจผำ่นเวบ็ไซต	์http://dvbs.ee.ku.ac.th	ทั้งในรูปแบบ
ภำพเคล่ือนไหวและภำพน่ิงโดยไม่เสียค่ำบริกำร
	 นอกจำกน้ี	APSCO	ยงัไดม้อบหมำยใหส้ถำนีรับสญัญำณดำวเทียมจุฬำภรณ์	คณะวิศวฯ	มก.	 เป็นศูนย	์
กำรศึกษำและฝึกอบรมองคก์ำรควำมร่วมมือดำ้นอวกำศแห่งเอเชียแปซิฟิกประจ�ำประเทศไทยดว้ย		

	 ควำมร่วมมอืกบั	University	of	Tokyo	และ	JICA/JST	แห่งญีปุ่่น	
	 ในกำรจดัตั้ง	Climate	Change	Data	Center

	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ไดร่้วมมือกบัมหำวิทยำลยัโตเกียว	 (UT)	 ภำยใต	้
ควำมช่วยเหลือจำก	JICA/JST	แห่งประเทศญ่ีปุ่นดว้ยงบประมำณ	25	ลำ้นบำท	จดัตั้งศนูยข์อ้มูลกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภมิูอำกำศ	(Climate	Change	Data	Center)	ข้ึนท่ีชั้น	9	อำคำรบุญสม	สุวชิรัตน	์เม่ือปี	พ.ศ.	2556	เพื่อใช	้
สนบัสนุนกำรวจิยัในโครงกำร	Integrated	Study	Project	on	Hydro-Meteorological	Prediction	and	Adaptation	
to	Climate	Change	in	Thailand	(IMPAC-T)	ซ่ึงด�ำเนินกำรในช่วงปี	พ.ศ.	2552	-	2557	และโครงกำร	Advancing	
co-Design	of	integrated	strategies	with	Adaptation	to	climate	change	in	Thailand	(ADAP-T)	ท่ีด�ำเนินกำร
ในช่วงปี	พ.ศ.	2559	-	2565		
	 โครงกำรวิจยัดงักล่ำวยงัมีคณำจำรย	์ และนกัวิจยัจำกมหำวิทยำลยัอ่ืน	ๆ	ทั้งในประเทศไทยและญ่ีปุ่น	
อีกหลำยแห่ง	รวมทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง	ไดแ้ก่	กรมอุตุนิยมวทิยำ	และกรมชลประทำน	ส�ำนกังำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม	 (ONEP)	 ร่วมดว้ย	ประมำณ	 100	 คน	 เพ่ือพฒันำ	
องคค์วำมรู้ดำ้นกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	 (Climate	Change)	 และเตรียมควำมพร้อมทำงดำ้นขอ้มูล
ข่ำวสำรรวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ส�ำหรับกำรประมวลผลขอ้มูลขนำดใหญ่	

	 คณะไดใ้ชป้ระโยชน์จำก	Climate	Change	Data	Center	 ในดำ้นกำรเรียนกำรสอน	กำรวิจยัทำงสำขำ	
วศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์	วศิวกรรมโยธำ	วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและวศิวกรรมศำสตร์
สำขำอ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ว้ย



210 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

211
84th

Anniversary of Faculty of Engineering, KU

ก	ำรใหบ้ริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนและบุคคลภำยนอกในลกัษณะมีรำยไดห้รือค่ำจำ้งตอบแทนของคณะวิศวกรรมศำสตร์	ภำยใตร้ะเบียบว่ำดว้ยกำรพฒันำวิชำกำรของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 เร่ิมมำตั้งแต่ปี
พ.ศ.	2536	ซ่ึงในช่วง	15	ปีแรก	มีโครงกำรบริกำรทำงวชิำกำรเพียงปีละ	20-30	โครงกำร	และรำยรับประมำณไม่เกิน
ปีละ	50	ลำ้นบำท	หลงัจำกปี	พ.ศ.	2552	เป็นตน้มำ	ไดมี้กำรพฒันำและขยำยตวัข้ึนอยำ่งรวดเร็วมำกในทุกสำขำวชิำ	
คือ	 เพ่ิมข้ึนเป็นไม่ต�่ำกว่ำปีละ	 100	 โครงกำร	และมีรำยรับสูง	 ไม่ต�่ำกว่ำ	 300	ลำ้นบำทต่อปี	ทั้งน้ี	 เน่ืองมำจำก
ควำมพร้อมและศกัยภำพของคณำจำรย	์ และระเบียบปฏิบติัท่ีมีควำมคล่องตวัและเอ้ืออ�ำนวยต่อกำรด�ำเนินงำน
กำรให้บริกำรดงักล่ำวไดส้นองนโยบำยกำรพ่ึงตนเองของคณะอนัน�ำมำซ่ึงรำยไดใ้นกำรพฒันำคณะท่ีส�ำคญั
อีกทำงหน่ึงในปัจจุบนั			

29 ปี ที่ให้บริการทางวิชาการ

(ล้ำนบำท)
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	 โครงกำรบริกำรวชิำกำรเด่น	ในรอบ	5	ปีทีผ่่ำนมำ

	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2558	 เป็นต้นมำ	คณะวศิวกรรมศำสตร์ได้จัดให้มีกำรพจิำรณำและให้รำงวลัแก่โครงกำร
พฒันำวชิำกำรดเีด่น	ใช้งำนได้จริง	และม	ีImpact	สูงต่อสังคม	ดงัตวัอย่ำงทีค่ดัมำบำงส่วน	ดงันี	้

โครงกำรวจิยัผลกระทบของอณุหภูมแิวดล้อมกบักำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำของเคร่ืองปรับอำกำศ
หัวหน้ำโครงกำร	:	รองศำสตรำจำรย์	ดร.ศิริโรจน์	ศิริสุขประเสริฐ	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	

	 		คณะวศิวกรรมศำสตร์ไดรั้บควำมไวว้ำงใจ
จำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง	 ให้ท�ำวิจยัผลกระทบ
ของอุณหภมิูแวดลอ้ม	กบักำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ
ของเคร่ืองปรับอำกำศจ�ำลอง	(Simulation)	ศึกษำ
ผลกระทบของฝุ่ นละอองท่ีสะสมอยูท่ี่แผงคอยล์
ร้อนและแผงคอยลเ์ยน็ต่อประสิทธิภำพและกำร	
ใชพ้ลงังำน	รวมไปถึงศึกษำผลกระทบของสำร	
ท�ำควำมเยน็ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพและกำร	
ใชพ้ลงังำนของเคร่ืองปรับอำกำศ	เพ่ือแกปั้ญหำ

เร่ืองกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำท่ีมีค่ำสูงข้ึน	ในช่วงฤดูร้อนเป็นประจ�ำทุกปี	พร้อมกบัเผยแพร่ควำมรู้ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ำ
เขำ้ใจ	 และไดต้ระหนกัถึงกำรดูแลบ�ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศอยำ่งสม�่ำเสมอในช่วงหนำ้ร้อน	และ/หรือ	
กำรเลือกปรับตั้งอุณหภมิูท่ีเหมำะสม				

(ภาพจาก : ช่อง PPTV HD 36 สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36)

โครงกำรจ้ำงเหมำพฒันำแพลตฟอร์ม
กำรให้บริกำรข้อมูลภูมสิำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรจดักำร	PM	2.5
หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	พนัโท	ดร.สรวศิ	สุภเวชย์	ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ

	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	ร่วมกบั	ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมิูสำรสนเทศ	(องคก์ำรมหำชน)	
พฒันำแพลตฟอร์ม	 (Platform)	กำรใหบ้ริกำรขอ้มูลส�ำหรับติดตำมปริมำณฝุ่ นละออง	PM	2.5	ทัว่ประเทศ	
ดว้ยกำรประมวลผลขอ้มูลจำกดำวเทียม	และสถำนีตรวจวดัภำคพ้ืนดิน	กรมควบคุมมลพิษ	 โดยบูรณำกำร	
กำรท�ำงำนร่วมกนัระหวำ่งหน่วยงำนภำครัฐและสถำบนักำรศึกษำ		เพ่ือพฒันำระบบประมวลผลและใหบ้ริกำร
ขอ้มูลปริมำณฝุ่ นละออง	PM	2.5	แก่หน่วยงำนภำครัฐ	และประชำชนทัว่ไป	ไดท้รำบปริมำณฝุ่ นละออง	PM	2.5	
เขำ้ใจสภำวกำรณ์และสถำนกำรณ์ของปริมำณฝุ่ นในพื้นท่ีของประเทศ	และปริมำณฝุ่ นขำ้มแดน	อีกทั้งขอ้มูล
เหล่ำน้ีสำมำรถน�ำไปใชใ้นกำรสนบัสนุน	กำรด�ำเนินแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร/มำตรกำรต่ำง	ๆ	และใช้
ประโยชนด์ำ้นกำรวจิยัและพฒันำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรฝุ่ นละอองโดยเฉพำะ	PM	2.5	



212 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

213
84th

Anniversary of Faculty of Engineering, KU

โครงกำรรำยงำนข้อมูลตำมกฎหมำยควบคุมกำรปนเป้ือนในดนิและน�ำ้ใต้ดนิทำงอเิลก็ทรอนิกส์
หัวหน้ำโครงกำร	:	รองศำสตรำจำรย์	ดร.สุชำต	ิเหลอืงประเสริฐ	ภำควชิำวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 ไดพ้ฒันำระบบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพดินและน�้ ำใตดิ้นผ่ำนระบบ	
อิเลก็ทรอนิกส์	 เก่ียวกบักำรใชส้ำรเคมีอนัตรำยและสำรปนเป้ือนจำกโรงงำนอุตสำหกรรม	ดว้ยเทคโนโลย	ีOpen	
Source	สำมำรถรองรับกำรน�ำเขำ้	สืบคน้	และน�ำเสนอขอ้มูลสำรสนเทศ	(MIS)	และสำรสนเทศภมิูศำสตร์	(GIS)	
ส�ำหรับกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพดินและน�้ ำใตดิ้นผำ่นเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต	 โดยใชโ้ปรแกรม	PostgreSQL	
และ	PostGIS	ซ่ึงเป็นโปรแกรมบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูลท่ีมีฟังกช์นักำรท�ำงำนท่ีครบถว้นและมีเสถียรภำพสูง		และยงั
สนบัสนุนกำรจดัเกบ็และเรียกใชข้อ้มูลในรูปแบบของ	Object-Relational	 เป็นกำรรวมจุดเด่นของโปรแกรมบริหำร	
จดักำรฐำนขอ้มูลแบบ	Relational	Database	กบัแบบ	Object-Oriented	Database	เขำ้ไวด้ว้ยกนั	ท�ำใหมี้ควำมยดืหยุน่	
ในกำรจดัเกบ็และสืบคน้ขอ้มลูสูง		สะดวกต่อกำรใชง้ำนของผูป้ระกอบกำรและหน่วยงำนท่ีก�ำกบัดูแล		เช่น		กรมโรงงำน	

อุตสำหกรรม	หรือส�ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดั	นอกจำกน้ียงัแสดงผลท่ีไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบแลว้ใหก้บัประชำชน
ทัว่ไปในพื้นท่ีต่ำง	ๆ	สำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์กำรปนเป้ือนของสำรอนัตรำยในแต่ละพื้นท่ีได	้

โครงกำรวเิครำะห์ข้อมูลกำรเปลีย่นแปลงชำยฝ่ัง	สมุทรศำสตร์
และจดัท�ำแบบจ�ำลองทำงคณติศำสตร์	
วเิครำะห์ผลกระทบและก�ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง	
หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.สมฤทยั	ทะสดวก	ภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�ำ้	

	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 วิเครำะห์ขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงชำยฝ่ัง	 สมุทรศำสตร์	 และไดจ้ดัท�ำแบบจ�ำลอง	
ทำงคณิตศำสตร์	เพ่ือวเิครำะห์ผลกระทบและก�ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง	ดว้ยกำร	
น�ำระบบสำรสนเทศภมิูศำสตร์	(GIS)	มำตรวจสอบขอ้มูลแผนท่ีภมิูประเทศ	ภำพถ่ำยทำงอำกำศ	ภำพถ่ำยดำวเทียม			
ร่วมกบัขอ้มูลในพ้ืนท่ีทั้งหมด	อำทิ	 ขอ้มูลอุทกวิทยำ	 ขอ้มูลน�้ ำข้ึน-น�้ ำลง	 ขอ้มูลอุทกศำสตร์	 ขอ้มูลกระแสน�้ ำ	
ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยำ	ขอ้มูลตะกอน	และขอ้มูลคล่ืน	ขอ้มูลเศรษฐกิจสังคม	กำรใชป้ระโยชน์ท่ีดิน	 รวมถึงขอ้มูล	
ผลกำรศึกษำวิจยั	 น�ำมำจดัท�ำแผนงำนโครงกำรป้องกนัแกไ้ขปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ังให้แก่กรมทรัพยำกร	
ทำงทะเลและชำยฝ่ัง	เพื่อใชป้ระโยชนร่์วมกบัชุมชนพื้นท่ีศึกษำต่อไป	
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โครงกำรจ้ำงทีป่รึกษำส�ำรวจแนวเขตคลองสำธำรณะในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร
หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัช	สุขวมิลเสรี	ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ

	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	เป็นท่ีปรึกษำใหก้บักองระบบคลอง	ส�ำนกักำรระบำยน�้ำ	กรุงเทพมหำนคร	ส�ำรวจ
แนวเขตคลองสำธำรณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร	 เพ่ือหำพิกดัในสำมมิติท่ีมีควำมถูกตอ้งสูงของหลกัอำ้งอิง
แนวเขตคลองสำธำรณะ	โดยกำรประยกุตใ์ชอ้ำกำศยำนไร้คนขบั	กำรส�ำรวจดว้ยดำวเทียมระบบ	GNSS	ดว้ยวธีิ	
สถำนีอำ้งอิงเสมือน	 (Virtual	Reference	 Station)	 เป็นโครงกำรน�ำร่องในระยะแรก	 30	คลอง	ควำมยำว	
รวมประมำณ	210	กิโลเมตร	ครอบคลุมพื้นท่ีตำมเขตกำรปกครอง	21	เขต	เช่น	คลองหนองบอน	คลองตำปลัง่	
คลองพระโขนง	คลองตนั	คลองสองตน้นุ่น	คลองหลอแหล	คลองจิก	คลองบำงชนั	คลองบำ้นป่ำ	คลองหวัหมำก	
คลองชกัพระ	เป็นตน้	พร้อมทั้งไดจ้ดัท�ำฐำนขอ้มูลในระบบสำรสนเทศภมิูศำสตร์	(GIS)	ซ่ึงจะช่วยลดปัญหำ
กำรรุกล�้ำหรือส่ิงกีดขวำงทำงน�้ ำในคลองสำธำรณะท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรระบำยน�้ ำ	 และสำมำรถ	
น�ำขอ้มูลไปใชป้ระกอบกำรจดัท�ำแผนพฒันำคลองเพื่อกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำน�้ำท่วมไดอี้กทำงหน่ึง

โครงกำรวจิยัและพฒันำโครงสร้ำงถนนของกรมทำงหลวง
หัวหน้ำโครงกำร	:	รองศำสตรำจำรย์	ดร.ศุภวุฒิ	มำลยักฤษณะชล	ีภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	

	 คณะวิศวกรรมศำสตร์ร่วมกบัส�ำนกัวิจยัและพฒันำงำนทำง	 กรมทำงหลวง	 ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดั	
จ�ำนวน	64	ชุด	เพื่อตรวจวดัควำมเคน้	ควำมเครียด	อุณหภมิูและควำมช้ืนบนชั้นคนัทำง	ใตช้ั้นพื้นทำง	และใต	้
ชั้นผวิทำง	โดยตรวจวดัดว้ยควำมถ่ี	100	Hertz	เพื่อวดัค่ำควำมเคน้และควำมเครียดท่ีเกิดข้ึนภำยใตโ้ครงสร้ำง	
ชั้นทำง		ในช่วงเส้ียววนิำทีเม่ือรถบรรทุกวิง่ผำ่นดว้ยควำมเร็วสูง		ด�ำเนินกำรทดสอบดว้ยรถบรรทุกจริงในสภำวะ
ควบคุม	เพ่ือมอบใหก้รมทำงหลวงน�ำผลลพัธ์ไปปรับใชใ้นกำรออกแบบโครงสร้ำงถนน	ใหส้อดคลอ้งกบัพิกดั	
น�้ ำหนกับรรทุกตำมกฎหมำย	และเป็นขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจในกำรวิเครำะห์ค่ำธรรมเนียมกำรใชท้ำง
ของรถบรรทุกต่ำงประเทศ	และกำรวเิครำะห์ค่ำเส่ือมของทำงหลวงจำกรถบรรทุกเกินพิกดัน�้ำหนกั	โครงกำร
วิจยัน้ี	 ไดรั้บรำงวลัชนะเลิศ	 2021	Global	Road	Achievement	Awards	 (GRAA)	Winner	สำขำงำนวิจยั	
จำก	The	 International	Road	 Federation	 (IRF)	 และไดรั้บรำงวลักำรวิจยัแห่งชำติระดบัดี	ประจ�ำปี	 2564	
จำกส�ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำติ
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โครงกำรกำรพฒันำระบบศูนย์กลำงข้อมูลกำรวจิยักำรเกษตรของประเทศ	(TARR)
หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.หัชทยั	ชำญเลขำ	ศูนย์ศึกษำกำรจดักำรบ�ำรุงรักษำ

	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	พฒันำระบบศูนยก์ลำงขอ้มูลกำรวิจยักำรเกษตรของประเทศ	 (TARR)	 เป็นระบบ	
ท่ีรวบรวมจดัเก็บขอ้มูลงำนวิจยัและควำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง	 โดยบูรณำกำรฐำนขอ้มูลควำมรู้ดิจิทลัดำ้นกำรเกษตร	
จำกหลำยแหล่ง		แลว้ออกแบบระบบสืบคน้ขอ้มูล		เพ่ือใหบ้ริกำรขอ้มูลกำรวจิยักำรเกษตรแบบจุดเดียว	(Single	Window)		
มีกำรเช่ือมโยงขอ้มูลงำนวจิยักบัเครือข่ำยสำรสนเทศกำรเกษตรในประเทศไทย	ไดแ้ก่	มหำวทิยำลยัในภมิูภำคท่ีมี	

งำนวิจยัดำ้นกำรเกษตร	หน่วยงำนภำยใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 22	หน่วยงำน	ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตร	
และสหกรณ์กำรเกษตร	สถำบนัคน้ควำ้และพฒันำผลิตภณัฑอ์ำหำร	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ส�ำนกังำนกำรวจิยั	
แห่งชำติ	เพื่อจดัท�ำฐำนขอ้มูลงำนวจิยัดำ้นกำรเกษตร	โดยมีรำยกำรขอ้มูลรวมไม่ต�่ำกวำ่	40,000	ช้ินงำน	ครอบคลุม
ไปถึงขอ้มูลนกัวจิยั	ทั้งยงัน�ำไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือระบบสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภำพ	สำมำรถวเิครำะห์ขอ้มูล	เช่น	
กำรแสดงผล	Research	Map	และ	Word	Cloud	สำมำรถน�ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำรวำงแผน	บริหำรจดักำรงำนวจิยั	
และก�ำหนดทิศทำงในกำรพฒันำงำนวจิยัต่อยอดในอนำคต		และไดจ้ดัท�ำระบบศนูยก์ลำงขอ้มูลกำรวจิยักำรเกษตร
ของประเทศเผยแพร่ใหแ้ก่ชุมชน	51	ชุมชน	เพื่อยกระดบักำรเขำ้ถึงขอ้มูลกำรวจิยัและน�ำไปสู่คุณภำพชีวติท่ีดีข้ึน

โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรน�ำภำพถ่ำยดำวเทยีม
มำใช้ระบุควำมเสียหำยจำกภยัพบิัตใินพืน้ทีเ่กษตรกร
ผู้รับผดิชอบโครงกำร	:	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.ธีรสิทธ์ิ	เกษตรเกษม	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ
	
	 		 	 	 	 	 	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	 ร่วมกบัสถำบนัวจิยั	

เศรษฐกิจป๋วย	 อ๊ึงภำกรณ์	 ได้ท�ำวิจยัศึกษำถึง	
ควำมเป็นไปไดใ้นกำรน�ำภำพถ่ำยดำวเทียมมำใช	้
ในกำรระบุควำมเสียหำยจำกภยัพิบัติในพ้ืนท่ี	
เกษตรกร	 เพ่ือลดปัญหำควำมล่ำชำ้ท่ีข้ึนเกิดจำก	
กระบวนกำรตรวจสอบและกำรประเมินแบบเดิม	
ซ่ึงใชเ้วลำในกำรตรวจสอบนำนมำก		ท�ำใหเ้กษตรกร	

ไดรั้บเงินชดเชยจำกภำครัฐล่ำชำ้	 กำรน�ำภำพถ่ำยดำวเทียมมำใชใ้นกำรระบุควำมเสียหำยจำกภยัพิบติั	สำมำรถ	
ระบุควำมเสียหำยไดจ้ริง	 ช่วยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน	และเจำ้หนำ้ท่ีของภำครัฐตรวจสอบและประเมิน	
ควำมเสียหำยไดร้วดเร็วข้ึน		เกษตรกรสำมำรถรับเงินชดเชยและเงินประกนัภยั		(ประกนัภยัพิบติัจำกสมำคมประกนัภยั	
ใหก้บัเกษตรกร	ตำมนโยบำยในกำรช่วยเหลือเกษตรกร)	ตำมควำมเสียหำยจริงเม่ือจบกำรเพำะปลูก	ดงัตวัอยำ่ง	
กำรใชภ้ำพถ่ำยดำวเทียนแบบ	SAR	ช่ือ	Sentinel	1	(รูปดำ้นซำ้ย)	ในกำรระบุพื้นท่ีน�้ำท่วมบริเวณสีขำว	(รูปดำ้นขวำ)
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โครงกำรสำธิตเทคโนโลยกีำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรใช้พลงังำนในภำคเกษตรกรรม
ผู้รับผดิชอบโครงกำร	:	รองศำสตรำจำรย์	ดร.ประกอบ	สุรวฒันำวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยคีวำมปลอดภยัส�ำหรับอำคำรและโรงงำนอุตสำหกรรม	

	 				สมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจำ้	กรมสมเดจ็พระเทพรัตน-	
รำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกมุำรี	ทรงเปิดงำนเทศกำลโคนม
แห่งชำติ	 ปี	พ.ศ.	 2562	ณ	องคก์ำรส่งเสริมกิจกำรโคนม
แห่งประเทศไทย	 จ.สระบุรี	 และเสด็จฯ	 ทอดพระเนตร	
กำรแสดงนิทรรศกำรของโครงกำรสำธิตกำรเพิม่ประสิทธิภำพ	
กำรใชพ้ลงังำนในภำคเกษตรกรรม	ประเภทฟำร์มเล้ียงสตัว	์
(Smart	Farming)	 ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีคณะวศิวกรรมศำสตร์		
เป็นท่ีปรึกษำใหก้บักรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรักษ	์
พลงังำน	 (พพ.)	กระทรวงพลงังำน	โดยคณะไดถ่้ำยทอด

องค์ควำมรู้	 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร	 ผูป้ระกอบอำชีพฟำร์มปศุสัตว	์ (ไก่	 สุกร	 โค	 และกุ้ง)	

ใหเ้ป็นฟำร์มตน้แบบของกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำน	ลดกำรใชพ้ลงังำน	ดว้ยมำตรกำรดำ้นกำรใช	้
พลงังำนทดแทน	กำรประยุกต์ใชร้ะบบควบคุมอตัโนมติัและเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 Internet	 of	 Things	
(IoT)	 เขำ้มำช่วยในกำรบริหำรจดักำรฟำร์ม	 โดยคณะไดค้ดัเลือกฟำร์มเขำ้ร่วมโครงกำรจ�ำนวน	 19	ฟำร์ม	
ประโยชน์ของฟำร์มท่ีไดรั้บจำกกำรเขำ้ร่วมโครงกำรคือมีผลประหยดัพลงังำนรวม	 750	 toe	 คิดเป็นเงิน	
35	 ลำ้นบำท	 เฉล่ีย	 1.8	 ลำ้นบำทต่อรำย	 และไดเ้ป็นฟำร์มตน้แบบสำธิตส�ำหรับกำรขยำยผลแก่เกษตรกร	
ในวงกวำ้งต่อไป	

กำรพฒันำแบบจ�ำลองทำงคณติศำสตร์ส�ำหรับกระบวนกำรผลติพอลโิพรพลินี
หัวหน้ำโครงกำร	:	รองศำสตรำจำรย์	ดร.สิริพล	อนันตวรสกลุ	ภำควชิำวศิวกรรมเคม	ี

	 	 	 	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 ไดพ้ฒันำแบบจ�ำลองทำง
คณิตศำสตร์ส�ำหรับใชอ้ธิบำยโครงสร้ำงทำงจุลภำคจำก	
สภำวะท่ีใชใ้นกำรผลิตส�ำหรับระบบกำรเกิดเทอร์พอลิเมอร์	
ของพอลิโพรพิลีน		และพอลิโพรพิลีนควำมแขง็แรงสูงของ	
เคร่ืองปฏิกรณ์ในระดบัหอ้งปฏิบติักำร	และประมำณหำค่ำ
พำรำมิเตอร์ของแบบจ�ำลองท่ีส�ำคญั	 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
ตวัอยำ่งพอลิเมอร์	 ง่ำยต่อกำรใชง้ำนของภำคอุตสำหกรรม	
และใชท้�ำนำยโครงสร้ำงทำงจุลภำคโมเลกุลพอลิเมอร์	
ท่ีสนใจ	 เช่น	น�้ ำหนกัโมเลกุลเฉล่ียเชิงจ�ำนวน	น�้ ำหนกั	
โมเลกุลเฉล่ียเชิงน�้ ำหนัก	 กำรกระจำยตวัของน�้ ำหนัก	

โมเลกลุ	ปริมำณของเอทิลีน	ปริมำณของบิวทีน	ควำมเป็นผลึก	และกำรกระจำยตวัขององคป์ระกอบทำงเคมี	
รวมถึงสภำวะท่ีใชใ้นกำรผลิตท่ีสนใจ	 เช่น	อตัรำกำรไหลของสำรป้อน	 อุณหภูมิ	 ควำมดนั	ตวัเร่งปฏิกิริยำ	
และเวลำท่ีใช้ในกำรเกิดปฏิกิริยำ	 เป็นตน้	 แบบจ�ำลองน้ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรวิจยัและพฒันำ	
ผลิตภณัฑ์ใหม่	 ลดเวลำในกำรท�ำกำรทดลอง	 ลดปริมำณสำรท่ีใช้ในงำนวิจยั	 และท�ำให้เกิดผลิตภณัฑ	์
ท่ีตรงต่อควำมตอ้งกำรใชง้ำน	
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โครงกำรจดัท�ำมำตรฐำนอตัรำกำรท�ำงำนของเคร่ืองจกัรส�ำหรับงำนก่อสร้ำงทำง
หัวหน้ำโครงกำร	:	ศำสตรำจำรย์	ดร.วนัชัย	ยอดสุดใจ	ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ

	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	จดัท�ำฐำนขอ้มูล
ของเคร่ืองจกัรส�ำหรับงำนก่อสร้ำงทำง	 งำน
ซ่อมแซมผิวทำงและงำนหมุนเวียนวสัดุชั้น
ทำงเดิมมำใชง้ำนใหม่	 (Pavement	Recycling)	
หำมำตรฐำนอตัรำกำรท�ำงำนของเคร่ืองจกัร	
ในดำ้นต่ำง	ๆ	เช่น	ชนิด	ขนำดเคร่ืองยนต	์รำคำ	
เคร่ืองจกัร	อำยกุำรใชง้ำน	ค่ำใชจ่้ำยในกำรบ�ำรุง
รักษำ	ประสิทธิภำพและอตัรำกำรท�ำงำน	อตัรำ
กำรใชเ้ช้ือเพลิง	สำมำรถเปรียบเทียบเคร่ืองจกัร	
หนกัแต่ละรุ่นหรือยีห่อ้ตำมท่ีตอ้งกำรได	้ใหแ้ก่	

ส�ำนกัมำตรฐำนและประเมินผล	กรมทำงหลวง	
เพ่ือใชเ้ป็นมำตรฐำนอตัรำกำรท�ำงำนของเคร่ือง	

จกัรส�ำหรับงำนก่อสร้ำงทำง	 กำรก�ำหนดอตัรำกำรท�ำงำนของชุดเคร่ืองจกัรก่อสร้ำงทำง	 และค�ำนวณออกมำ	

เป็นค่ำงำนต่อหน่วย	 และน�ำไปใช้อำ้งอิงในกำรค�ำนวณรำคำกลำง	 นอกจำกน้ียงัไดข้อ้มูลอตัรำกำรท�ำงำน	
ของเคร่ืองจกัร	กำรค�ำนวณรำคำกลำง	และกำรประเมินระยะเวลำกำรท�ำงำนของเคร่ืองจกัรในรูปแบบของ	Microsoft		
Excel	Spread	Sheet		

โครงกำรศึกษำกำรก�ำหนดให้มผู้ีจดักำรควำมปลอดภยัด้ำนกำรขนส่งทำงถนน
หัวหน้ำโครงกำร	:	รองศำสตรำจำรย์	ดร.วรำเมศวร์	วเิชียรแสน	ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ

	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 เป็นท่ีปรึกษำ
โครงกำรศึกษำ	 กำรก�ำหนดให้มีผู ้จัดกำร
ควำมปลอดภยัดำ้นกำรขนส่งทำงถนน	 ให้กบั
กรมกำรขนส่งทำงบก	 โดยกำรศึกษำรูปแบบ	
กำรบริหำรจดักำรควำมปลอดภยัจำกในประเทศ	
และต่ำงประเทศ	วเิครำะห์และก�ำหนดแนวทำง
โดยก�ำหนดใหผู้ป้ระกอบกำรขนส่ง	ตอ้งจดัใหมี้
ผูจ้ดักำรควำมปลอดภยัดำ้นกำรขนส่งทำงถนน
ครอบคลุมทุกประเภทกำรขนส่งพร้อมจดัท�ำ
คู่มือดำ้นควำมปลอดภยั	 รวมถึงกำรปรับปรุง
ระเบียบขอ้บงัคบัต่ำง		ๆ 		ใหส้อดคลอ้งและรองรับ	
กำรท�ำงำนของผูจ้ดักำรควำมปลอดภยัด้ำน	

กำรขนส่งทำงถนน	 เพ่ือมอบใหก้รมกำรขนส่งทำงบกไดน้�ำผลกำรศึกษำไปใชง้ำนโดยประกำศเป็นกฎกระทรวง	
ในกำรตรวจสอบควำมพร้อมก่อนออกเดินทำง	กำรวำงแผนจดักำรเดินรถ	บริหำรจดักำรเหตุฉุกเฉิน	กำรตรวจสอบ	
ติดตำมกำรเดินรถผำ่นระบบ	GPS	Tracking	ควบคุมกำรใชค้วำมเร็ว	ชัว่โมงกำรขบัรถตลอดกำรเดินรถ	สร้ำงระบบ
กำรบริหำรท่ีมีประสิทธิภำพ	เพื่อเป็นกำรยกระดบัมำตรฐำนควำมปลอดภยัดำ้นกำรขนส่งทำงถนนอยำ่งย ัง่ยนื
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โครงกำรกำรประยุกต์ใช้ระบบจรำจรอจัฉริยะ	เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำร
และกำรควบคุมน�ำ้หนักยำนพำหนะบนทำงหลวง
หัวหน้ำโครงกำร	:	ศำสตรำจำรย์	ดร.วนัชัย	ยอดสุดใจ	ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ

														คณะวศิวกรรมศำสตร์ไดว้จิยักำรเพ่ิมประสิทธิภำพ	
กำรบริหำรจดักำร		และกำรควบคุมน�้ำหนกัยำนพำหนะ	
บนทำงหลวง	 ใหก้บักรมทำงหลวง	ดว้ยกำรประยกุต์
ใชร้ะบบจรำจรอจัฉริยะ	 (Intelligent	Transportation	
Systems	 :	 ITS)	 ในกำรควบคุมน�้ ำหนกับนทำงหลวง
ของสถำนีตรวจสอบน�้ ำหนกัในสำยทำงหลกั	ส�ำรวจ	
และประเมินควำมถกูตอ้ง		พร้อมศึกษำปัญหำอุปสรรค	
ของกระบวนกำรอตัโนมติั	 ศึกษำออกแบบและจดัท�ำ
ขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำปรับปรุงสถำนีตรวจสอบ
น�้ ำหนักน�ำร่อง	 อำทิ	 กำรแปลทะเบียนรถอตัโนมติั	

กำรคดัแยกประเภทรถอตัโนมติั	 กำรคดักรองรถบรรทุกโดยกำรชัง่น�้ ำหนกัขณะเคล่ือนท่ีและกระบวนกำร	
อ่ืน	ๆ	 ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรควบคุมน�้ ำหนกัยำนพำหนะบนทำงหลวง	ผลวิจยัท�ำให้ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน	
ของสถำนีตรวจสอบน�้ ำหนกัรถบรรทุกเพิ่มข้ึน	 โดยไม่ตอ้งขยำยขนำดของสถำนี	 ช่วยลดปัญหำกำรติดขดั	
ของกำรจรำจรบนสำยทำงหลกั	 ลดควำมล่ำชำ้ต่อกำรขนส่งสินคำ้	 ประหยดั	สะดวก	 และมีควำมรวดเร็ว	
ในกำรตรวจสอบและควบคุมน�้ ำหนัก	 สำมำรถป้องกนัและลดอตัรำกำรเกิดอุบติัเหตุบนสำยทำง	 และเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรแกปั้ญหำเหตุกำรณ์ต่ำง	ๆ	ท่ีเกิดข้ึนบนสำยทำง		

โครงกำรพฒันำระบบปัญญำประดษิฐ์	(AI)
ส�ำหรับกำรประเมนิและตดัสินใจผลกำรวดัสภำพรำงรถไฟ
ด้วยรถไฟกึง่รถบรรทุกตรวจรอยร้ำวของรำงชนิด	Laser	Sled	type	probes
หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.ชนะ	รักษ์ศิริ	ภำควชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร
	

	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 พฒันำเคร่ืองมือ
ช่วยในกำรประมวลผลและจดัท�ำรำยงำนผลกำร	
ตรวจรำงร้ำวและกำรสึกของหวัรำงแบบ	On-board		
analysis	 ในรูปแบบท่ีพนกังำนฝ่ำยซ่อมบ�ำรุงทำง	
ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย		สำมำรถอ่ำนเขำ้ใจ
ไดง่้ำยเพ่ือสนบัสนุนและยกระดบัขีดควำมสำมำรถ
ในกำรท�ำงำนของรถไฟก่ึงรถบรรทุกตรวจรอยร้ำว	
ของรำงชนิด	 Laser	 Sled	 type	 probes	 ของกำร	
รถไฟฯ	 ดำ้นระบบกำรรำยงำนสภำพทำงรถไฟ
ทัว่ประเทศ	 ให้มีควำมถูกตอ้งครบถว้น	 และใช้

เป็นพ้ืนฐำนส�ำคญัในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรบ�ำรุงทำงไดแ้ม่นย �ำ	และกำรก�ำหนดนโยบำยและวำงแผนงำน	
ดว้ยมำตรกำรท่ีมีควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั	สำมำรถต่อยอดไปสู่กำรจดัท�ำมำตรฐำนส�ำหรับ	
ใชใ้นกำรบ�ำรุงทำงรถไฟของประเทศไทย	และเป็นดชันีตวัช้ีวดัคุณภำพของทำงรถไฟท่ีมีลกัษณะเฉพำะตวั		
สอดคลอ้งกบัสภำพภมิูอำกำศและรูปแบบกำรใชง้ำนลอ้เล่ือนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย	
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โครงกำรวเิครำะห์และปรับกระบวนกำรท�ำงำนเพือ่ยกระดบักำรให้บริกำรประชำชน
หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.พรเทพ	อนุสสรนิตสิำร	ภำควชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร

	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	เป็นท่ีปรึกษำโครงกำรวเิครำะห์และปรับกระบวนกำรท�ำงำนขององคก์รของรัฐ	น�ำมำ	
จดัวำงต�ำแหน่ง	ปริมำณและคุณสมบติัให้เหมำะสมกบัโครงสร้ำงและลกัษณะงำนขององคก์ร	ปรับปรุงกำรให้
บริกำรของภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ	สำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชน	ตำมเจตนำรมณ์	
ของพระรำชบญัญติักำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร	พ.ศ.	2558	และมติคณะรัฐมนตรี	
ท่ีเก่ียวขอ้ง	 เพ่ือยกระดบักำรให้บริกำรและกำรให้ขอ้มูลภำครัฐท่ีครบถว้น	ถูกตอ้ง	ทนัสมยั	พร้อมทั้งน�ำระบบ	
ดิจิทลัมำประยกุตใ์ช	้ก่อใหเ้กิดควำมสะดวกแก่ประชำชนและภำคเอกชน

โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพและขยำยเช่ือมต่อเครือข่ำยคลงัข้อมูล
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศไทย
หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.หัชทยั	ชำญเลขำ	ศูนย์ศึกษำกำรจดักำรบ�ำรุงรักษำ

	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 จดัท�ำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
และขยำยเช่ือมต่อเครือข่ำยคลังข้อมูลควำมหลำกหลำย	
ทำงชีวภำพของประเทศไทย	ใหก้บัส�ำนกังำนนโยบำยและแผน	
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม	 โดยขยำยผลของกำร
พฒันำคลงัขอ้มูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศ	
ดว้ยกำรพฒันำแพลตฟอร์ม	API	ส�ำหรับ	Open	Data	 ในกำร	
ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของขอ้มูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	
โดยผูเ้ช่ียวชำญท่ีมีในระบบท่ีมีกำรยนืยนักำรเขำ้ร่วมโครงกำร
พัฒนำกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง	

กบัขอ้มูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศไทย	อำทิ	
ขอ้มูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 ขอ้มูลกำรน�ำประโยชน์	
ไปใชพ้ฒันำระบบตน้แบบคลงัจดัเก็บขอ้มูลกำรส�ำรวจ		เพ่ือเป็น	
เคร่ืองมือส�ำหรับกำรส�ำรวจของหน่วยงำนเครือข่ำย	 รวมทั้ง	
ระบบตน้แบบในกำรแสดงผลขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี	 และปรับปรุง	
ระบบสืบคน้		เพ่ือเผยแพร่สู่สำธำรณชนใหส้ำมำรถเขำ้ถึง		สืบคน้	
และใช้ประโยชน์ขอ้มูลไดม้ำกยิ่งข้ึน	 และใช้เป็นเคร่ืองมือ	
ในกำรบริหำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ		กำรวำงแผน	
ในกำรก�ำหนดนโยบำยเพ่ืออนุรักษ	์	ฟ้ืนฟ	ู	และน�ำควำมหลำกหลำย	
ทำงชีวภำพไปใชป้ระโยชน	์
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โครงกำรกำรศึกษำกำรใช้สัญญำณคลืน่เรดำร์ระยะไกลในกำรตดิตำมกำรทรุดตวัของแผ่นดนิ	
ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
หัวหน้ำโครงกำร	:	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.อนุเผ่ำ	อบแพทย์	ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ

	 	 	 	 	 	คณะวศิวกรรมศำสตร์	 ศึกษำวจิยักำรทรุดตวัของ
กรุงเทพมหำนคร	 (กทม.)	 และปริมณฑลในพ้ืนท่ี
วิกฤตกำรณ์น�้ ำบำดำลและแผ่นดินทรุด	 โดยกำร
ใช้ขอ้มูลดำวเทียมระบบเรดำร์ช่องเปิดสังเครำะห์	
แปลสัญญำณคล่ืนเรดำร์ระยะไกลดว้ยเทคนิค	 InSAR	
(Interferometric	 Synthetic	Aperture	Radar)	 เพ่ือให้
ไดอ้ตัรำกำรทรุดตวัของแผ่นดินจำกกำรประมวลผล
ขอ้มูลจำกดำวเทียม	 Radarsat-2	 จ�ำนวน	 40	 ขอ้มูล	
(ตั้งแต่ตุลำคม	 2561	 -	พฤษภำคม	 2562)	 ผลท่ีไดคื้อ
อตัรำกำรทรุดตวัอยูใ่นช่วงประมำณ	 -34.20	 ถึง	 35.70	
มิลลิเมตรต่อปี	ซ่ึงกำรส�ำรวจดว้ยเทคนิค	InSAR	สำมำรถ	
ประมวลผลกำรทรุดตวัของแผน่ดินไดต้ลอดทุกฤดูกำล	

และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกเทคนิค	 InSAR	จะมีควำมละเอียดเชิงพ้ืนท่ีสูงและมีควำมหนำแน่นของจุดตรวจสอบ
มำกกว่ำเม่ือเปรียบเทียบกบักำรส�ำรวจระดบั	นอกจำกน้ีกำรใชเ้ทคนิค	 InSAR	ควบคู่กบักำรส�ำรวจระดบั	
จะช่วยใหก้ำรติดตำมกำรทรุดตวัของแผน่ดินเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและถกูตอ้งแม่นย �ำมำกยิง่ข้ึน	

โครงกำรกำรบริหำรจดักำรด้ำนเทคนิคส�ำหรับแผนงำนเปลีย่นสำยไฟฟ้ำอำกำศ
เป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดนิ	เพือ่รองรับกำรเป็นมหำนครแห่งอำเซียน
หัวหน้ำโครงกำร	:	รองศำสตรำจำรย์	ดร.ศิริโรจน์	ศิริสุขประเสริฐ	ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ

	 					คณะวศิวกรรมศำสตร์	จดัท�ำโครงกำรกำรบริหำร
จดักำรดำ้นเทคนิคส�ำหรับแผนงำนเปล่ียนสำยไฟฟ้ำ
อำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใตดิ้น	เพ่ือรองรับกำรเป็นมหำนคร
แห่งอำเซียน	 โดยเปล่ียนระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็น	
สำยไฟฟ้ำใตดิ้นระยะทำง	 127.30	 กิโลเมตร	 เพ่ือเพิ่ม
ควำมมัน่คงใหแ้ก่ระบบสำยไฟฟ้ำใตดิ้นและปรับสภำพ
ภูมิทศัน์	 และรักษำส่ิงแวดลอ้มใหส้วยงำม	และไม่ถูก
รบกวนจำกปัจจยัภำยนอกท่ีเป็นสำเหตุของไฟฟ้ำดบั	
กำรออกแบบและก่อสร้ำงไดใ้ชเ้ทคโนโลยกีำรน�ำร่อง

และหำพิกดับนพ้ืนโลกจำกดำวเทียม	 (GPS	 technology)	 และเทคโนโลยรีะบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์	 (GIS)	
ในกำรท�ำแผนท่ีเพื่อใชว้เิครำะห์	และวำงแผนระบบไฟฟ้ำ	กำรบริหำรระบบจรำจรและกำรก่อสร้ำง	กำรสร้ำง
แบบจ�ำลองบนโปรแกรม	DIgSILENT	PowerFactory	ใชว้เิครำะห์กำรไหลของระบบไฟฟ้ำ	กระแสลดัวงจร	
และกำรออกแบบระบบป้องกนัไฟฟ้ำก�ำลงั	 ดำ้นกำรก่อสร้ำงท่อเคเบิลใตดิ้นใชเ้ทคโนโลยีกำรขุดอุโมงค	์

ขนำดเล็ก	 Earth	 Little	 Tunneling	 (ELITUN)	 ซ่ึงก่อสร้ำงแบบไม่ขุดเปิดแนว	 เหมำะกบัอุโมงคห์รือท่อ	

ท่ีมีขนำดเล็กท่ีคนไม่สำมำรถลงไปปฎิบติังำนขำ้งในได	้ และใช้ระบบควบคุมระยะไกลเพ่ือกำรวำงท่อ	
สำยเคเบิลใตดิ้นส�ำหรับเมืองท่ีมีประชำกรแออดัและมีระบบท่อส�ำหรับสำธำรณูปโภคต่ำง	 ๆ	 ท่ีซับซ้อน	
ไม่ก่อให้เกิดเสียงดงัระบบในขณะกำรก่อสร้ำง	 ไม่มีเศษดินท่ีก่อให้เกิดผลกระทบทำงส่ิงแวดลอ้ม	และลด	

ตน้ทุนและระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงโดยรวม
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	 กำรให้บริกำรวชิำกำรประเภทกจิกรรมเพือ่สังคม	(CSR)

	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 ได้ตระหนักถึงภำระหน้ำที่ของควำมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกำรพฒันำ
สังคมให้ดีขึน้	 จึงได้จัดให้มีกจิกรรมเพือ่สังคมที่ไม่แสวงหำผลก�ำไร	หรือที่เรียกกนัว่ำ	Corporate	Social	Responsibility	 (CSR)	
มำอย่ำงต่อเน่ืองทีส่�ำคญั	มดีงันี้

	โครงกำรวศิวะดงตำลอำสำพฒันำและส่งเสริมกำรศึกษำสู่ชนบท
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์สนบัสนุนงบประมำณใหแ้ก่สโมสรนิสิตคณะวศิวกรรมศำสตร์	
จัดค่ำยวิศวะดงตำลอำสำพฒันำและส่งเสริมกำรศึกษำสู่ชนบทอย่ำงต่อเน่ือง	 ตั้ งแต่	
ปีกำรศึกษำ	 2541	 เพ่ือใหนิ้สิตไดมี้ส่วนในกำรพฒันำควำมเป็นอยูแ่ละส่งเสริมกำรศึกษำ	
เช่น	 สร้ำงอำคำรเรียน	ท�ำส่ือกำรเรียนกำรสอน	 ให้ควำมรู้แก่นักเรียน	 และสนับสนุน	
โครงกำรอำหำรกลำงวนัแก่โรงเรียน		รวมทั้งใหค้วำมรู้ทำงดำ้นสำธำรณสุขแก่คนในหมู่บำ้น
เพื่อควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน

ออกแบบระบบฐำนรำกพระเจดย์ีบูรพำฐิตวริิยำประชำสำมคัค	ีวดัเขำสุกมิ
	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 โดย	 รศ.ดร.วิชำญ	ภู่พฒัน์	 และ	 รศ.ดร.สุทธิศกัด์ิ	 ศรลมัพ	์
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นวิศวกรรมปฐพีและฐำนรำก	พร้อมอำจำรย	์ ไดน้�ำ	
นิสิตปริญญำโทและปริญญำเอก	สำขำวศิวกรรมปฐพีและฐำนรำก	เขำ้ด�ำเนินกำรออกแบบ	
แกไ้ขปัญหำดำ้นฐำนรำกของโครงกำรก่อสร้ำงเจดียบู์รพำฐิตวริิยำประชำสำมคัคี	ณ	วดัเขำสุกิม	

ต.เขำบำยศรี	อ.ท่ำใหม่	จ.จนัทบุรี	จนส�ำเร็จลุล่วง	เม่ือเดือนพฤษภำคม	2550

ออกแบบโครงสร้ำง	“พระมหำเจดย์ีสมเดจ็ฯ”	วดัหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	โดย	ศ.ดร.หรรษำ	วฒันำนุกิจ	ภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน�้ำ	
ออกแบบโครงสร้ำง	“พระมหำเจดย์ีสมเดจ็ฯ”	วดัหลวงพอ่สดธรรมกำยำรำม	อ.ด�ำเนินสะดวก	
จ.รำชบุรี	 เพ่ือเป็นปูชนียสถำนประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้
และพระอรหันตธำตุท่ีส�ำคญั	 ส�ำหรับเป็นท่ีสักกำระบูชำ	 และเพ่ือสืบทอดและจรรโลง	
บวรพระพทุธศำสนำใหเ้จริญยัง่ยนืตลอดไป

	
กจิกรรม	“ปลูกปะกำรัง	ปลูกป่ำชำยเลน	และสร้ำงฝำยชะลอน�ำ้ไหล”								
											คณะวศิวกรรมศำสตร์จดักิจกรรม	“ปลูกปะกำรัง	ปลูกป่ำชำยเลน	และสร้ำงฝำยชะลอ	
น�ำ้ไหล”	โดยคณำจำรย	์บุคลำกร	และนิสิตภำควชิำวศิวกรรมวสัดุ	รวม	150	คน	ร่วมกิจกรรม
ปลกูปะกำรัง	เพื่อสร้ำงสมดุลของระบบนิเวศนท์ำงทะเล	ณ	หำดพยนู	อ.บำ้นฉำง	จ.ระยอง	
มีคณำจำรย	์ บุคลำกร	และนิสิตภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	จ�ำนวน	218	คน	 ร่วมกิจกรรม
ปลกูป่ำชำยเลน	ณ	อุทยำนแห่งชำติสำมร้อยยอด	อ.กยุบุรี	จ.ประจวบคีรีขนัธ์	และคณำจำรย	์

บุคลำกร	และนิสิตภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	
จ�ำนวน	163	คน	ร่วมกิจกรรมสร้ำงฝำยชะลอน�้ำไหล	
ณ	ป่ำวงัใหญ่	 ป่ำตน้น�้ำแม่น�้ำแควนอ้ย	ต.ศรีมงคล	
อ.ไทรโยค	 จ.กำญจนบุรี	 เพ่ือลดปัญหำน�้ ำท่วม	
พ้ืนท่ีอยำ่งเฉียบพลนั	 กำรเกิดดินถล่ม	 และควำม
เดือดร้อนของชำวบำ้น	เม่ือเดือนพฤษภำคม	2551
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	คณะวศิวกรรมศำสตร์ให้บริกำรภำพถ่ำยดำวเทยีมเพือ่กำรเกษตร
	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 เปิดสถำนีบริกำรวิชำกำรและเผยแพร่ภำพถ่ำยดำวเทียม
อุตุนิยมวิทยำจำกดำวเทียม	 SMMS	 ซ่ึงเป็นคลงัควำมรู้ภำพถ่ำยอุตุนิยมวิทยำส�ำหรับ	
ผูท่ี้ตอ้งกำรน�ำขอ้มูลไปประยกุตใ์ชง้ำนในกำรวเิครำะห์พ้ืนท่ีกำรเพำะปลกู		กำรจ�ำแนกพ้ืนท่ี		
องคป์ระกอบของพื้นดิน	กำรวำงแผนกำรเจริญเติบโตของพื้นท่ีเมือง	กำรเฝ้ำระวงัภยัพิบติั	
กำรอนุรักษแ์หล่งน�้ำ		และดำ้นอ่ืน	ๆ 	ซ่ึงมีเอกสำรค�ำร้องขอใชบ้ริกำรขอ้มูลภำพถ่ำยดำวเทียม
ท่ี	http://smms.ee.ku.ac.th
	
คณะวศิวกรรมศำสตร์สนับสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมบรรเทำควำมเดอืดร้อน
ในภำวะเกดิมหำอุทกภยั	2554
	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	150,000	บำท	 ให้ภำควิชำวิศวกรรม	
ส่ิงแวดลอ้ม	โดย	ผศ.ดร.มณฑล	ฐำนุตตมวศ	์และนำยปรัชญำ	จนัทร์ศกัด์ิ	สร้ำงเคร่ืองผลิต				
น�้ ำสะอำดแบบเคล่ือนท่ี	ดว้ยวิธีกำรเปล่ียนน�้ ำท่ีท่วมขงัใหเ้ป็นน�้ ำสะอำด	ส�ำหรับบริโภค		
อุปโภค	 ช่วยชำวบำ้นน�้ ำท่วมใหมี้น�้ ำด่ืมน�้ ำใช	้ ส่งมอบใหแ้ก่มูลนิธิอำสำ	 เพ่ือนพ่ึง	 (ภำฯ)	
ยำมยำก	 เพ่ือส่งมอบต่อประชำชนผูป้ระสบภยัในพ้ืนท่ี	 จ.ลพบุรี	 และ	 3	 จงัหวดัชำยแดน	
ภำคใต	้นอกจำกน้ี	ดร.กนิษฐำ	กำญจนจำรี	สนบัสนุนเงินจ�ำนวน	1,000,000	บำท	ร่วมกบั
คณะวศิวกรรมศำสตร์	ผลิตเคร่ืองผลิตน�้ำสะอำดฯ	มอบใหแ้ก่มูลนิธิอำสำ	 เพื่อนพึ่ง	 (ภำฯ)	
ยำมยำก	เพื่อส่งมอบต่อประชำชนจำกน�้ำท่วม	รวมจ�ำนวน	70	เคร่ือง
		
ส�ำรวจเพือ่บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระมหำเจดย์ีพระบรมธำตุ
“คุ้มเวยีงสรวย”	ด้วยระบบเลเซอร์สำมมติิ
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	โดย	รศ.ดร.สุทธิศกัด์ิ	ศรลมัพ	์ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	ร่วมกบั
มูลนิธิมดชนะภยั	ส�ำรวจเพ่ือบูรณะปฏิสังขรณ์องคพ์ระมหำเจดียพ์ระบรมธำตุ	“คุ้มเวียง	
สรวย”	จ.เชียงรำย	ดว้ยระบบเลเซอร์สำมมิติ	โดยกำรยกเจดียส่์วนบนกลบั	ณ	ต�ำแหน่งเดิม	
และเสริมควำมแขง็แรงให้สำมำรถตำ้นทำนแผน่ดินไหว	ดว้ยระบบเลเซอร์สำมมิติ	 และ
เก็บขอ้มูลไวใ้นโปรแกรม	AutoCAD	พร้อมท่ีจะน�ำไปค�ำนวณกำรยกและซ่อมแซมเจดีย	์
เม่ือปี	พ.ศ.	2557	
		
โครงกำรบินส�ำรวจพืน้ทีก่ำรปฏบัิตงิำนในเขตรักษำพนัธ์ุสัตว์ป่ำห้วยขำแข้ง
	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 สนบัสนุนงบประมำณ	 100,000	บำท	 โดยมอบให้อำจำรย	์
ดร.ไชยวฒัน์	กล�่ำพล	ภำควชิำวศิวกรรมกำรบินและอวกำศ	ออกแบบอำกำศยำนไร้คนขบั								
บินส�ำรวจบริเวณเขตรักษำพนัธ์ุสตัวป่์ำหว้ยขำแขง้	จ.อุทยัธำนี	เป็นระยะทำง	120	กิโลเมตร	
เพื่อส�ำรวจควำมเสียหำยของป่ำอนุรักษท่ี์ถกูท�ำลำย	และไดเ้กบ็เป็นฐำนขอ้มูลใหเ้จำ้หนำ้ท่ี					
ในพื้นท่ีไวใ้ชป้ระโยชนใ์นกำรจดักำรพื้นท่ีป่ำ	เม่ือปี	พ.ศ.	2559

บริจำครถกระบะและรถไมโครบัสให้เทศบำลน่ำน
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	ไดส่้งมอบรถกระบะบรรทุกและรถไมโครบสั	ขนำด	22	ท่ีนัง่	
รวม	2	คนั	เพื่อบริจำคใหแ้ก่เทศบำลเมืองน่ำน	จงัหวดัน่ำน	เพื่อน�ำไปใชป้ระโยชนส์�ำหรับ
กำรใหบ้ริกำรดำ้นยำนพำหนะ	แก่นกัเรียน	ผูสู้งอำย	ุ และประชำชนทัว่ไปในเขตเทศบำล
เมืองน่ำน	เม่ือวนัท่ี	10	เมษำยน	2561
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มอบเคร่ืองผลติน�ำ้สะอำดแบบเคลือ่นทีใ่ห้ค่ำยทหำร
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	โดย	รศ.ดร.พีรยทุธ์	ชำญเศรษฐิกลุ	คณบดี	และ	ผศ.ดร.มณฑล						
ฐำนุตตมวงศ	์ (ผูป้ระดิษฐ์คิดคน้)	มอบเคร่ืองผลิตน�้ ำสะอำดแบบเคล่ือนท่ี	 รุ่น	MAP	 3.4	
จ�ำนวน	 1	 เคร่ือง	 ให้กบักองพนัพฒันำท่ี	 2	 ค่ำยสุรธรรมพิทกัษ	์ จ.นครรำชสีมำ	 เพ่ือใช	้
ในภำรกิจภำยในค่ำยทหำร	เม่ือวนัท่ี	12	มกรำคม	2561

	มอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ให้โรงเรียนมธัยมในภูมภิำค								
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	โดย	รศ.ดร.พีรยทุธ์	ชำญเศรษฐิกลุ	คณบดีคณะวศิวกรรมศำสตร์	
มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์	10	เคร่ือง	ใหแ้ก่โรงเรียนมธัยมบกัดองวทิยำ	อ.ขนุหำญ	จ.ศรีสะเกษ	
เพ่ือใชใ้นกำรเรียนกำรสอนของครูและนกัเรียน	 โดยมีผูอ้ �ำนวยกำรโรงเรียนมธัยมบกัดอง
วทิยำ	ก�ำนนัต�ำบลบกัดอง	และคณะครู	 ร่วมรับมอบเม่ือวนัท่ี	22	มกรำคม	2561	ณ	อำคำร
ชูชำติ	ก�ำภ	ูคณะวศิวกรรมศำสตร์
	
โครงกำรจดัท�ำแผนทีก่ำรใช้ประโยชน์ทีด่นิในสถำนีเพำะเลีย้งสัตว์ป่ำห้วยทรำย														
	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	จ�ำนวน	 100,000	บำท	 ให้คณำจำรย์
จำกภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	ประกอบดว้ย	อ.กิตติพศ	ประภศัร	 รศ.ดร.ดีบุญ	 เมธำกุลชำติ	
รศ.ดร.วีระเกษตร	สวนผกำ	 และ	 อ.สมศกัด์ิ	 โชติชนำทวีวงศ์	 รวมทั้งนิสิตปริญญำโท	
ปริญญำตรี	สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ	ร่วมท�ำกำรส�ำรวจลกัษณะพ้ืนท่ีและถ่ำยภำพทำงอำกำศ	
บริเวณพ้ืนท่ีของสถำนีเพำะเล้ียงสัตวป่์ำห้วยทรำย	 จ.เพชรบุรี	 รวมถึงส�ำรวจ	ตรวจสอบ
จ�ำนวนสตัวเ์ล้ียงแต่ละชนิดในแต่ละโซนของสถำนีฯ	โดยใชอ้ำกำศยำนไร้คนขบั	 (Drone)	
และกำรวำงหมุด	GPS	แลว้รวบรวมขอ้มูลจดัท�ำรำยงำนกำรจดัท�ำแผนท่ีกำรใชป้ระโยชน์
ท่ีดินในสถำนีฯ	ใหแ้ก่สถำนีเพำะเล้ียงสตัวป่์ำหว้ยทรำยฯ	เม่ือวนัท่ี	20-25	มีนำคม	2561
	
โครงกำรวศิวกรรมวสัดุเพือ่สังคม
	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 สนับสนุนงบประมำณ	 จ�ำนวน	 100,000	 บำท	 ให้ภำควิชำ
วศิวกรรมวสัดุ	ด�ำเนินโครงกำรวศิวกรรมวสัดุเพ่ือสงัคม	โดยไดอ้บรมควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยี
กำรผลิตและเทคโนโลยีวสัดุแก่นิสิตสำขำวิศวกรรมวสัดุ	 เพ่ือให้นิสิตท�ำหนำ้ท่ีถ่ำยทอด	
ควำมรู้สู่เยำวชนผ่ำนกำรจดักิจกรรมต่ำง	ๆ	ประกอบดว้ย	 1)	 กำรจดัอบรมเทคโนโลย	ี

กำรพิมพส์ำมมิติ	 2)	 กำรให้ควำมรู้เร่ืองกำรจดักำรขยะ	 3)	 กิจกรรมสมุดท�ำมือ	 และ	
4)	 ค่ำยบ่มเพำะนวตักรวสัดุรุ่นเยำว	์ มีนกัเรียนเขำ้อบรม	72	คน	จำกผูส้มคัรกวำ่	 600	คน	

เขำ้ร่วมอบรมควำมคิดเชิงออกแบบ	 (Design	 thinking	workshop)	 เทคโนโลยีกำรผลิต	
และเทคโนโลยทีำงวสัดุเยำว	์มีนิสิตชั้นปีท่ี	1-3	จ�ำนวน	88	คน	ร่วมเป็นพี่เล้ียงในกิจกรรม	
โดยมี	อ.ดร.รติพร	มัน่พรหม		เป็นหวัหนำ้โครงกำรและคณำจำรยจ์ำกภำควชิำวศิวกรรมวสัดุ
ร่วมเป็นอำจำรยท่ี์ปรึกษำ	เม่ือวนัท่ี	1-3	กนัยำยน	2561
	
กำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้บนพืน้ทีด่อยช้ำงและป้องกนัดนิถล่ม
	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	 100,000	บำท	 ให้	 รศ.ดร.สุทธิศกัด์ิ	
ศรลมัพ	์ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	ผศ.ดร.มณฑล	ฐำนุตตมวงศ	์	ภำควชิำวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	
และ	จนท.หน่วยวิจยัดินถล่ม	ศูนยว์ิจยัและพฒันำวิศวกรรมปฐพีและฐำนรำก	 นิสิตสำขำ
วชิำวศิวกรรมปฐพี	ท�ำโครงกำร	“แก้ปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้บนพืน้ทีด่อยช้ำงและป้องกนั
ดนิถล่ม”	 2561	ณ	 ชุมชนบำ้นดอยชำ้ง	ต.วำวี	 อ.แม่สรวย	จ.เชียงรำย	ไดแ้ก่	 1)	ออกแบบ
ระบบติดตั้งป๊ัมในสนำม	 และติดตั้งเคร่ืองมือเพ่ือติดตำมระดบัน�้ ำใตดิ้นในช่วงฤดูฝน	
ตรวจวดัประสิทธิภำพในกำรลดกำรเคล่ือนตวัของพ้ืนดินจำกกำรสูบน�้ ำไปใช	้ 2)	 ติดตั้ง	
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เคร่ืองผลิตน�้ ำสะอำด	 จ�ำนวน	 2	 เคร่ือง	 ท่ีพฒันำข้ึนโดย	ผศ.ดร.มณฑล						
ฐำนุตตมวงศ	์ เพ่ือน�ำมำใชเ้ป็นตน้แบบให้ชุมชนน�ำไปกรองน�้ ำท่ีสูบข้ึน	
มำจำกใตดิ้น	 เพ่ือท�ำน�้ ำสะอำดไปใชอุ้ปโภคบริโภค	 เคร่ืองกรองผลิตน�้ ำ
สะอำดน้ีสำมำรถกรองน�้ำส�ำหรับอุปโภคไดใ้นอตัรำ	 28	 ลิตร/ชม./เคร่ือง	
และกรองน�้ำส�ำหรับกำรบริโภคไดใ้นอตัรำ	7	ลิตร/ชม./เคร่ือง	
	

โครงกำรชำวบำงกะเจ้ำ	“เข้ำใจ”	เร่ือง	(กำรจดักำร)	ขยะ	(อย่ำง)	ยัง่ยนื
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	100,000	บำท	จดัโครงกำรชำวบำงกะเจำ้	
“เข้ำใจ”	 เร่ือง	 (กำรจดักำร)	 ขยะ	 (อย่ำง)	 ย ัง่ยืน	 ข้ึนเม่ือเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม	 2561		
ภำยใตโ้ครงกำรเสริมสร้ำงบำงกะเจำ้สู่ควำมยัง่ยืนของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 โดยมี	
ผศ.ดร.จีมำ	 ศรลมัพ	์ รศ.ภชัรำภรณ์	 สุวรรณวิทยำ	 และ	 รศ.ดร.สุชำติ	 เหลืองประเสริฐ	
ภำควิชำวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม	 ร่วมด�ำเนินโครงกำรศึกษำขอ้มูลทุติยภูมิ	 และขอ้มูลปัจจุบนั
ดำ้นกำรจดักำรขยะในขอบเขตพ้ืนท่ีบำงกะเจำ้	ประสำนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย	อำทิ	ส่วนรำชกำร	
ส่วนกลำงและส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง	 กลุ่มชำวบำ้น	 วดัและพระสงฆผ์ูมี้บทบำทส�ำคญั	
ดำ้นกำรจดักำรขยะ		เพ่ือสอบถำมทบทวนถึงควำมตอ้งกำรและแนวทำงดำ้นกำรจดักำรขยะ	
จดัท�ำ	infographic	ส่ือ	social	media	และกำรรณรงคท่ี์เหมำะสม	กบักำรจดักำรขยะในพ้ืนท่ี	
โดยใชเ้ทคนิคดำ้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มท่ีถกูตอ้ง	เพื่อกำรจดักำรขยะอยำ่งย ัง่ยนื
	

โครงกำรก่อสร้ำงก�ำแพงกนัดนิ	(Tor	Block)	เพือ่ป้องกนัดนิถล่ม
ให้ชุมชนบ่อทอง	อ.โป่งน�ำ้ร้อน	จ.จนัทบุรี
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	100,000	บำท	ใหแ้ก่ประธำนของชุมชน
บ่อทอง	อ.โป่งน�้ ำร้อน	 จ.จนัทบุรี	 เพ่ือจดัซ้ือวสัดุในกำรผลิตและก่อสร้ำงก�ำแพงกนัดิน	
โดยมอบให้	 รศ.ดร.สุทธิศกัด์ิ	 ศรลมัพ์	 และนิสิตภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	 ออกแบบ	
และแกไ้ขสร้ำงก�ำแพงกนัดิน	(Tor		Block)	เป็นอิฐบลอ็คประสำนรูปส่ีเหล่ียมคำงหมู	จดักำร	
ประชุมร่วมกบัชุมชนเพ่ือแนะน�ำแนวทำงแกไ้ข	 ให้ควำมรู้เก่ียวกบัหลกักำร	 และวิธีกำร	

ก่อสร้ำงก�ำแพงดว้ยบลอ๊คประสำน		และร่วมกบัชุมชนบ่อทองก่อสร้ำงก�ำแพงป้องกนัดินถล่ม	

แบบ	Tor	Block	 ในบริเวณพ้ืนท่ีเส่ียงภยัรอบชุมชน	 เป็นระยะทำง	65	 เมตร	รวมถึงไดจ้ดั
ท�ำแบบก่อสร้ำงส�ำหรับท�ำก�ำแพงกนัดินและระบบจดักำรน�้ ำฝน	 เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถ
ผลิตอิฐบล็อคประสำนรูปส่ีเหล่ียมคำงหมูไดเ้อง	 และยงัสำมำรถน�ำไปผลิตเพ่ือจ�ำหน่ำย	
เป็นรำยไดเ้สริมอีกดว้ย
	

โครงกำรผลติเคร่ืองอบเนือ้สัตว์แดดเดยีว
เพือ่ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัและกำรบริจำค
	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	225,000	บำท	
เพ่ือท�ำโครงกำรผลิตเคร่ืองอบเน้ือสัตวแ์ดดเดียวเพ่ือช่วยเหลือ	
ผูป้ระสบภยัและกำรบริจำค	โดย	รศ.ดร.คุณยตุ	 เอ่ียมสอำด	ภำควชิำ	
วิศวกรรมเคร่ืองกล	 และ	 รศ.ดร.วรัทยำ	 ธรรมกิตติภพ	 ภำควิชำ
อำชีวศึกษำ	คณะศึกษำศำสตร์	มก.	ไดผ้ลิตเคร่ืองอบเน้ือสตัวแ์ดดเดียว

สำมำรถอบเน้ือสตัวไ์ดทุ้กประเภท	ใชเ้วลำอบเพียง	20-30	นำที	และเน้ือสตัวท่ี์อบไม่แหง้จนเกินไป	และจดัฝึกอบรมควำมรู้สู่ชุมชน	
เพ่ือสร้ำงรำยได	้และยกระดบัคุณภำพชีวิตเกษตรกรไทย	ใหแ้ก่	 โครงกำรพฒันำท่ีดินมูลนิธิชยัพฒันำบำ้นเกำะคำ	 มูลนิธิชยัพฒันำ	
(โครงกำรเล้ียงปลำนิลจิตรลดำ)	 จ.นครนำยก	 และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน	 รวม	 8	 แห่ง	 ใน	 จ.จนัทบุรี	 และ	 จ.ตรำด	
องคก์ำรบริหำรส่วนต�ำบล	ส�ำนกังำนเขต	รวมถึงกลุ่มผูป้ระกอบกำรผลิตแปรรูปอำหำรแดดเดียว	เกิดธุรกิจเชิงพำณิชย	์17	รำย	
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โครงกำรปลูกหญ้ำแฝกและพชือืน่ด้วยวธีิวศิวกรรม
เพือ่ป้องกนักำรพงัทลำยของลำดดนิ	ถนนทำงหลวงชนบท	กจ.4088
บ้ำนอต่ีอง	อ.ทองผำภูม	ิจ.กำญจนบุรี
	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 สนับสนุนงบประมำณ	 250,000	 บำท	 โดย	 รศ.ดร.อภินิติ	
โชติสงักำศ		ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	ไดจ้ดัท�ำโครงกำรปลกูหญำ้แฝกและพืชอ่ืน	ๆ 	ในท่ีสูงชนั	
ดว้ยวิธีวิศวกรรมในรูปแบบต่ำง	ๆ	อำทิ	 ระบบใหน้�้ ำอตัโนมติั	กำรโปรยเมลด็พืชโดยใช้
อำกำศยำนไร้คนขบั	 และกำรท�ำแบบจ�ำลองสำมมิติส�ำหรับใชใ้นกำรศึกษำกำรชะลำ้ง	
พงัทลำยของดิน	 เพ่ือป้องกนักำรพงัทลำยของลำดดิน	 เก็บขอ้มูลภูมิประเทศ	และพฒันำ
เคร่ืองยงิแคปซูลเมลด็พืชจำก	UAV	ซ่ึงสำมำรถลดปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของลำดคนัทำง	
ถนนทำงหลวงชนบท	กจ.4088	บำ้นอีต่อง	อ.ทองผำภูมิ	 จ.กำญจนบุรี	 รวมถึงสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมพฒันำชุมชนในพ้ืนท่ีห่ำงไกล	โดยอำจำรยแ์ละนิสิตร่วมกบัชุมชน	สร้ำงกำรเรียนรู้
และพฒันำนวตักรรมจำกกำรปฏิบติังำนจริงในพ้ืนท่ีซ่ึงประสบปัญหำ		ก่อใหเ้กิดกำรพฒันำ
คุณภำพชีวติของคนในชุมชนและช่วยเพิ่มควำมปลอดภยัในกำรใชถ้นนสญัจรในพื้นท่ี

โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวติและส่ิงแวดล้อมของสังคม
และชุมชนบำงกะเจ้ำ	ด้ำนกำรจรำจรขนส่ง
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	375,000	บำท	เพ่ือจดัท�ำโครงกำร/กิจกรรม
เพ่ือกำรพฒันำคุณภำพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มของสังคมและชุมชนบำงกะเจำ้	ดำ้นกำรจรำจร
ขนส่ง	ภำยใตโ้ครงกำรเสริมสร้ำงบำงกะเจำ้สู่ควำมยัง่ยืนของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	
จ�ำนวน	3	โครงกำร	ไดแ้ก่	ปีงบประมำณ	2562	จดัโครงกำรอบรมสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมคัร
รักษำทำงและอ�ำนวยควำมปลอดภยัดำ้นกำรจรำจรในชุมชนบำงกะเจำ้	ปีงบประมำณ	2563	
จดัท�ำโครงข่ำยกำรขนส่งเพ่ือกำรสนบัสนุนกำรท่องเท่ียวพ้ืนท่ีบำงกะเจำ้		และปีงบประมำณ	
2564	จดัท�ำโครงกำรพฒันำแบบจ�ำลองสภำพกำรจรำจรและกำรประยกุตใ์ช	้	ในกำรออกแบบ
ทำงเทำ้และจุดพกัริมทำง	โดยน�ำเสนอแบบเบ้ืองตน้	
ของจุดพกัริมทำงส�ำหรับจุดพกัริมทำงขนำดเลก็และ	
ขนำดกลำง	และจดัสมัมนำเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือ	
ในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงมหำวิทยำลยั	
เกษตรศำสตร์	กบักรมทำงหลวงชนบท	(กลุุ่มระบบ	
กำรงำนพฒันำบริหำรจดักำรขนส่ง	ส�ำนกัก่อสร้ำง	
และส่วนงำนต่ำง	ๆ)	เพื่อน�ำไปสู่กำรพฒันำพื้นท่ีไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยนื	
	
	กำรส�ำรวจข้อมูลสำรสนเทศทำงภูมศิำสตร์และกำรรับรู้ระยะไกล
ระบบคลองในชุมชนบำงกะเจ้ำ	ระยะที	่1	และระยะที	่2
								คณะวศิวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	225,000	บำท	เพื่อจดัท�ำโครงกำรส�ำรวจ
ขอ้มูลสำรสนเทศทำงภมิูศำสตร์โดยจดัท�ำแผนท่ีขอ้มูลสำรสนเทศทำงภมิูศำสตร์ระบบคลอง	
ในชุมชนบำงกะเจำ้	 ระยะท่ี	 1	 และระยะท่ี	 2	 เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลส�ำรวจขอ้มูลสำรสนเทศ	
ทำงภูมิศำสตร์และกำรรับรู้ระยะไกลระบบคลอง
ในชุมชนบำงกะเจำ้ใหเ้ป็นปัจจุบนั	เช่น	ระบบกำร
ระบำยน�้ ำ	 กำรจดักำรน�้ ำดีและน�้ ำเสียในพ้ืนท่ีให้
สัมพนัธ์กบัระบบนิเวศวิทยำในพ้ืนท่ีชุมชนบำง	
กะเจำ้	รำยงำนค่ำท่ีเหมำะสมเพ่ือใชป้ระกอบในกำร
บริหำรจดักำรน�้ ำในอนำคต	พร้อมทั้งจดัท�ำแผนท่ี
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ขอ้มูลสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์	 (GIS)	 ระบบคลองในชุมชนบำงกะเจำ้	 ระบบคลองหลกั	 ใหก้บักลุ่มชุมชนอนุรักษน์�้ ำบำงกระเจำ้	
และชลประทำนท่ีคลองลดัโพธ์ิ	ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐำนส�ำหรับกำรจดัท�ำแผนท่ีต่อไป
	

โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เพือ่ตดิตำมสภำพชำยฝ่ังทะเลระดบัชุมชน
	 	 	 	 	 	 	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	
375,000	 บำท	ท�ำโครงกำรจดักำรพ้ืนท่ีชำยฝ่ังทะเล	
3	ปีซอ้น	2563-2565	โดยกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มระบบ	
อำสำสมคัรพิทกัษห์ำดสวนกง	อ.จะนะ	หำดม่วงงำม	
อ.สทิงพระ	จ.สงขลำ	และหำดบำ้นหวัหิน	อ.ละงู	จ.สตูล		

ในกำรดูแลพ้ืนท่ีชำยฝ่ังทะเล		ติดตำมตรวจสอบทรัพยำกรส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง		
โดยไดร่้วมกนัตรวจวดัขอ้มูลภำคสนำม	 จำกอุปกรณ์ตรวจวดัรูปตดัชำยหำดตน้ทุนต�่ำ	

และ	Application	BMON	และไดจ้ดัท�ำฐำนขอ้มูลสภำพชำยฝ่ังทะเลส�ำหรับกำรบริหำรจดักำรเพื่อใหท้รำบกำรเปล่ียนแปลงของสภำพ	
ชำยหำด	และสร้ำงควำมเขำ้ใจ	และกำรตระหนกัในควำมส�ำคญัของชำยหำดมำกยิง่ข้ึน	ท�ำใหเ้กิดกำรอนุรักษท์รัพยำกรอยำ่งย ัง่ยนื

	

โครงกำรออกแบบเบือ้งต้น	สวนหลวง	ร.9	
	 	 	 	คณะวศิวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	

150,000	 บำท	มอบให้	 รศ.ดร.สุทธิศกัด์ิ	 ศรลมัพ	์
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	 จดัท�ำโครงกำรออกแบบ
เบ้ืองตน้	สวนหลวง	ร.9	แขวงบำงบอน	เขตประเวศ	
กรุงเทพมหำนคร	โดยกำรส�ำรวจพื้นท่ีควำมเสียหำย															
จำกกำรทรุดตวัของแนวป้องกนักำรพงัทลำยชำยน�้ำ

บำงส่วน	พื้นท่ีก่อสร้ำงสวนสมุนไพร	 (ส่วนต่อขยำย)	และออกแบบเบ้ืองตน้ส�ำหรับงำนซ่อมแซมพื้นท่ีลำดตล่ิงทำงเดินเลียบคลอง
ใหเ้หมำะสมกบัสภำพหนำ้งำน	และจดัท�ำรำยงำนออกแบบเบ้ืองตน้แนวป้องกนักำรพงัทลำยชำยน�้ ำบริเวณก่อสร้ำงสวนสมุนไพร
ใหแ้ก่	มูลนิธิส่วนหลวง	ร.9	เพื่อใชใ้นกำรก่อสร้ำงซ่อมแซมต่อไป
	

โครงกำรตดิตั้งเคร่ืองมอืวดัพฤตกิรรมน�ำ้ใต้ดนิและควำมช้ืนในดนิ
เพือ่อนุรักษ์ไม้กลำยเป็นหินต้นที	่1	อุทยำนแห่งชำตไิม้กลำยเป็นหิน	จ.ตำก	
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	140,000	บำท	มอบให	้รศ.ดร.สุทธิศกัด์ิ	ศรลมัพ	์ภำควชิำวศิวกรรมโยธำ	จดัท�ำ
โครงกำรติดตั้งเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมน�้ำใตดิ้น	และควำมช้ืนในดิน	 เพ่ือตรวจวดัขอ้มูลควำมช้ืนในดิน	ประเมินและวเิครำะห์อตัรำ
กำรไหลซึมของน�้ ำใตดิ้นท่ีมีผลต่อควำมช้ืนในดิน	ส�ำหรับเป็นขอ้มูลกำรออกแบบระบบป้องกนัน�้ ำใตดิ้นท่ีเหมำะสม	 เพ่ือเสนอ	
กรมทรัพยำกรธรณีท�ำกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน�้ ำในบริเวณรอบตน้ไมก้ลำยเป็นหินท่ียำวท่ีสุดในโลกในไทย	ตน้ท่ี	 1	 ในอุทยำน
แห่งชำติไมก้ลำยเป็นหิน	ดอยสอยมำลยั	 จ.ตำก	 ซ่ึงปัจจุบนัเร่ิมเกิดกำรผสุลำยบริเวณโคนตน้ไม	้ เพ่ืออนุรักษป้์องกนัไม่ใหเ้กิดกำร	
ผพุงัมำกกวำ่เดิม
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โครงกำรส�ำรวจจดัท�ำแผนทีผ่งับริเวณสถำนปฏิบัตธิรรม
บ้ำนห้วยเสือ	ต�ำบลชะแล	อ�ำเภอทองผำภูม	ิจงัหวดักำญจนบุรี
ด้วยระบบภูมสิำรสนเทศทำงภูมศิำสตร์
										คณะวศิวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	150,000	บำท	มอบให	้รศ.ดร.วรีะเกษตร	
สวนผกำ	 ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	 จดัท�ำโครงกำรส�ำรวจจดัท�ำแผนท่ีผงับริเวณสถำน	
ปฏิบติัธรรมบำ้นหว้ยเสือ	ต�ำบลชะแล	อ�ำเภอทองผำภูมิ	 จงัหวดักำญจนบุรี	ดว้ยระบบภูมิ	
สำรสนเทศทำงภมิูศำสตร์	ซ่ึงจะน�ำไปประยกุตใ์ชใ้นงำนบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีดำ้นสำธำรณูปโภค	
เพ่ือใชป้ระกอบในกำรก่อสร้ำง	 กำรวำงผงับริเวณ	 ระบบกำรระบำยน�้ ำ	 กำรจดักำรน�้ ำดี	
และน�้ำเสียในพ้ืนท่ี	ใหส้มัพนัธ์กบัระบบนิเวศวทิยำในพ้ืนท่ีป่ำไมบ้ริเวณสถำนปฏิบติัธรรม	
บำ้นหว้ยเสือ						

โครงกำรรวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้
ในกำรสร้ำงยุ้งฉำงเกบ็ข้ำว
จำกวสัดุธรรมชำตใินเชิงวศิวกรรม
	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	100,000	บำท	
โดยมอบให	้รศ.ดร.วรีชยั	ชยัวรพฤกษ	์ภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	
จดัท�ำโครงกำรรวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรสร้ำงยุง้ฉำง	
เกบ็ขำ้วจำกวสัดุธรรมชำติในเชิงวศิวกรรมเพ่ือออกแบบและพฒันำ				

ยุง้ฉำงเก็บขำ้วให้เหมำะสมให้กบัเกษตรกรในประเทศไทยทั้ง	 4	 ภูมิภำค	 โดยส�ำรวจขอ้มูลกำรปลูกขำ้วและกำรเก็บเก่ียว	
เพื่อใหท้รำบปัญหำจริง	น�ำขอ้มูลมำวเิครำะห์ขอ้ดีขอ้เสียทำงวศิวกรรม	เพื่อออกแบบและพฒันำยุง้ฉำงเกบ็ขำ้วท่ีมีประสิทธิภำพ
	

โครงกำรจดัท�ำแผนทีก่ำรใช้ประโยชน์ทีด่นิ
ในสถำนีเกษตรหลวง	อ่ำงขำง	อ.ฝำง	จ.เชียงใหม่
								คณะวศิวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	100,000	บำท	
ให้	 รศ.ดร.วีระเกษตร	สวนผกำ	ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ	 และ
บุคลำกรของสถำนีเกษตรหลวง	 อ่ำงขำง	 อ.ฝำง	 จ.เชียงใหม่	
และนักวิจยัต่ำงชำติ	 ส�ำรวจพ้ืนท่ีโดยใช้อำกำศยำนไร้คนขบั	

เก็บขอ้มูล	 และงำนรังวดัดำ้นวิศวกรรมส�ำรวจเพ่ือประมวลภำพและจดัท�ำแผนท่ีภำพถ่ำยทำงอำกำศ	 2	 มิติ	 และ	 3	 มิติในพ้ืนท่ี
สถำนี	พร้อมจดัท�ำเสน้ชนัควำมสูง	 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐำนส�ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงในอนำคต	รวมถึงประยกุตห์ลกักำร	Remote	
sensing	ในกำรจ�ำแนกประเภท	และศึกษำกำรเจริญเติบโตของพืชท่ีปลกู

	โครงกำรนวตักรรมวสัดุเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
	 คณะวศิวกรรมศำสตร์	สนบัสนุนงบประมำณ	100,000	บำท	ให	้รศ.ดร.รำชธีร์	เตชไพศำลเจริญกิจ	
ภำควชิำวศิวกรรมวสัดุ	จดัค่ำยบ่มเพำะนกันวตักรรมรุ่นเยำว	์มุ่งเนน้บ่มเพำะควำมเป็นนกันวตักรรม
ใหก้บัเยำวชน	โดยเปิดโอกำสให้นกัเรียนระดบัมธัยมปลำยท่ีมีควำมสนใจดำ้นวิศวกรรมศำสตร์	
และวทิยำศำสตร์ไดเ้ขำ้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติักำรและกิจกรรมต่ำง	ๆ	เพื่อคน้หำตนเอง	และร่วมพฒันำ	

นวตักรรมท่ีแกไ้ขปัญหำสงัคม	โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมำะสมและใชท้รัพยำกรอยำ่งย ัง่ยนื	สำมำรถ
น�ำไปต่อยอดกำรใชง้ำนไดจ้ริงในอุตสำหกรรม	 มีนกัเรียนเขำ้ร่วมอบรม	 50	 ทีม	 200	คน	 มีทีม	
ท่ีผำ่นกำรคดัเลือก	14	 ทีม	 (65	คน)	 ไดเ้ขำ้ร่วมอบรมในหวัขอ้	Design	 thinking	และกำรส่ือสำร	
อยำ่งมีประสิทธิภำพ	และเทคโนโลยใีหม่	ๆ
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คณะวิศวกรรมศำสตร์ไดเ้ลง็เห็นควำมส�ำคญัในกำรพฒันำนิสิตใหส้ำมำรถจบกำรศึกษำออกไปสู่สังคม	
อย่ำงมีคุณภำพ	 และมีทกัษะในกำรท�ำงำนยุคปัจจุบนั	พร้อมกบัเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควบคู่กบัคุณธรรม

จริยธรรม	 รวมถึงกำรมีทกัษะและประสบกำรณ์ในภำคปฏิบติั	นอกเหนือจำกควำมรู้ท่ีไดศึ้กษำในชั้นเรียน	
คณะจึงไดศึ้กษำวิจยัเก่ียวกบักำรพฒันำทกัษะนิสิต	พร้อมกบัจดัสรรงบประมำณสนบัสนุนใหภ้ำควิชำ	 และ	

ชมรมนิสิต	เพ่ือจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในหลำกหลำยรูปแบบแก่นิสิตทั้งดำ้นวชิำกำร		ดำ้นส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม	ดำ้นส่งเสริมศิลปวฒันธรรม	ดำ้นช่วยเหลือสงัคมและบ�ำเพญ็ประโยชน์

ทกัษะ	(Skill)	ทีจ่�ำเป็นส�ำหรับวศิวกรยุคใหม่
	 นอกจำกงำนดำ้นวศิวกรรมในแต่ละสำขำวชิำแลว้	ยงัมีงำนอีกหลำยอยำ่งท่ีวศิวกรตอ้งใชท้กัษะและควำม	
เขำ้ใจต่อสญัชำติญำณและควำมรู้สึกของมนุษย	์	ทกัษะในกำรแสดงควำมเขำ้ใจและเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย	์
ดว้ยกนัในกำรท�ำงำน	 ซ่ึงเป็นทกัษะพ้ืนฐำนท่ีช่วยให้ผูป้ฎิบติังำนสำมำรถจดักำรกบัปัญหำเชิงทศันคติ	
และเชิงอำรมณ์ในงำนได	้ซ่ึงงำนเหล่ำน้ี	เคร่ืองจกัรกลชำญฉลำดยงัไม่สำมำรถทดแทนได	้หำกไดมี้กำรพฒันำ	
นิสิตใหมี้ทกัษะพ้ืนฐำนทั้ง	Hard	 Skill	 และ	Soft	 Skill	 แลว้	 เม่ือจบกำรศึกษำออกไปท�ำงำนหรือประกอบ	
อำชีพใดกจ็ะท�ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้	และมีศกัยภำพในกำรขวนขวำยหำควำมรู้เพิ่มเติมเองโดยอตัโนมติั		

Hard	Skill	
	 Hard	Skill	 คือควำมรู้ควำมสำมำรถนอกเหนือไปจำกวิชำชีพท่ีไดเ้รียนมำ	 ซ่ึงจะช่วยเสริมกำรประกอบ
วชิำชีพหรือกำรท�ำงำนในปัจจุบนัและอนำคตใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน	วศิวกรทุกสำขำตอ้งเก่งทั้งวเิครำะห์
และสงัเครำะห์เพ่ือใหส้ำมำรถคิดวเิคระำห์และช้ีปัญหำทำงวศิวกรรม	จนกระทัง่สำมำรถออกแบบและแกไ้ข
ปัญหำทำงวิศวกรรมนั้นได	้ รวมทั้งกำรพฒันำและควบคุมระบบต่ำง	ๆ	 ไดอ้ยำ่งเหมำะสม	กำรจดักำรเรียน
กำรสอนจึงจ�ำเป็นตอ้งจดัให้มีกำรลงมือท�ำโครงกำร	 (Project	Based	Learning)	 กำรฝึกงำนทำงวิศวกรรม	
(Engineering	Practice)	และกำรเยีย่มชมงำน	(Site	Visit)	วศิวกรยคุใหม่ไม่วำ่จะเป็นสำขำใดนอกจำกมีควำม	
รู้ลึกในวชิำชีพสำขำนั้น	ๆ	แลว้	ยงัตอ้งมี	Hard	Skill	ท่ีส�ำคญัอ่ืน	ๆ	ติดตวัอยูด่ว้ย	ไดแ้ก่	
	 	 Digital	 Skill	ไดแ้ก่	 ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองดิจิทลัพ้ืนฐำน	ควำมสำมำรถในกำรท�ำควำมเขำ้ใจ								
ใชแ้ละสร้ำงซอฟตแ์วร์	กำรวเิครำะห์ขอ้มูล	รวมทั้งควำมเขำ้ใจระบบ	Digital	 ไม่วำ่จะเป็นเร่ือง	Data,	Cyber	
Security,	AI,	Metaverse	หรืออ่ืน	ๆ	ท่ีจะมีมำอีกในอนำคต
	 	 English	Skill	ปัจจุบนัและอนำคตตลำดตอ้งกำรวศิวกรท่ีมีทกัษะภำษำองักฤษในขั้นดี	สำมำรถอ่ำน	
เขียน	พดู	หรือส่ือสำรกบัชำวต่ำงชำติไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ	

การพัฒนาทักษะและคุณภาพนิสิต
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	 	 Management	 Skill	 คือ	ทกัษะในกำรบริหำรจดักำรโครงกำร	กำรวำงแผนและจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั	
ของงำน	ซ่ึงถือเป็นส่ิงส�ำคญัในกำรปฏิบติังำนใหลุ้ล่วงตำมแผนงำนท่ีก�ำหนดไวไ้ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ	

				

Soft	Skill				
	 Soft	Skill	เป็นทกัษะท่ีเป็นคุณสมบติัภำยในท่ีดีของมนุษยเ์ป็นหลกั	ท�ำใหมี้ควำมสำมำรถท่ีจะท�ำงำนร่วมกบั	
คนอ่ืนในสงัคมไดอ้ยำ่งรำบร่ืน	เช่น	กำรมีทกัษะในกำรติดต่อส่ือสำรท่ีดี	เป็นตน้	เม่ือวศิวกรมีทกัษะดำ้น	Soft	Skill	
แลว้จะสำมำรถเพิ่มโอกำสควำมส�ำเร็จทั้งในงำนปัจจุบนัและรวมถึงงำนอ่ืน	ๆ	 ในอนำคตไดอี้กดว้ย	 Soft	 Skill	
เป็นทกัษะท่ีควรเตรียมพร้อมใหก้บันิสิตก่อนจบกำรศึกษำออกไป	 เพ่ือรับมือกบัทุกโอกำสท่ีเขำ้มำ	 เพรำะมีควำม
จ�ำเป็นมำกข้ึนในยคุดิจิทลั	Soft	Skill	ท่ีส�ำคญัต่อวศิวกร	มีดงัน้ี
	 	 กำรเรียนรู้ตลอดชีวติ	(Life-Long	Learning)
	 	 ในปัจจุบนักำรพฒันำท่ีกำ้วกระโดดของเทคโนโลยที�ำใหเ้กิดนวตักรรม	 เกิดอำชีพใหม่	ๆ	ตลอดจนวิธี	

กำรท�ำงำนท่ีเปล่ียนแปลงไป	 ดงันั้น	 วิศวกรจึงตอ้งมีกำรเตรียมพร้อมในกำรเรียนรู้อยูเ่สมอ	 และตอ้งท�ำตวัเอง	
ใหเ้ป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติ	ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส�ำคญัมำกในยคุท่ีเทคโนโลยเีปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว
	 	 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์	(Emotional	Intelligence)
	 	 กำรท�ำงำนในองคก์รหรือแมแ้ต่คนท่ีท�ำงำนอิสระเองนั้น	 ตอ้งมีกำรติดต่อประสำนงำนกบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน	
ดงันั้น	ควำมฉลำดทำงอำรมณ์หรือ	EQ	 จึงเป็นทกัษะท่ีส�ำคญัอยำ่งมำก	 เพรำะคนท่ีมีควำมฉลำดทำงอำรมณ์	จะมี
ควำมสำมำรถในกำรสงัเกต	ท�ำควำมเขำ้ใจ	จดักำร	และแสดงออกทำงอำรมณ์ของตวัเองไดอ้ยำ่งดี	 รวมถึงสงัเกต
และท�ำควำมเขำ้ใจอำรมณ์ของคนอ่ืนดว้ย	ทกัษะน้ีจะช่วยใหค้นท�ำงำนสำมำรถควบคุมอำรมณ์และแสดงออกได้
อยำ่งเหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณ์
	 	 กำรส่ือสำร	(Communication)
	 	 กำรท�ำงำนในธุรกิจไหนหรือองคก์รใดกต็ำม	ลว้นตอ้งมีกำรติดต่อส่ือสำรกนั	ไม่วำ่จะเป็นกำรน�ำเสนองำน	

กำรเสนอควำมคิดเห็นทั้งกบัหัวหนำ้	 เพ่ือนร่วมงำนหรือลูกนอ้ง	 ซ่ึงกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพจะช่วยให้เกิด	
ควำมร่วมมือและกำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในกำรท�ำงำน	ท�ำใหก้ำรท�ำงำนเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน
	 		 ควำมสำมำรถในกำรปรับตวั	(Adaptability)
	 	 โลกทุกวนัน้ีถกูขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยแีละเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว	ไม่วำ่จะเป็นเคร่ืองมือในกำรท�ำงำน
หรือรูปแบบกำรติดต่อส่ือสำร	ควำมสำมำรถในกำรปรับตวัและมีควำมยดืหยุน่ทำงควำมคิดจึงส�ำคญัมำก	โดยคน	
ท่ีมีทกัษะในกำรปรับตวัและเปล่ียนมุมมองควำมคิด	 จะสำมำรถรับมือกบัควำมเปล่ียนแปลงต่ำง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึน	
และยงัสำมำรถพลิกแพลงหำวธีิท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์หรือเหตุกำรณ์ต่ำง	ๆ	ไดเ้ป็นอยำ่งดี
	 		 กำรคดิเชิงวพิำกษ์	(Critical	Thinking)		
			 	 Critical	Thinking	คือ	กำรคิดอยำ่งมีวจิำรณญำณ	มี	Logic	ในกำรคิด	รู้วำ่อะไรผดิ-ถกูตำมบริบทต่ำง	ๆ
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	 		 กำรท�ำงำนร่วมกบัผู้อืน่	(Collaboration)
	 	 กำรท�ำงำนทุกวนัน้ีเรำตอ้งท�ำงำนร่วมกบัคนท่ีหลำกหลำย	ทั้งในแง่ของสำยงำน	 ช่วงวยัท่ีต่ำงกนั	
เช่น	Gen	X,	Gen	Y,	Gen	Z	หรือ	รูปแบบกำรท�ำงำนท่ีไม่เหมือนกนั	ดงันั้น	องคก์รต่ำง	ๆ	จึงตอ้งกำรคนท�ำงำน
ท่ีมีทกัษะในกำรท�ำงำนร่วมกบัคนอ่ืน	เพื่อสร้ำงสรรคผ์ลงำนท่ีมีประสิทธิภำพไม่วำ่จะเป็นกำรท�ำงำนร่วมกนั
ภำยในทีมตวัเองและกำรท�ำงำนร่วมกบัคนอ่ืน	ๆ

			 		 ควำมคดิสร้ำงสรรค์	(Creativity)
						 	 เป็นทกัษะท่ีสร้ำงแนวคิดใหม่	ๆ	พฒันำวิธีกำรใหม่	ๆ	 ท่ีแตกต่ำงจำกเดิม	 ช่วยให้กำรท�ำงำนดีข้ึน	
หรือแกปั้ญหำไดดี้ข้ึน	 ถือเป็นทกัษะท่ีมีคุณค่ำเพรำะน�ำมำใชก้บังำน	ไม่วำ่จะเป็นกำรสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑ	์
หรือบริกำรท่ีจะช่วยแกปั้ญหำใหล้กูคำ้ซ่ึงองคก์รต่ำง	ๆ 	อยำกไดค้นท่ีมีทกัษะน้ีเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรหยบิเอำ	
เทคโนโลย	ีวธีิกำรท�ำงำน	หรือแนวคิดมำใชส้ร้ำงสรรคไ์อเดียใหม่	ๆ	ใหอ้งคก์รดว้ย
	 	 กำรบริหำรเวลำ	(Time	Management)
	 	 ทกัษะกำรบริหำรเวลำโดยเฉพำะยคุปัจจุบนัท่ีคนตอ้งท�ำงำนเร่งรีบแข่งกบัเวลำ		แต่ละวนัมีเวลำจ�ำกดั
แค่	24	ชัว่โมง	จะใชเ้วลำอยำ่งไรใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด	ดงันั้นจึงควรมีกำรวำงแผน	ควบคุม	ก�ำหนดระยะเวลำ	
และจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของงำนใหช้ดัเจน	เพื่อท�ำใหง้ำนส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยในเวลำท่ีก�ำหนด

9	ปี	กำรศึกษำวจิยัด้ำนพฒันำ	Hard	Skill	และ	Soft	Skill	แก่นิสิต
	 คณะวิศวรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ไดศึ้กษำวิจยัเก่ียวกบักำรพฒันำทกัษะทั้ง	Hard	 Skill		
และ	 Soft	 Skill	 ให้กบันิสิต	 โดยร่วมมือกบั	 JWRI	มหำวิทยำลยัโอซำกำ้	ประเทศญ่ีปุ่น	 จดัให้มีโครงกำร	

ช่ือว่ำ	 “Corporate	 Internship	 Program”	 ซ่ึงไดด้�ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองมำตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2556	 โดยมี	
อำจำรยน์นทวฒัน	์จนัทร์เจริญ	อดีตคณบดีคณะวศิวกรรมศำสตร์	เป็นหวัหนำ้โครงกำร	ลกัษณะของโครงกำรน้ี	
คือคดัเลือกนิสิตสองกลุ่ม	ๆ	ละ	4	คน	(ไทย	2	คน	 ญ่ีปุ่น	2	คน)	 เขำ้ไปฝึกงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมญ่ีปุ่น	
ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย	โดยมีโจทยส์�ำคญัท่ีมอบใหคื้อตอ้งท�ำงำนร่วมกนัเป็นทีมในกำรศึกษำปัญหำท่ีทรำบ
หรืออำจซ่อนอยู่ในระบบกำรท�ำงำนของโรงงำนนั้น	 แลว้เสนอแนะวิธีกำรแกไ้ขปัญหำหรือปรับปรุงงำน	
ใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน	โดยก่อนจะไปฝึกงำนยงัโรงงำนนิสิตจะไดรั้บกำรฝึกอบรมในหวัขอ้ต่อไปน้ี
	 	 ควำมรู้ทำงวศิวกรรมหรือเทคโนโลยอีนัเกีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์ของโรงงำน	 เช่น	โรงงำนผลิตเคร่ือง	
	 	 เช่ือมไฟฟ้ำ	นิสิตจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัพื้นฐำนของ	Welding	เป็นตน้
	 	 ปรัชญำกำรผลติในโรงงำนญีปุ่่น	หลกักำรท�ำงำนเป็นทมี	กำรส่ือสำร	และเทคนิคกำรสัมภำษณ์
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	 เม่ือเขำ้ไปฝึกงำนในโรงงำนนิสิตจะตอ้งเรียนรู้ระบบงำนต่ำง	ๆ	ของโรงงำนทั้งดำ้นเทคนิคและกำรบริหำร
จดักำร	 โดยมีกำรศึกษำดูงำนทุกแผนกและสัมภำษณ์บุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบัแลว้หำปัญหำท่ีเกิดข้ึน	
หรือแอบแฝงอยูใ่นโรงงำน	 ต่อจำกนั้นจึงน�ำปัญหำมำวิเครำะห์พร้อมกบัเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำหรือเพ่ือ	
ใหก้ำรท�ำงำนของโรงงำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน				

		
					

	 เม่ือครบก�ำหนดเวลำกำรฝึกงำนแลว้	 ในวนัสุดทำ้ยนิสิตทั้งสองกลุ่มจะตอ้งน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำน
ต่อคณะผูบ้ริหำรระดบัสูงของโรงงำนและอำจำรยท่ี์ปรึกษำของคณะทั้งไทยและญ่ีปุ่นทรำบ		พร้อมตอบขอ้ซกัถำม

	

											

สรุปผลจำกโครงกำรศึกษำวจิยั	“Corporate	Internship	Program”			
	 1)	 ในส่วนของนิสิต
	 	 นิสิตท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรน้ีมีควำมพึงพอใจสูงมำก	 เพรำะไดรั้บกำรฝึกกำรท�ำงำนจริงและพฒันำควำมรู้	
รวมทกัษะทั้ง	Hard	Skill	และ	Soft	Skill	เพิ่มข้ึนในดำ้นต่ำง	ๆ	ดงัน้ี
	 	 	ด้ำน	Hard	Skill	ไดแ้ก่	 กำรประยกุตใ์ชว้ชิำชีพวศิวกรรมในโรงงำน	ภำษำองักฤษ
	 	 	 	 	 และกำรบริหำรจดักำรโครงกำร							
	 	 	ด้ำน	Soft	Skill	ไดแ้ก่	 กำรส่ือสำร	กำรท�ำงำนเป็นทีม	ควำมเป็นผูน้�ำ	กำรคิดเชิงวพิำกษ	์			
																																																	 กำรบริหำรเวลำ	และควำมคิดสร้ำงสรรค	์	
	 	 นิสิตท่ีผ่ำนโครงกำรน้ีได้รับประกำศนียบตัรจำกมหำวิทยำลยัโอซำก้ำ	 ซ่ึงเป็นใบเบิกทำงอย่ำงดี	
ในกำรเพิ่มโอกำสไดง้ำนท�ำท่ีดี			
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	 2)	 ในส่วนของโรงงำนญีปุ่่น
											 โรงงำนอุตสำหกรรมญ่ีปุ่นท่ีรับนิสิตเขำ้ฝึกงำนในรูปแบบใหม่ดงัท่ีกล่ำวน้ี	 มีควำมพึงพอใจสูง	
และพึงพอใจมำกกวำ่กำรรับฝึกงำนนิสิตตำมปกติทัว่ไป		เพรำะไดรั้บทรำบปัญหำของโรงงำนและขอ้เสนอแนะ	
แนวทำงในกำรปรับปรุงพฒันำงำนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน
	 	 โรงงำน	 บริษทั	 องค์กรอ่ืน	 ๆ	 ของญ่ีปุ่นในประเทศไทยซ่ึงมีเป็นจ�ำนวนมำก	 เห็นว่ำวิศวกร	
ท่ีผำ่นโครงกำรน้ีสำมำรถท�ำงำนไดท้นัที	ไม่ตอ้งเสียเวลำไปฝึกอบรม/พฒันำ	ก่อนเขำ้ท�ำงำนอีก	ซ่ึงปัจจุบนั	
มีบริษทัญ่ีปุ่นหลำยบริษทัตอ้งใหว้ศิวกรท่ีรับเขำ้มำใหม่ผำ่นกำรฝึกอบรมทกัษะก่อนเขำ้ท�ำงำนจริง	บริษทัใหญ่
ท่ีมีศกัยภำพสูงบำ้งกส่็งไปฝึกทกัษะท่ีญ่ีปุ่น	3-6	เดือน	เพื่อใหมี้	Hard	Skill	และ	Soft	Skill	ดงักล่ำว	

			

	 3)	 ในส่วนของคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
										 คณะวิศวฯ	มก.	 ไดติ้ดตำมและประเมินนิสิตท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรฝึกงำนในรูปแบบใหม่ดงักล่ำวน้ี	
อยำ่งต่อเน่ือง	 ร่วมกบัมหำวิทยำลยัโอซำกำ้	 มีกำรส่งอำจำรยไ์ปเฝ้ำสังเกต	ตรวจสอบกำรท�ำงำนและฝึกงำน	

ของนิสิต	 และรับฟังกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนขั้นสุดทำ้ยของนิสิต	 ซ่ึงพบว่ำนิสิตมีกำรพฒันำทกัษะ	
หลำยดำ้นมำกข้ึนอยำ่งเห็นไดช้ดั	จึงไดว้ำงแผนท่ีจะขยำยผลโครงกำรน้ีต่อไปในอนำคต	และปรับกำรฝึกงำน
ของนิสิตใหม้ำเป็นรูปแบบและลกัษณะเช่นท่ีกล่ำวมำน้ีมำกข้ึน		หรือสอดแทรกกิจกรรมดงักล่ำวไปในโครงกำร
พฒันำนิสิตอ่ืน	ๆ

				

กำรพฒันำทกัษะด้ำนดจิทิลั	(Digital	Skill)	แก่นิสิต	
	 1)	 กำรบรรจุวชิำเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศในทุกหลกัสูตร
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	 ทุกหลกัสูตรเปิดโอกำสให้นิสิตไดเ้รียนรู้และมีควำมช�ำนำญต่อกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	ตั้งแต่ชั้นปีท่ี	1	ต่อเน่ืองไปถึงชั้นปีท่ี	4	ดงัเช่นตวัอยำ่งกำรด�ำเนินงำนของคณะท่ีผำ่นมำ
	 	 	 นิสิตช้ันปีที่	 1	 มีวิชำ	 204112	 เทคโนโลยสีำรสนเทศส�ำหรับวิศวกร	 (Information	Technology	 for		
	 	 	 Engineers)	เพื่อปูพื้นใหนิ้สิตแรกเขำ้ซ่ึงมำจำกหลำกหลำยโรงเรียนมี	Computer	Literacy	ทดัเทียมกนั	
	 	 	 พร้อมฝึกปฎิบติัใหใ้ชง้ำน	Learning	Management	System	(LMS)	M@xLearn	ไดอ้ยำ่งช�ำนำญ	อีกทั้ง	
	 	 	 ทุกคนตอ้งเรียนวชิำ	Computer	Programming		
	 	 	 นิสิตปีที่	 2	 จะมีโอกำสไดเ้รียนรู้กำรใชซ้อฟทแ์วร์พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม	 เช่น	MatLab	 Simulink			
	 	 	 AutoCAD	Mathematics	Solid	works	FastForm3D	เป็นตน้	ตำมสำขำวชิำท่ีเลือกเรียน
	 	 	 นิสิตช้ันปีที	่3	จะเรียนวชิำคอมพิวเตอร์เฉพำะแต่ละสำขำวชิำอีก	3	หน่วยกิต	คือ	วชิำ	Computer	for			
	 	 	 (Industrial,	Electrical,	Mechanical,	Civil,	Chemical,	Aerospace,	…)	Engineers
	 	 	 นิสิตช้ันปีที	่4	ทุกคนจะตอ้งท�ำโครงงำนวศิวกรรม	ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชค้อมพิวเตอร์ในกำรด�ำเนินงำน		
	 	 	 และน�ำเสนอผลในกำรสอบขั้นสุดทำ้ย		

	 2)	 กำรจดัฝึกอบรมคอมพวิเตอร์แก่นิสิต	ในช่วงปิดภำคกำรศึกษำ
	 	 คณะวศิวกรรมศำสตร์จดัโครงกำรฝึกอบรมทกัษะควำมรู้ทำงดำ้นคอมพิวเตอร์	 ในช่วงปิดภำคกำรศึกษำ
เพ่ือใหนิ้สิตมีควำมพร้อมในดำ้นทกัษะกำรใชค้อมพิวเตอร์ในดำ้นต่ำง	ๆ	โดยมีหวัขอ้กำรฝึกอบรมท่ีหลำกหลำย
ส�ำหรับนิสิตทุกภำควชิำ	อำทิเช่น
	 	 	 กำรอบรมกำรเขียนแบบดว้ยโปรแกรม	Auto-CAD	เบ้ืองตน้
						 	 	 กำรใชซ้อฟตแ์วร์	MATLAB	
														 		 กำรใชซ้อฟตแ์วร์	CATIA	ส�ำหรับนิสิตภำควชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล	
	 	 	 กำรผลิตแผนท่ีดิจิทลัโดย	AutoCAD	Civil	3D	ส�ำหรับนิสิตภำควชิำวศิวกรรมโยธำ				
														 		 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชง้ำน	MS	Office	และ	Math	CAD
														 	 กำรใชง้ำนซอฟตแ์วร์	SOLIDWORK		
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	 3)		 กำรจดัค่ำยคอมพวิเตอร์
	 	 จำกกำรท่ีภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	ไดด้�ำเนินกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ดำ้นคอมพิวเตอร์	
แก่เยำวชนในหลำยระดบัมำอย่ำงต่อเน่ืองกว่ำ	 30	 ปี	 เช่น	 ค่ำยเยำวชนสมองแกว้	 ค่ำยยุวคอมพิวเตอร์	

ค่ำยคิวบิคโรโบโคต๊	เป็นตน้	พบวำ่กำรเรียนรู้ระหวำ่งผูเ้รียนกนัเองมีส่วนช่วยอยำ่งมำกในกำรเรียนรู้	กำรแบ่งปัน	

ควำมรู้	กำรมีเครือข่ำยควำมรู้ท่ีเขม้แขง็	และกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ระหวำ่งกนัในเครือข่ำย	 มีส่วนช่วยอยำ่งยิง่	
ในกำรเสริมทกัษะและควำมรู้ระหว่ำงกนั	 คณะจึงสนบัสนุนให้ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด�ำเนินกำร	
ในลกัษณะเดียวกนัน้ีกบันิสิตของคณะซ่ึงจะเสริมให้มีศกัยภำพสูงข้ึนในด้ำนกำรเรียนรู้	 โดยเป้ำหมำย	
คือจะสร้ำงทกัษะกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำเป็นแกนในกำรท่ีผูเ้รียนจะไดส้ร้ำงเครือข่ำยควำมรู้	
และประสบกำรณ์ระหวำ่งกนั	ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่ตวัผูเ้รียนเองและแก่กำรจดักำรเรียนกำรสอนวิชำอ่ืน	ๆ	
ท่ีตอ้งใชก้ำรโปรแกรมเป็นพื้นฐำนต่อไป	โดยเป็นกิจกรรมนอกหลกัสูตรส�ำหรับนิสิตชั้นปีอ่ืน	ๆ	ในกำรเป็น	
พี่เล้ียงค่ำยดว้ย		
	 	 คณะจึงมอบให้ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขยำยผลกำรพฒันำนิสิตดำ้นกำรพฒันำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหก้วำ้งขวำงสู่สำขำวชิำและวทิยำเขตอ่ืนดว้ย		จึงไดจ้ดัค่ำยพฒันำซอฟตแ์วร์ในสภำพกำรท�ำงำน	
ร่วมแบบเปิดกวำ้ง	 (Extensively	 Collaborative	 Environment	 of	 softwarE	Development	 Camp)	
หรือเรียกว่ำ	“ค่ำยทะลุฟ้ำ”	 (Exceed	Camp)	 โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้เป็นกิจกรรมหลกัในดำ้นกำรฝึกทกัษะ	
ทั้งดำ้นวชิำกำรคอมพิวเตอร์และสงัคมใหแ้ก่นิสิต	กำรจดัค่ำยฯ	จะอยูใ่นช่วงก่อนเปิดภำคตน้ของชั้นปีท่ี	2	

กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ	(English	Skill)	แก่นิสิต
	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 ไดต้ระหนกัดีว่ำนอกจำกควำมรู้	 ควำมสำมำรถในวิชำชีพแลว้	 ภำษำองักฤษ	
เป็นปัจจยัท่ีส�ำคญัอยำ่งหน่ึงท่ีจะช่วยใหป้ระสบควำมส�ำเร็จและกำ้วหนำ้ในกำรงำน		เน่ืองจำกบณัฑิตท่ีเก่งภำษำ	

องักฤษจะมีโอกำสดีกวำ่ท่ีไดง้ำนท�ำกบับริษทัต่ำงประเทศซ่ึงมีเงินเดือนเร่ิมตน้สูง		นอกจำกนั้นในกำรประกวด
แข่งขนัผลงำนของนิสิตในระดบัชำติบำงรำยกำรท่ีนิสิตจ�ำเป็นตอ้งน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตดัสินเป็นภำษำ
องักฤษ	และถำ้หำกชนะเลิศหรือไดรั้บกำรคดัเลือกเป็นตวัแทนประเทศไทยไปแข่งขนัต่อในระดบันำนำชำติ	
ดว้ยแลว้	 ทกัษะกำรใชง้ำนภำษำองักฤษของนิสิตจึงมีควำมส�ำคญัอย่ำงยิ่ง	 คณะเห็นควำมจ�ำเป็นดงักล่ำว		
เน่ืองจำกในระยะหลงัจะมีนิสิตของคณะไดรั้บเลือกเป็นตวัแทนเขำ้แข่งขนัในระดบันำนำชำติเป็นประจ�ำ	
ทุกปี	และแต่ละปีจะมีนิสิตไม่ต�่ำกวำ่	30	คน	ท่ีไปฝึกงำน	ท�ำงำนหรือวจิยัยงัต่ำงประเทศ							

																			
			
				

	

	 ดว้ยเหตุน้ี	 จึงเป็นหน้ำท่ีของคณะท่ีจะตอ้งเตรียมนิสิตให้มีศกัยภำพในดำ้นภำษำองักฤษ	 ซ่ึงมีทั้ง	
กำรเปิดสอนหลกัสูตรนำนำชำติท่ีใชภ้ำษำองักฤษในกำรเรียนกำรสอนและอำจำรยส่์วนหน่ึงเป็นชำวต่ำงประเทศ						
ส�ำหรับนิสิตท่ีเรียนในโครงกำรปกติจะเพิ่มโอกำสใหไ้ดฝึ้กฝนและเรียนรู้ภำษำองักฤษมำกข้ึน	ดงัน้ี		
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	 1)	 กำรเปิดสอนภำษำองักฤษเพิม่เตมิในหลกัสูตร
		 	 นอกเหนือจำกกำรท่ีนิสิตตอ้งเรียนวิชำภำษำองักฤษบงัคบัไม่นอ้ยกวำ่	 9	หน่วยกิตแลว้	คณะไดเ้พ่ิมวิชำ	
หรือจดักำรเรียนกำรสอนท่ีจ�ำเป็นตอ้งใชง้ำนภำษำองักฤษแก่นิสิต	ดงัน้ี
	 	 	 เพิ่มวชิำเลือกเสรีในหลกัสูตรอีก	2	วชิำ	คือ	กำรส่ือสำรส�ำหรับวศิวกร	I	และ	II	ส�ำหรับนิสิตผูต้อ้งกำร	
	 	 	 ฝึกฝนภำษำองักฤษเป็นพิเศษ	 ซ่ึงทั้ง	 2	 วิชำน้ี	คณะไดเ้ชิญชำวต่ำงชำติมำสอนโดยจะเนน้กำรฝึกฟัง		
	 	 	 และพดูสนทนำ	เป็นหลกั	พร้อมกบัเร่ืองกำรเขียนโครงงำน		
	 	 	 ส่งเสริมใหมี้กำรสอนเป็นภำษำองักฤษอยำ่งนอ้ย	1	วชิำในแต่ละภำคกำรศึกษำ
	 	 	 ใหมี้กำรใชห้รืออำ้งอิงต�ำรำภำษำองักฤษมำกข้ึน
	 	 	 มีหอ้งและอุปกรณ์ใหนิ้สิตไดฝึ้กฝนภำษำองักฤษเพิ่มเติมดว้ยตนเอง

	 2)	 กำรจดัฝึกอบรมภำษำองักฤษแก่นิสิต
	 	 คณะไดจ้ดัหลกัสูตรฝึกอบรมทกัษะกำรใชง้ำนภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำรแก่นิสิตในช่วงปิดภำค	
กำรศึกษำเป็นประจ�ำทุกปี	โดยเนน้กำรพดูแนะน�ำตวัเอง	กำรกล่ำวอำรัมภบทในโอกำสต่ำง	ๆ	กำรน�ำเสนอผลงำน	
และกำรเขียนรำยงำนเป็นภำษำองักฤษ	ทั้งน้ีไดติ้ดต่ออำจำรยต่์ำงประเทศมำเป็นผูส้อน	เช่นจำกหำ้งหุน้ส่วนจ�ำกดั	
สกอล่ำ	เอดูเคชัน่	เซอร์วสิ	และ	ESI		Language	Centers	โดยไม่คิดค่ำใชจ่้ำยจำกนิสิตแต่อยำ่งใด		และไดข้อสนบัสนุน
ค่ำใชจ่้ำยจำกภำคเอกชน	เช่น	บริษทั	Exxon	Mobil	ประเทศไทย	เป็นตน้
									

																			

	 	
	 	 ส�ำหรับนิสิตในหลกัสูตรนำนำชำติ	 ซ่ึงมีกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ	ทำงคณะไดเ้ตรียมหลกัสูตร
ฝึกอบรมภำษำองักฤษก่อนเปิดภำคเรียนรองรับไวเ้ป็นพิเศษเช่นเดียวกนั	 เพ่ือให้มีศกัยภำพเบ้ืองตน้ท่ีจะฟัง	
กำรบรรยำย	และส่ือสำรภำษำองักฤษใหเ้ขำ้ใจได้

	 3)	 กำรเปิดสอนหลกัสูตรนำนำชำต	ิทีส่อนเป็นภำษำองักฤษ
	 	 คณะวศิวกรรมศำสตร์ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรปริญญำตรีนำนำชำติ	(International	Undergraduate	Program	
หรือ	 IUP)	 ซ่ึงเป็นหลกัสูตร	 4	 ปี	 เป็นคร้ังแรกในปีกำรศึกษำ	 2546	หลงัจำกไดท้�ำกำรวิจยัสถำบนัแลว้พบว่ำ	
สถำนประกอบกำรในประเทศขณะนั้น	 มีควำมตอ้งกำรวิศวกรท่ีมีศกัยภำพในกำรใชง้ำนภำษำองักฤษอยู่มำก	
เน่ืองจำกมีบริษทัหรือผูป้ระกอบกำรต่ำงประเทศมำเปิดกิจกำรหรือโรงงำนในประเทศไทยจ�ำนวนมำก	แต่บณัฑิต	
ยคุใหม่ส่วนใหญ่จะดอ้ยทกัษะทำงภำษำองักฤษเพรำะกำรเรียนในยคุหลงัใชต้ �ำรำภำษำไทยแทบทั้งหมด		และนิสิต
มีโอกำสฝึกฝนภำษำองักฤษนอ้ยมำก	นอกจำกน้ีคนไทยท่ีมีฐำนะเร่ิมมีควำมนิยมส่งบุตรหลำนเขำ้ศึกษำในโรงเรียน
นำนำชำติ	ซ่ึงนบัวนัจะเปิดเพ่ิมมำกข้ึนเร่ือย	ๆ 	ดงันั้นนกัเรียนกลุ่มน้ีเม่ือจบกำรศึกษำในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย	
ก็ควรท่ีจะมีหลกัสูตรนำนำชำติในมหำวิทยำลยัรองรับเพ่ือให้ต่อเน่ือง	 แทนท่ีกำรส่งไปเรียนยงัมหำวิทยำลยั	
ในต่ำงประเทศซ่ึงมีค่ำใชจ่้ำยสูงมำก	คณะถือเหตุน้ีเป็นปัจจยัเร่งด่วนในกำรผลิตวิศวกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ	
ทั้งในดำ้นวชิำชีพและภำษำองักฤษ			
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กำรปลูกฝังจรรยำบรรณ	(Ethic)	แก่นิสิต					
	 คณะไดส้นบัสนุนใหภ้ำควิชำจดัโครงกำรกำ้วสู่วิศวกรยคุใหม่เป็นประจ�ำทุกปี	 ซ่ึงใหมี้กิจกรรมแนะน�ำ
วชิำชีพในสำขำท่ีนิสิตเรียน	โดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุและรุ่นพ่ีท่ีจบไปแลว้ซ่ึงประสบผลส�ำเร็จในหนำ้ท่ีกำรงำน
มำถ่ำยทอดประสบกำรณ์ท�ำงำนใหฟั้ง	พร้อมใหมี้กำรสอดแทรกเร่ืองจรรยำบรรณในวชิำชีพวศิวกรรมควบคู่
ไปดว้ย	 มีกำรพำนิสิตไปดูงำนนอกสถำนท่ี	 เพ่ือให้นิสิตไดเ้ห็นลกัษณะงำนของวิชำชีพแต่ละสำขำ	 และมี	
เจตคติท่ีดีต่องำนในวิชำชีพของตนเอง	 ใหมี้กำรช้ีแจงใหนิ้สิตทรำบถึงคุณสมบติัท่ีพึงประสงคใ์นตวับณัฑิต	
จำกผลกำรส�ำรวจจำกนำยจำ้ง		นอกจำกนั้นยงัใหมี้กำรเขำ้วดัเพ่ือไหวพ้ระ/ท�ำบุญ		เพ่ือขดัเกลำจิตใจและสนบัสนุน	
กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวฒันธรรมดว้ย

								

	 นอกจำกนั้น	คณะยงัไดเ้ชิญกรรมกำรผูแ้ทนจำกสภำวศิวกรมำบรรยำยพิเศษเพ่ือใหค้วำมรู้แก่นิสิตในหวัเร่ือง	
“เร่ืองที่วิศวกรควรรู้เกีย่วกบักำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรม”	 ซ่ึงท�ำใหนิ้สิตไดรั้บฟังขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน	์
ต่อกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรม	 และกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรขอรับใบอนุญำต	 เล่ือนระดบัใบอนุญำต	
และอ่ืน	ๆ	เก่ียวกบัสภำวศิวกร	และไดรั้บทรำบตวัอยำ่งท่ีเป็นปัญหำจำกกำรท่ีวศิวกรไม่มีจรรยำบรรณในวชิำชีพ	

กำรพฒันำทกัษะมคีวำมคดิสร้ำงสรรค์แก่นิสิต
	 คณะไดเ้ปิดสอนวชิำ	กำรคิดเชิงนวตักรรม	(Innovative	Thinking)	ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ	2556	ซ่ึงก�ำหนดให	้
นิสิตชั้นปีท่ี	1	ทุกหลกัสูตรเรียน	ไดมี้กำรประเมินผลกำรสอนรำยวชิำดงักล่ำวมำเป็นล�ำดบั	พร้อมปรับรูปแบบ		
เพิ่มเน้ือหำรำยวิชำให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดกำรสร้ำงนวตักรรมยุคใหม่ท่ีมีกิจกรรมในชั้นเรียนควบคู่	
กบักำรเรียนรู้จำกส่ืออ่ืน	ๆ	โดยเฉพำะกำรปรับเพิ่มหวัขอ้เร่ือง	“5	Steps	of	the	Design	Thinking	Process”	
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กำรพฒันำทกัษะด้ำนควำมเป็นผู้น�ำแก่นิสิต
	 	 	 	 	 	 	 คณะจดัโครงกำรค่ำยพฒันำศกัยภำพผูน้�ำกิจกรรม	
นิสิตแก่คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะวศิวกรรมศำสตร์
และประธำนชุมนุมภำควิชำต่ำง	ๆ	 เพ่ือพฒันำควำมเป็น
ผูน้�ำแก่นิสิต	 รวมถึงไดจ้ดับรรยำยเพ่ือให้นิสิตไดเ้รียนรู้	
และเขำ้ใจกระบวนกำรท�ำงำนอยำ่งมีระบบ	ไดฝึ้กกำรคิด	
และกำรท�ำงำนควบคู่กบักำรเรียน	ซ่ึงสำมำรถน�ำไปใชไ้ด	้
ในอนำคตให้แก่สโมสรนิสิตและชุมนุมนิสิตต่ำง	 ๆ	
พร้อมกบักำรสนบัสนุนงบประมำณกวำ่	 2,000,000	บำท	
(สองลำ้นบำท)	ในกำรจดักิจกรรมในหลำกหลำยรูปแบบ	
ทั้งกลุ่มกิจกรรมพฒันำวิชำกำร	 กลุ่มกิจกรรมดำ้นกีฬำ	

และส่งเสริมสุขภำพ	กลุ่มกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม	รวมถึงกำรจดักิจกรรมในรูปแบบ	“ค่ำยกจิกรรม”	 ซ่ึงนิสิต	
มีบทบำทหลกัในกำรเป็นผูจ้ดักิจกรรม		ถ่ำยทอดใหค้วำมรู้เก่ียวกบัสำขำวศิวกรรมศำสตร์แก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำ
ตอนปลำย	ผำ่นกิจกรรมค่ำยต่ำง	ๆ	

กำรพฒันำนิสิตตำมหลกัศำสตร์แห่งแผ่นดนิ
	 เป็นกำรพฒันำคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ทั้งดำ้นมุมมอง	วธีิคิด	 เพื่อให้
นิสิตไดศึ้กษำดว้ยตนเอง	เรียนรู้จำกกำรปฏิบติัจริง	เขำ้ใจแก่นแทข้องควำมเป็นไทย	สำมำรถต่อยอดสร้ำงนวตักรรม
เองได	้ ดว้ยกำรนอ้มน�ำแนวพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 มำสู่กำรเรียน	
กำรสอนจริงในวิชำ	“ศำสตร์แห่งแผ่นดิน”	 ซ่ึงผนวกศำสตร์แห่งควำมเป็นไทย	 -	 ศำสตร์พระรำชำ	 ให้นิสิต	
ชั้นปีท่ี	1	ทุกคน	ไดศึ้กษำเล่ำเรียนในภำคกำรศึกษำแรก						

	
	 ทั้งน้ี	 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเรียนกำรสอนวชิำศำสตร์แห่งแผน่ดิน	คณะวศิวกรรมศำสตร์ไดเ้ปิดสอนชุดวชิำ	
ในหลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต	สำขำวิชำศำสตร์แห่งแผน่ดินเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน	ดว้ยกำรบูรณำกำรศำสตร์	
ดำ้นวศิวกรรมเขำ้กบัศำสตร์อ่ืน	ๆ	เช่น	กำรเกษตร	วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีตั้งแต่ปีกำรศึกษำ	2559	เพื่อพฒันำ	
กำรศึกษำใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของภำคอุตสำหกรรมในยคุดิจิทลั	 รวมถึงกำรจดัโครงกำร	 กิจกรรมสนบัสนุน	
อำทิ	โครงกำรค่ำยควำมรู้สู่ชุมชนตำมรอยวถีิเศรษฐกิจพอเพียง	ผำ่นกำรศึกษำดูงำนและร่วมท�ำกิจกรรม	ณ	ฟำร์ม
โคนมไทย-เดนมำร์ก	จ.สระบุรี							
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กำรพฒันำนิสิตด้วยวชิำโครงงำนวศิวกรรม	(Engineering	Projects)
	 คณะมีนโยบำยพฒันำนิสิตดว้ยกำรยกระดบัคุณภำพกำรท�ำโครงงำนวิศวกรรมของนิสิตชั้นปีท่ี	 4	
ดว้ยกำรจดัประกวดแข่งขนัผลงำนซ่ึงไดด้�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ	2549	เป็นตน้มำ	โดยมีแนวทำงท่ีส�ำคญั	
คือกำรปลกูฝังนิสิตใหรู้้จกัมีควำมคิดสร้ำงสรรคแ์ละท�ำงำนอยำ่งเป็นระบบ	ตำมกระบวนกำรคุณภำพ	(Plan	Do		
Check	Act	 :	 PDCA)	พร้อมกบัสร้ำงแรงกดดนัให้นิสิตเร่ิมด�ำเนินโครงงำนวิศวกรรมตั้งแต่ตน้ปีกำรศึกษำ	
และใหแ้ลว้เสร็จสมบูรณ์ภำยในเดือนกมุภำพนัธ์	เพื่อใหท้นัส่งเขำ้ประกวดแข่งขนัในเวทีท่ีจดัข้ึนทั้งในระดบั
ภำควิชำ/คณะ/มหำวิทยำลยั	 และให้มีกำรคดัเลือกผลงำนส่งเขำ้ประกวดแข่งขนัต่อในระดบัชำติและระดบั
นำนำชำติเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์แก่นิสิตและช่ือเสียงของคณะและมหำวทิยำลยั			
																										

	 โดยคณะไดใ้หก้ำรสนบัสนุนนิสิตและก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนไว	้ดงัน้ี

	 1)	 กำรสนับสนุนงบประมำณ
	 	 	 คณะไดจ้ดัสรรงบประมำณเงินรำยไดเ้พ่ือสนบัสนุนกำรท�ำโครงงำนวศิวกรรมของนิสิตชั้นปีท่ี	4	
และแสวงหำแหล่งทุนภำยนอกเพิม่เติมเพ่ือสนบัสนุนกำรประกวดแขง่ขนัของนิสิต		และเป็นเงินรำงวลัแก่นิสิต
ท่ีมีผลงำนจำกโครงงำนวศิวกรรมดีเด่น	ซ่ึงมีรำยละเอียด	ดงัน้ี
	 	 	 คณะไดจ้ดัสรรเงินกองทุนกำรศึกษำวศิวกรรมศำสตร์สนบัสนุนกำรท�ำโครงงำนวศิวกรรมของนิสิต	
ชั้นปีท่ี	 4	 คนละ	 2,000	 บำท	 ข้ึนเป็นคร้ังแรกในปีกำรศึกษำ	 2549	 และต่อเน่ืองตลอดมำทุกปี	 รวมเงิน	
ท่ีคณะสนบัสนุนทั้งส้ินปีละประมำณ	2,000,000	บำท		
	 	 	 คณะไดส้นบัสนุนกำรท�ำโครงงำนขนำดใหญ่	หรือโครงงำนส�ำคญัท่ีมีนิสิตท�ำงำนร่วมกนัหลำยคน	
ให้แก่ภำควิชำละ	 1	 โครงกำรในแต่ละปี	 ซ่ึงเรียกว่ำ	 โครงกำร	One	Department	One	 Product	 เพ่ือพฒันำ	

ตน้แบบผลิตภณัฑ	์ ท่ีมีศกัยภำพในเชิงพำณิชย	์และ/หรือ	สำมำรถส่งเขำ้ประกวดแข่งขนันวตักรรมในระดบั	
ชำติได	้	และตอ้งมีกำรพฒันำใหดี้ข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองในปีต่อ	ๆ 	มำ	โดยไดจ้ดัสรรเงินใหโ้ครงงำน	ๆ 	ละ	100,000	บำท	
ซ่ึงรวมทุกภำควชิำเป็นเงินประมำณปีละ	1,000,000	บำท
	 	 	 คณะไดป้ระสำนงำนติดต่อกบัองคก์รภำยนอก	ภำคเอกชน	และศิษยเ์ก่ำเพื่อขอรับกำรสนบัสนุน
เงินทุนกำรศึกษำเป็นรำงวลัใหแ้ก่โครงงำนวศิวกรรมดีเด่น	 ซ่ึงไดรั้บกำรช่วยเหลือและสนบัสนุนเป็นจ�ำนวน	

ปีละประมำณ	3	แสนบำท	จำกบริษทั	และองคก์รต่ำง	ๆ	รวมทั้งศิษยเ์ก่ำ		
														
	 2)	 กำรสนับสนุน	ให้มคีณะท�ำงำนและอำจำรย์ดูแลและช่วยเหลอืนิสิตท�ำโครงงำนวศิวกรรม
	 	 คณะไดต้ั้งรองคณบดีฝ่ำยส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี	พ.ศ.	 2549	พร้อมกบัใหมี้	
คณะกรรมกำรดำ้นส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรม	 เพ่ือด�ำเนินงำนและประสำนงำนในเร่ืองโครงงำนวิศวกรรม	
นิสิตชั้นปีท่ี	 4	และดำ้นกำรส่งเสริมกำรพฒันำส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมใหบ้รรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว	้และได้
ก�ำหนดใหอ้ำจำรยทุ์กคนตอ้งเป็นท่ีปรึกษำโครงงำนวิศวกรรมของนิสิตชั้นปีท่ี	 4	 โดยใหมี้กำรกระจำยภำระ
งำนดงักล่ำวใหเ้สมอภำคและทุกคนมีส่วนร่วม	เพื่อดูแลติดตำมนิสิตท่ีท�ำโครงงำนไดอ้ยำ่งทัว่ถึง											
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	 3)	 กำรจดัประชุมนิสิตช้ันปีที	่4	เพือ่ช้ีแจงเร่ืองกำรท�ำโครงงำนวศิวกรรม
	 	 เพ่ือใหนิ้สิตไดรั้บทรำบและเขำ้ใจในนโยบำย		วตัถุประสงคแ์ละแผนกำรด�ำเนินงำนของคณะในกำรจดักำร
เร่ืองโครงงำนวิศวกรรมนิสิตปีท่ี	 4	คณะไดจ้ดัใหมี้กำรประชุมนิสิตชั้นปีท่ี	 4	 ทุกสำขำวิชำเพ่ือช้ีแจงรำยละเอียด
ทั้งหมดเก่ียวกบักำรท�ำโครงงำนวิศวกรรมตั้งแต่กำรวำงแผน	กำรเตรียมกำรและด�ำเนินงำน	 เพ่ือใหเ้สร็จภำยใน	
เวลำท่ีก�ำหนด	กำรรับเงินสนบัสนุนกำรท�ำโครงงำนวิศวกรรมท่ีคณะจดัสรรให	้กำรน�ำผลของโครงงำนมำแสดง
และประกวดแข่งขนั	พร้อมแนะน�ำเวทีกำรประกวดแข่งขนัต่ำง	ๆ	ในระดบัชำติ	รวมทั้งผลตอบแทนและส่ิงจูงใจ
ต่ำง	ๆ	ท่ีนิสิตจะไดรั้บหำกไดรั้บรำงวลัในกำรประกวดแข่งขนัในระดบัชำติ	

	 4)	 กำรจดัให้มนิีทรรศกำรแสดงผลงำนจำกโครงงำนวศิวกรรมของนิสิต			
	 	 เพ่ือให้มีมำตรกำรในกำรสร้ำงแรงกดดนัให้นิสิตสร้ำงผลงำนจำกโครงงำนวิศวกรรมอย่ำงมีคุณภำพ	
คณะจึงบงัคบัให้นิสิตน�ำผลงำนจำกโครงงำนวิศวกรรมมำแสดงในลกัษณะกำรจดันิทรรศกำร	 เพ่ือให้อำจำรย	์
เพ่ือนนิสิตดว้ยกนัเอง	และนิสิตรุ่นหลงัไดม้ำชมดว้ย	 ซ่ึงนิสิตจะตอ้งเตรียมจดัท�ำโปสเตอร์	 และ/หรือน�ำผลงำน	
ส่ิงประดิษฐม์ำสำธิตและอธิบำยใหผู้ช้มเขำ้ใจพร้อมกบัตอบขอ้ซกัถำม	โดยผูบ้ริหำรของคณะจะใหค้วำมส�ำคญัสูง
และมำเยีย่มชมผลงำนของนิสิตท่ีน�ำมำแสดงดว้ย

	 5)	 กำรจดัให้มกีำรประกวดและคดัเลอืกโครงงำนวศิวกรรมดเีด่น
														 คณะไดม้อบหมำยให้แต่ละภำควิชำด�ำเนินกำรประกวดและคดัเลือกโครงงำนวิศวกรรมนิสิตชั้นปีท่ี	 4	
ดีเด่น	เพ่ือเชิดชูเกียรติและมอบเงินรำงวลั	ซ่ึงคณะไดข้อกำรสนบัสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก	โดยเรียกวำ่โครงกำร			

Industrial	Awards	for	Outstanding	Engineering	Project							
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ผลต่อกำรพฒันำนิสิตด้วยกำรยกระดบัคุณภำพกำรท�ำโครงงำนวศิวกรรม
	 นิสิตไดรั้บกำรพฒันำทกัษะในหลำยดำ้น	และมีผลท่ีตำมมำ	ดงัน้ี
	 	 	 นิสิตไดฝึ้กทกัษะกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค	์	
	 	 	 นิสิตไดรั้บควำมรู้เร่ืองกำรท�ำงำนตำมกระบวนกำรคุณภำพ	(PDCA)
	 	 	 เพื่อน�ำไปใชใ้นกำรด�ำเนินงำนโครงงำนวศิวกรรมของตนเอง
	 	 	 นิสิตไดเ้รียนรู้กำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนอยำ่งเป็นระบบ	
	 	 	 นิสิตไดรั้บกำรปลกูฝังควำมมีระเบียบวนิยัในกำรท�ำงำน
	 	 	 นิสิตไดเ้รียนรู้แนวทำงกำรพดู	กำรส่ือสำร	กำรน�ำเสนอผลงำนต่อสำธำรณะ																							
	 	 	 นิสิตไดฝึ้กทกัษะ	กำรเขียนบทสรุป	เรียบเรียงผลงำน	หรือเร่ืองยอ่		
																						เพรำะตอ้งท�ำโปสเตอร์สรุปผลงำนใหอ้ยูใ่น	1	แผน่	มำติดแสดงในนิทรรศกำร
	 	 	 นิสิตไดฝึ้กทกัษะกำรบริหำรเวลำ	เพรำะตอ้งท�ำงำนใหเ้สร็จทนัเวลำ	กำรตรงต่อเวลำ
	 	 	 นิสิตไดรั้บกำรฝีกทกัษะใหมี้ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง	และกลำ้แสดงออก	และควำมเป็นผูน้�ำ
	 	 	 นิสิตไดรั้บกำรฝึกและเรียนรู้กำรท�ำงำนร่วมกนัเป็นทีม		
	 	 	 นิสิตมีผลงำนท่ีมีคุณภำพเขำ้ประกวดแข่งขนัและไดรั้บรำงวลั	สร้ำงช่ือเสียงแก่ตนเอง	และคณะ
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ก	้ำวสู่ปีท่ี	85	ของคณะวศิวกรรมศำสตร์	มก.	คือควำมมุ่งมัน่และมุ่งหวงัท่ีจะด�ำเนินงำนตำมพนัธกิจในกำรผลิตวิศวกรและวิจยัและพฒันำเพ่ือตอบสนองควำมเป็นศำสตร์ของแผ่นดินของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
นโยบำย	U2T	และ	Thailand	 4.0	ของรัฐบำล	และกำ้วทนักบัเทคโนโลย	ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์คณะ	 คือ
“เป็นผู้น�ำในกำรสร้ำงและให้บริกำรควำมรู้ที่ตอบสนองพลวัตของสังคมโลก	 อย่ำงยั่งยืน”	ดว้ยกำรขบัเคล่ือน
จำกควำมเป็นมืออำชีพของคณำจำรยใ์นวศิวกรรมศำสตร์ทุกสำขำวชิำกวำ่	300	คน	

	

กำรพฒันำและปรับปรุงหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน
	 เน่ืองจำกอนำคตลกัษณะและรูปแบบงำนหลำยอยำ่งของวศิวกรแปรเปล่ียนไป	รวมทั้งเทคโนโลยกีำรผลิตทำง
อุตสำหกรรมสมยัใหม่เขำ้มำมีบทบำทมำกข้ึน	เช่น	ใชหุ่้นยนต	์ใชเ้คร่ืองจกัรกลกำรผลิตอตัโนมติั	เป็นตน้	คณะวศิวฯ
จึงมุ่งหวงัพฒันำควำมรู้ของวศิวกรใหก้ำ้วทนักบัเทคโนโลย	ีไดมี้แผนกำรเปิดสอนสำขำวชิำใหม่	ๆ	และปรับปรุง
หลกัสูตรเดิมใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์และกำรพฒันำประเทศ

แผนกำรเปิดสอนสำขำวชิำ	วศิวกรรมชีวภำพ	(Bio-Engineering)
	 ปัจจุบนัไดมี้กำรเช่ือมโยงของศำสตร์ดำ้นวทิยำศำสตร์ชีวภำพเขำ้มำในสำขำวชิำต่ำง	ๆ 	เช่น	ชีวคณิตศำสตร์
(Biomathematics)	ชีวสำรสนเทศ	(Bioinformatics)	วศิวกรรมชีวกำรแพทย	์(Biomedical	Engineering)	วศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม	 (Environmental	Engineering)	 เป็นตน้	 รวมทั้งกำรเกิดปรำกฏกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19
สำขำวิชำต่ำง	ๆ	ดงักล่ำว	 ไดน้�ำหลกัคิดทำงวิศวกรรมเขำ้มำผนวกดว้ย	 เป็นศำสตร์ท่ีเรียกวำ่วิศวกรรมชีวภำพ

(Bio-Engineering)	ซ่ึงหมำยถึง	กำรศึกษำ	วจิยั	และพฒันำ
หลกักำรทำงวศิวกรรมเพ่ือวเิครำะห์และออกแบบเชิงระบบ
ทำงเทคโนโลยีชีวภำพ	 (Biotechnology)	 ซ่ึงจะมีควำม
ส�ำคญัมำกข้ึน		ดงันั้นพ้ืนฐำนควำมรู้ทำงชีววทิยำท่ีเช่ือมโยง
กบัคณิตศำสตร์ประยุกต์	 วิทยำกำรคอมพิวเตอร์	 และ
วทิยำศำสตร์กำยภำพท่ีเก่ียวขอ้ง	 จึงมีควำมจ�ำเป็นต่องำน
ดำ้นวิศวกรรม	คณะวิศวกรรมศำสตร์	มก.	 จึงมีแผนใน
อนำคตท่ีจะเปิดสอนในสำขำวชิำ	วศิวกรรมชีวภำพ	(Bio-
Engineering)		อีกทั้งเพ่ือรองรับกำรจดัตั้งคณะแพทยศำสตร์
ของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ดว้ย

ทศวรรษที ่9 @ Digital Faculty
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กำรปรับปรุงหลกัสูตรเดมิให้ทนัสมยั
	 คณะปรับปรุงหลกัสูตรทุกสำขำวชิำทุก	ๆ	4	ปี	ใหท้นัสมยั	และสอดคลอ้งกบักำรพฒันำประเทศ	เช่น
	 	 วศิวกรรมระบบรำง	และวศิวกรรมเคร่ืองกล	เพื่อรองรับโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง	รถยนต	์EV
	 	 วิศวกรรมกำรบินและอวกำศ	และเทคโนโลยีกำรบิน	 เพ่ือรองรับกำรขยำยตวัของกำรคมนำคม	
	 	 ทำงอำกำศ
	 	 วศิวกรรมไฟฟ้ำ-เคร่ืองกล-กำรผลติ	หรือ	แมคคำทรอนิกส์	และ	วศิวกรรมอุตสำหกำร
	 	 เพื่อรองรับเทคโนโลย	ีIndustry	4.0	และ	โครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก	(EEC)
	 	 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์	เพื่อรองรับโลกในยคุ	Big	Data	ปัญญำประดิษฐ	์(AI)	และ	เศรษฐกิจดิจิตลั
	 	 วิศวกรรมเกษตร	 วิศวกรรมอำหำร	 เพ่ือรองรับกำรยกระดบัเกษตรกร	 ให้เป็น	 Smart	 Farmer	
	 	 และ	U2T
	 	 วศิวกรรมทรัพยำกรน�ำ้	วศิวกรรมชลประทำน	เพื่อรองรับโครงกำรบริหำรจดักำรน�้ำของชำติ
	 	 สภำวะกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมิูอำกำศ	(Climate	Change)	โครงกำรมหำวทิยำลยัสู่ต�ำบล	(U2T)	ฯลฯ
	 	 วศิวกรรมไฟฟ้ำ	เพื่อรองรับกำรพฒันำและประยกุตใ์ชหุ่้นยนต	์(Robot)	กำรส่ือสำรไร้สำย	ดำวเทียม
	 	 วศิวกรรมโยธำ	เพื่อรองรับกำรขยำยตวัดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน	(Infrastructure)	ของประเทศ
	 	 เช่น	โครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก	(EEC)	โครงกำรมอเตอร์เวย	์เป็นตน้
	 	 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม	เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหำส่ิงแวดลอ้มของประเทศ	เช่น	PM2.5	น�้ำเสีย	เป็นตน้
	 	 วศิวกรรมเคม	ี เพ่ือรองรับกำรผลิตพลงังำนทดแทน	และส�ำรองพลงังำนของประเทศและวศิวกรรม	
	 	 สีเขียว	
	 	 วิศวกรรมวัสดุ	 เพ่ือพฒันำนวตักรรมเชิงวสัดุเพ่ืออนำคต	 เช่น	 เส้ือนำโนในกำรแพทย	์ วสัดุ	
	 	 ดำ้นทนัตกรรม

	 ทั้งน้ี	คณะบงัคบัใหนิ้สิตชั้นปีท่ี	4	ทุกคนตอ้งท�ำโครงงำนวศิวกรรม	(Engineering	Project)	 ซ่ึงจะฝึกฝน	
ใหนิ้สิตไดท้�ำงำนในรูปแบบ	Mission-oriented	แบบของจริง	มีกำรพฒันำทกัษะทั้ง	Hard	Skill	และ	Soft	Skill	
ท่ีจ �ำเป็นส�ำหรับกำรท�ำงำนในปัจจุบนัและอนำคต	และกลำยเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมติดตวันิสิตไป	
ตลอดชีวติ

กำรปูทำงให้วศิวกรมแีนวคดิเป็นผู้ประกอบกำร	และ	Start-Up	
	 	 	 	 	 	 	 	 เพ่ือสร้ำงโอกำสใหแ้ก่วิศวกรท่ีจบกำรศึกษำ
ออกไปเป็นเจำ้ของกิจกำรเองได	้คณะจึงไดเ้พิ่มวิชำ
ให้นิสิตเลือกเรียนและแนวทำงปฏิบติัเพ่ือปูทำงให	้
นิสิตผูซ่ึ้งมีแนวคิด	 Start	 up	 หรือต่อยอดผลงำน	
หรือโครงงำนใหเ้ป็นธุรกิจจริง	โดยไดเ้ตรียมวชิำกลุ่ม
สำระศำสตร์แห่งผูป้ระกอบกำร	และวิชำ	“กำรเป็น
เจ้ำของกจิกำรทำงวศิวกรรม”	รองรับใหเ้ลือกเรียน
ในหลกัสูตรและยงัมีศูนยบ่์มเพำะธุรกิจ	 ช่วยเหลือ
และให้ค �ำปรึกษำในระหว่ำงท่ีบณัฑิตยงัขำดควำม
พร้อมดำ้นสถำนท่ีและแหล่งทุนในกำรปรับปรุงวจิยั	
พฒันำเพ่ิมเติมก่อนมีศกัยภำพสู่ตลำดหรือเชิงธุรกิจ		

ส�ำหรับบณัฑิตท่ีมุ่งหวงัท�ำงำนในสถำนประกอบกำรเพ่ือหำประสบกำรณ์ก่อนระยะหน่ึงนั้น	คณะไดพ้ฒันำ
และฝึกฝนนิสิตเพ่ือให้มีคุณสมบติัท่ีพร้อมต่อกำรประกอบอำชีพและตรงกบัควำมตอ้งกำรของบริษทัหรือ	
สถำนประกอบกำร	 ไดแ้ก่	 กำรบงัคบัในหลกัสูตรใหนิ้สิตตอ้งมีกำรฝึกงำน	 (Internship)	 และยงัมีโครงกำร	
สหกิจศึกษำ	(Co-operative	Education)	เป็นทำงเลือกดว้ย	
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กำรให้ควำมรู้เพิม่เตมิตลอดชีพแก่บัณฑติทีจ่บกำรศึกษำ
	 โลกปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว	 จึงมีผลให้องคค์วำมรู้ตอ้งเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั	 วิศวกร	
ท่ีท�ำงำนดำ้นวิศวกรรมตอ้งปรับตวั	 ตอ้งเรียนรู้	 ตอ้งอพัเดทควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง	 นอกจำกน้ีเม่ือโลกกำ้วสู่	
ยคุดิจิทลัไดท้�ำใหว้ิธีคิดและกำรท�ำงำนของวิศวกรจ�ำเป็นตอ้งเปล่ียนไปดว้ย	 ควำมทำ้ทำยของวิศวกรในวนัน้ีคือ	
กำรพฒันำและสร้ำงองคค์วำมรู้หรือแนวทำงกำรแกปั้ญหำท่ีสำมำรถน�ำไปประยกุตใ์ชง้ำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ
มำกยิง่ข้ึน	ตรงกบัพฤติกรรม	ควำมตอ้งกำร	สภำพแวดลอ้มกำรท�ำงำนและมีควำมหลำกหลำย	 ซ่ึงกำรเรียนรู้เพ่ือ
พฒันำทกัษะในแบบเดิม	ๆ	อำจไม่เพียงพออีกต่อไป	

	 คณะมุ่งหวงัใหว้ศิวกรท่ีจบกำรศึกษำออกไปแลว้มีวฒันธรรมกำรเรียนรู้ดว้ยตวัเอง	(Self-Directed	Learning)	
อย่ำงไร้ขีดจ�ำกดั	 จึงไดป้ลูกฝังและฝึกหัดให้นิสิตไดเ้รียนรู้ในหลำกหลำยรูปแบบ	นอกเหนือไปจำกกำรเรียน	
กำรสอนในห้องเรียนและห้องปฎิบติักำร	นอกจำกนั้นยงัไดเ้ตรียมควำมพร้อมกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน	์
ท่ีท�ำใหอ้ำจำรยส์ำมำรถอพัเดทองคค์วำมรู้ใหม่	ๆ	และส่งต่อควำมรู้ไปยงับณัฑิตหรือศิษยเ์ก่ำไดท้นัที

	

	
	
	 คณะไดส้ร้ำงหอ้งเรียนและบนัทึกวีดีทศัน	์ (Video	Recording	Classroom)	และ	ดงตำล	สตูดิโอ	 ข้ึนท่ีชั้น	 3	
อำคำรชูชำติ	ก�ำภู	 เพ่ือสนบัสนุนใหอ้ำจำรยผ์ลิตส่ือกำรสอนส�ำหรับใชใ้นกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์	 และ	
เผยแพร่องคค์วำมรู้ใหม่	ๆ	แก่นิสิตเก่ำของคณะท่ีจบกำรศึกษำไปแลว้ไดด้ว้ย
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ท�ำกำรวจิยัร่วมกบัคณำจำรย์หลำกหลำยสำขำวชิำ
	 ในอนำคตคณะสนบัสนุนและส่งเสริมให้คณำจำรยแ์ละนกัวิจยัของคณะ	ท�ำกำรวิจยัร่วมกบัคณำจำรย์
ในสำขำวิชำอ่ืน	ๆ	หรือกบัคณำจำรยใ์นคณะอ่ืน	ๆ	ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	
เพื่อใหไ้ดโ้จทยปั์ญหำกำรวจิยัท่ีกวำ้งขวำงและไดผ้ลงำนวจิยัท่ีมีแหล่งน�ำไปใชง้ำนไดจ้ริง	และสอดคลอ้งกบั	
ควำมตอ้งกำรของสังคมหรือของประเทศมำกยิ่งข้ึนดงัตวัอย่ำงท่ีไดป้ฎิบติัแลว้	 เช่น	 กำรวิจยัท่ีร่วมมือกบั	
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล	มหำวทิยำลยัมหิดล	เป็นตน้				

	

	
	

	 นอกจำกน้ีคณะจะจดัให้มีกำรพบปะหำรือ	หรือ	 เสวนำหวัขอ้กำรวิจยัร่วมระหว่ำงคณำจำรยต่์ำงคณะ									
เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและหวัขอ้หรือโจทยปั์ญหำซ่ึงสมควรน�ำมำซ่ึงกำรท�ำวิจยัร่วมกนั	 รวมทั้งจดัใหมี้	
กำรเยีย่มชมหอ้งปฎิบติักำรวจิยัต่ำง	ๆ	ซ่ึงกนัและกนั	เพื่อใหเ้กิดแนวคิดและควำมร่วมมือในกำรวจิยัร่วมแบบ
บูรณำกำรกนัในระหวำ่งหน่วยงำนของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์มำกข้ึน	ดงัเช่นท่ีไดร่้วมมือกบัคณะเกษตร
และ	คณะอุตสำหกรรมเกษตร	เป็นตน้
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กำรด�ำเนินงำนเพือ่สนองนโยบำยมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	และ	อว.
	 ดว้ยควำมเป็นคณะวศิวกรรมศำสตร์	ของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ท�ำใหค้ณะตอ้งใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษ
ในกำรพยำยำมสร้ำงสรรคส่ิ์งใหม่	นวตักรรม	และพยำยำมน�ำเอำส่ิงดี	ๆ 	ไปใหก้บัผูท่ี้มีอำชีพเก่ียวขอ้งกบักำรเกษตร	
เป็นกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน	 ท่ีมีประโยชน์	 และตอบโจทยส์�ำหรับเกษตรกรหรือคนท่ีท�ำงำนในภำคกำรเกษตร	
ตวัอยำ่งเช่น
	
	 	 ช่วยพฒันำเทคโนโลยีระบบดำ้นกำรผลิต	 กำรเพ่ิมควำมสำมำรถทำงดำ้นโลจิสติกส์	 เป็นแนวทำง	
	 	 ท่ีจะยกระดบัคุณภำพ	สร้ำงมำตรฐำนใหม่ในดำ้นควำมปลอดภยัให้กบัสินคำ้เกษตรและกลุ่มสินคำ้	
	 	 ประเภทอำหำรทุกชนิด	ไม่วำ่จะเป็นกำรผลิต	กำรแปรรูป	ตลอดจนถึงกำรขนส่งใหเ้กิดประสิทธิภำพ	

	 	 สูงสุด
	 	 ช่วยเหลือดำ้นบริหำรจดักำรตน้ทุนน�้ ำ	 กำรจดัสรรน�้ ำ	 รู้วิธีกกัเก็บอย่ำงถูกตอ้ง	 ลดควำมเส่ียงกำร	
	 	 ขำดแคลนน�้ ำ	หรือในช่วงเกิดอุทกภยั	กำรชลประทำน	กำรส่งน�้ ำอยำ่งมีระบบเพ่ือใหเ้พียงพอในกำร	
	 	 ท�ำเกษตรฤดูแลง้	 กำรกกัเก็บเอำไวใ้ช้หำกมีอุทกภยั	 บริหำรจดักำรน�้ ำดำ้นกำรเกษตรส�ำหรับเพ่ิม	
	 	 ผลผลิตท่ีมีศกัยภำพ	ใชน้�้ ำใหคุ้ม้ค่ำและมีประโยชนม์ำกท่ีสุด	
	 	 ใชน้วตักรรมกำรผลิตให้เกิดผลิตภณัฑ์แปรรูปท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรในอุตสำหกรรม	
	 	 อำหำรภำยในประเทศอย่ำงเป็นระบบ	 ได้อำหำรท่ีมีคุณภำพ	 มีคุณค่ำด้ำนโภชนำกำร	 ปลอดภยั	
	 	 มีมำตรฐำนระดบัสำกล	ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค	 รวมถึงกำรสร้ำงผลิตภณัฑใ์หม่	ส�ำหรับ	
	 	 เพิ่มมูลค่ำ	
	 	 สนบัสนุนกำรพฒันำอำหำรใหม่โดยใชน้วตักรรม		เป็นกระบวนกำรผลิตอำหำรแบบใหม่ท่ีผำ่นกำรคิดคน้	
	 	 และวจิยัโดยใชน้วตักรรมเป็นส่วนประกอบส�ำคญั	มีมำตรฐำนควำมปลอดภยั	

			
	 นอกจำกน้ี	 คณะจะสนับสนุน	 “โครงกำรมหำวิทยำลัยสู่ต�ำบล	 (U2T)”	ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ	
วิทยำศำสตร์	 วิจยัและนวตักรรม	 (อว.)	 ท่ีจะช่วยสร้ำงรำกแกว้ใหป้ระเทศ	 ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมและสนบัสนุนให	้
คณำจำรยแ์ละนกัวิจยัของคณะสำมำรถใชอ้งคค์วำมรู้	 งำนวิจยั	 เทคโนโลยี	นวตักรรม	และทรัพยำกรของคณะ	
ในกำรพฒันำพื้นท่ี	พฒันำประเทศ	ในขณะเดียวกนักส็ำมำรถท่ีจะน�ำโจทยห์รือปัญหำของประเทศ	มำสู่กำรพฒันำ
ศกัยภำพก�ำลงัคน	พฒันำองคค์วำมรู้	เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่	ๆ	เพื่อขบัเคล่ือนประเทศดว้ย
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ก้ำวสู่ทศวรรษที	่9		ด้วยควำมมุ่งมัน่สู่		Digital	&	Data-Driven	Faculty
	 กำ้วสู่ปีท่ี	85	นอกเหนือจำกด�ำเนินพนัธกิจสนองนโยบำย	Thailand	4.0	แลว้	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มก.	
ยงัมุ่งมัน่สู่	“Digital	&	Data-Driven	Faculty”	ซ่ึงสืบต่อมำจำกยคุ		e-Faculty	และ	i-Faculty			ในทศวรรษท่ี	7	
และ	8	ของคณะท่ีผำ่นมำ	 เพรำะควำมเช่ียวชำญในดำ้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศนั้นเป็นส่ิงท่ี
ท�ำใหค้ณะรุดหนำ้และมีช่ือเสียงโด่งดงัมำเป็นระยะเวลำอนัยำวนำนทั้งในระดบัประเทศ	และระดบัสำกล

	
	 จึงไดมี้กำรพฒันำบุคลำกรของคณะทุกระดบัใหมี้	Digital	Mindset	ท่ีสำมำรถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั	
(Digital	Technology)	ไดอ้ยำ่งคล่องแคล่วและมีประสิทธิภำพพร้อม	ๆ	ไปกบักำรวจิยัสถำบนั	และวศิวศึกษำ	
(Engineering	Education)	เพื่อใหคุ้ณภำพงำนท่ีด�ำเนินกำรในทุก	ๆ	ดำ้นดีกวำ่เดิมมำกข้ึนเร่ือย	ๆ	และเป้ำหมำย
สูงสุด	คือ	เป็นท่ีพึงพอใจของผูรั้บบริกำรจำกคณะซ่ึงท่ีส�ำคญั	คือ	นิสิต	ศิษยเ์ก่ำและผูใ้ชง้ำนบณัฑิต



246 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

247
84th

Anniversary of Faculty of Engineering, KU

	นำยถริพทุธ์ิ	วริเศรษฐ์	นิสิตระดบัปริญญำตรี	

							ผมนำยกสโมสรนิสิตคณะวศิวกรรมศำสตร์	ปีกำรศึกษำ	2563	
ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้นปีท่ี	4	สำขำวชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต
เป็นเวลำเกือบ	4	ปีท่ีผมไดเ้ขำ้มำเรียน	และใชชี้วติในสถำบนัแห่งน้ี
เวลำผำ่นไปไวมำก		ผมรู้สึกเหมือนพ่ึงผำ่นกำรสมัภำษณ์และเขำ้มำ
มอบตวัท่ีอำคำรจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ	 มก.	 ในตอนนั้น	 ผมลงัเลใจอยู่
ไม่น้อยในกำรเขำ้เรียนท่ีน่ี	 ตอนน้ีควำมลงัเลใจเหล่ำนั้นไดห้ำย
ไปหมดส้ินและเปล่ียนเป็นควำมภูมิใจท่ีเลือกเข้ำมำเรียนท่ี
คณะวศิวกรรมศำสตร์	มก.	
	

	 คณะใหค้วำมส�ำคญักบันิสิตเป็นอยำ่งมำก	นอกจำกกำรเรียนภำคทฤษฎียงัมีภำคปฏิบติัใหไ้ดล้งมือท�ำจริง	โดยมีเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์เพียงพอต่อกำรเรียนรู้ส�ำหรับนิสิตทุกคน	คณะสนบัสนุนในทุก	ๆ	ดำ้น	รวมทั้งมีทุนกำรศึกษำใหแ้ละเพียงพอ
ต่อผูท่ี้ตอ้งกำรอยำ่งแน่นอน	มีโครงกำรหลำกหลำยท่ีส่งเสริมและผลกัดนัใหนิ้สิตไปแข่งขนั	เพ่ือสร้ำงโอกำสใหม่	ๆ 	รวมทั้ง
คณะเขำ้ใจและเห็นควำมส�ำคญัของทกัษะต่ำง	ๆ	 ท่ีจ�ำเป็นและไม่สำมำรถหำไดใ้นหอ้งเรียน	 ส่วนตวัผมเป็นคนท่ีชอบกำร
ท�ำกิจกรรมนอกหลกัสูตรเป็นอยำ่งมำก	ขณะเรียนในปีท่ี	1	ผมท�ำทุกกิจกรรม	จนกระทัง่ไดรั้บเลือกเป็นนำยกสโมสรนิสิต
ปีกำรศึกษำ	2563	พวกเรำอยูก่นัแบบครอบครัว	สำมำรถปรึกษำอำจำรยไ์ดทุ้กเร่ือง	อำจำรยท่์ำนรับฟังและใหค้ �ำแนะน�ำอยูเ่สมอ
ผมรู้สึกภมิูใจและดีใจมำกท่ีไดเ้ขำ้มำเป็นนิสิตคณะวศิวกรรมศำสตร์	ผมยนิดีอยำ่งยิง่ท่ีจะช่วยเหลือคณะเท่ำท่ีจะสำมำรถท�ำได้
เม่ือจบกำรศึกษำ	และจะน�ำส่ิงท่ีไดรั้บจำก	“วศิวดงตำล”	แห่งน้ีไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อตนเองและสงัคมต่อไป
	 	
	นำยพชัรำกร	ศิริโยทยั	นิสิตปริญญำโท

								ผมเป็นเดก็ต่ำงจงัหวดัท่ีมีควำมฝันอยำกเรียนวศิวกรรมศำสตร์
เพรำะผมช่ืนชอบในกำรประดิษฐคิ์ดคน้และกำรลงมือท�ำในส่ิงใหม่		ๆ 	
ท่ีทำ้ทำย	ผมตดัสินใจเลือกเรียนสำขำวศิวกรรมเคร่ืองกล	เพรำะวำ่
คะแนนแอดมิชชัน่ค่อนขำ้งสูง		รวมถึงบรรยำกำศโดยรอบมหำวทิยำลยั
และตึกเรียนท่ีสวยงำมและทนัสมยั		จำกกำรตดัสินใจในวนันั้นท�ำให้
ผมไดเ้ป็นนิสิตปริญญำตรี	 รุ่น	E71	 (KU75)	ดว้ยควำมภำคภูมิใจ	
กำรเรียนในปีแรกนั้นแตกต่ำงจำกกำรเรียนในโรงเรียนอยำ่งส้ินเชิง
แต่ไดเ้พื่อน	ๆ	และอำจำรยค์อยช่วยเหลือและใหค้ �ำแนะน�ำ	รวมถึง
กำรท�ำกิจกรรมของคณะ	ท�ำใหผ้มรู้สึกไดถึ้งควำมรัก	ควำมอบอุ่น	
นิสิตทุกคนเท่ำเทียมกนั	 เรำรักกนัเหมือนครอบครัว-พี่นอ้ง	ผมขอ
ขอบคุณคณะท่ีไดส้นับสนุนทุน	 และให้โอกำสผมไปฝึกงำนท่ี

มหำวิทยำลยัฮอกไกโด	ประเทศญ่ีปุ่น	 ผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่ำจำกเด็กต่ำงจงัหวดัคนหน่ึง	 จะไดไ้ปฝึกงำนท่ีต่ำงประเทศ
ผมไดรั้บประสบกำรณ์มำกมำยท�ำใหค้วำมฝันและเป้ำหมำยของชีวติผมเปล่ียน	ผมมีควำมตอ้งกำรท่ีจะเป็นอำจำรยส์อนใน
มหำวิทยำลยั	 เพ่ือส่งต่อโอกำสน้ีและช่วยเหลือนิสิตรุ่นต่อไปท่ีมีควำมสนใจ	จำกกำรตดัสินใจท่ีจะเป็นอำจำรยใ์นวนันั้น	
ท�ำใหผ้มไดเ้รียนต่อปริญญำโท	สำขำวศิวกรรมเคร่ืองกล	และไดมี้โอกำสไปเป็นนิสิตแลกเปล่ียนท่ี	KTH	Royal	Institute	of	

ความในใจนิสิตปัจจุบัน - นิสิตเก่า 
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Technology	ประเทศสวเีดน	กำรไปแลกเปล่ียนในขณะท่ีเรียนปริญญำโทคร้ังนั้นท�ำใหผ้มรักในกำรท�ำงำนวจิยั
และสำมำรถน�ำควำมรู้ท่ีไดม้ำประยกุตใ์ชก้บัวทิยำนิพนธ์	และสอนใหก้บัเพื่อน	ๆ	ได	้คณะวศิวกรรมศำสตร์	
ไม่ไดส้อนแต่ควำมรู้ทำงวชิำกำร	แต่สอนใหผ้มรู้จกัใชชี้วติในสงัคม	อยำ่งมีควำมสุข	รวมทั้งช่วยหล่อหลอม
และขดัเกลำใหผ้มเป็นคนดีและรู้จกัช่วยเหลือสงัคม	

	นำยวสุธร	ศิริยำกร	นิสิตปริญญำเอก	
							ตลอดช่วงเวลำท่ีศึกษำปริญญำตรีไดมี้โอกำสเขำ้
ร่วมท�ำงำนกบัทีม	ZEABUS	 ซ่ึงเป็นทีมท�ำหุ่นยนต	์
ใตน้�้ ำ	 เพ่ือไปแข่งขนัในรำยกำร	ROBOSUB	 ท่ีจดั
ข้ึนท่ี	 San	Diego,	CA	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 และ	
SAUVC	 ท่ีประเทศสิงคโปร์	 เน่ืองจำกกำรสร้ำง	
หุ่นยนตน์ั้นตอ้งใชค้วำมรู้จำกหลำยศำสตร์	ท�ำใหผ้ม	
ไดมี้โอกำสเรียนรู้และท�ำงำนในหลำยดำ้น	 เช่น	กำร
ออกแบบ	และผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลในหุ่นยนต	์
กำรออกแบบแผงวงจรและเขียนโปรแกรมบนระบบ	
ฝังตวั	กำรเขียนโปรแกรมเพ่ือท�ำกำรควบคุมหุ่นยนต	์
และรับขอ้มูลจำกเซนเซอร์ท่ีใชใ้นกำรน�ำทำงหุ่นยนต	์
รวมถึงกำรท�ำงำนร่วมกนัของนิสิตจำกหลำยภำควชิำ	
ท่ีมำท�ำงำนร่วมกนั	 ซ่ึงผลของกำรแข่งขนัในรำยกำร	

ROBOSUB	2016	ทีม	ZEABUS	ไดอ้นัดบัท่ี	5	จำกทีมเขำ้แข่งขนัทั้งหมด	45	ทีมท่ีมำจำกหลำยประเทศ	เช่น	
สหรัฐอเมริกำ,	 แคนำดำ,	 รัสเซีย,	 ญ่ีปุ่น,	 จีน	 ในปีท่ี	 3	 ไดเ้ขำ้ร่วมในกำรเป็นนกัวิจยัแลกเปล่ียนกบัสถำบนั	
Fraunhofer	Institute	for	Structural	Durability	and	System	Reliability	LBF	ท่ีประเทศเยอรมนี	ผำ่นโครงกำร		
“Thai-German	S&T	Cooperation:	3rd	Researcher	Mobility	Scheme”	หวัขอ้กำรวจิยัคือกำรพฒันำระบบ
ควบคุมบนระบบฝังตวัใหก้บัโครงสร้ำงสะพำนท่ีสำมำรถลดแรงสัน่ของสะพำนท่ีเกิดจำกกำรเคล่ือนตวัผำ่น
ของรถไฟได้
	
	 เม่ือเขำ้ศึกษำในระดบัปริญญำเอก	ผมไดเ้ขำ้ร่วมทีม	Skuba-Jr	 ซ่ึงเป็นทีมท�ำหุ่นยนตใ์ชง้ำนภำยในบำ้น	
(@Home	Robot)	 เพ่ือเขำ้ร่วมแข่งขนั	RoboCup@Home	Education	 ไดรั้บมอบหมำยใหพ้ฒันำระบบน�ำทำง
อตัโนมติัของหุ่นยนต์	 ซ่ึงผลกำรแข่งขนัไดอ้นัดบัท่ี	 1	 ในกำรแข่งขนั	World	 Robocup	 2020	 ท่ีประเทศ	
Australia	และอนัดบัท่ี	1	ในกำรแข่งขนั	Robocup	Japan	open	2020	 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น	ปัจจุบนัไดท้�ำวจิยัเร่ือง	
หุ่นยนตใ์ตน้�้ ำ	 ซ่ึงไดรั้บกำรสนบัสนุนกำรวจิยัจำกบริษทั	AI	and	Robotics	Ventures	 (ARV)	และในปี	2022	
ไดเ้ป็นหวัหนำ้ทีมนิสิตเพ่ือเขำ้ร่วมแข่งหุ่นยนตใ์ตน้�้ ำท่ีจะจดัข้ึนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกำในเดือนกรกฎำคม	
2022	และประเทศสิงคโปร์	ในเดือนกนัยำยน	2022	ในนำมช่ือทีม	SEAPUP	
	
	 คณะเปิดโอกำสใหนิ้สิตไดเ้ขำ้ร่วมแข่งขนัในรำยกำรต่ำง	ๆ	โดยสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยอยำ่งต่อเน่ืองเป็น	

ระยะเวลำหลำยปี	ท�ำใหอ้งคค์วำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรแข่งขนัมีกำรพฒันำ	และส่งต่อจำกรุ่นสู่รุ่น	ซ่ึงผมกเ็ป็นหน่ึง
ในนิสิตท่ีไดรั้บกำรส่งต่อควำมรู้จำกรุ่นพ่ีผ่ำนโครงกำรแข่งขนัหุ่นยนตใ์ตน้�้ ำอตัโนมติั	 ตั้งแต่ปริญญำตรี	
และสนบัสนุนต่อเน่ืองมำจนถึงปีปัจจุบนั	 (พ.ศ.	 2564)	 ซ่ึงองคค์วำมรู้ในกำรแข่งขนัไดพ้ฒันำมำจนถึง	
ระดบัท่ีสำมำรถตั้งห้องปฏิบติักำรวิจยัท่ีท�ำงำนร่วมกบัเอกชนในกำรสร้ำงหุ่นยนตใ์ตน้�้ ำอตัโนมติัท่ีใชใ้น	
อุตสำหกรรมได	้นอกจำกน้ี	คณะยงัไดส้นบัสนุนค่ำเดินทำงเป็นนกัเรียนแลกเปล่ียนในช่วงท่ีไปฝึกงำนท่ี
มหำวิทยำลยั	Harbin	Engineering	University	 (HEU)	ณ	ประเทศจีน	และนกัวิจยัแลกเปล่ียนท่ี	Fraunhofer	
LBF	ประเทศเยอรมนี
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	นำยพงศ์เทพ	รัตนแสงสรวง	นิสิตเก่ำ	สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ	(E43)	
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร	บริษทั	พรอสเพอร์	เอน็จเินียร่ิง	จ�ำกดั	(มหำชน)	
นิสิตเก่ำวศิวกรรมศำสตร์	ดเีด่นประจ�ำปี	2564	

	 ผมรู้สึกเป็นเกียรติมำกครับ	ท่ีไดรั้บโอกำสในกำร	
บอกเล่ำประวติัส่วนตวั	และควำมรู้สึกในฐำนะศิษยเ์ก่ำท่ีมี
ต่อคณะ	จำกช่วงเรียนจนประสบควำมส�ำเร็จ	เพื่อแบ่งปัน
ขอ้คิดใหก้บันิสิตรุ่นนอ้ง	ๆ	และตอบแทนสถำบนัแห่งน้ี	
ผมเกิดในครอบครัวคนไทย	 เช้ือสำยจีน	 เป็นลูกคนท่ี	 2	
ในจ�ำนวนพ่ีนอ้งทั้งหมด	4	คน	อำศยัอยูท่ี่กรุงเทพ	ในวยัเดก็	
มีชีวติท่ีค่อนขำ้งล�ำบำก		แต่ไดรั้บกำรเล้ียงดูและใหก้ำรศึกษำ	
เป็นอยำ่งดี	ในช่วงท่ีผมใกลเ้รียนจบมธัยมปลำย	ไดมี้โอกำส	
พบปะพดูคุยกบัเพื่อนคุณพอ่	ซ่ึงเป็นวศิวกรท่ีเป็นเจำ้ของ
บริษทัรับเหมำและดูมีควำมสุขจำกควำมส�ำเร็จในธุรกิจ
ของตน	จนท�ำใหผ้มมีแรงบนัดำลใจ	และมุ่งมัน่ในกำรเรียน	
เพ่ือสอบเขำ้มหำวิทยำลยัให้ได	้ และตดัสินใจเลือกสอบ

เขำ้คณะวิศวกรรมศำสตร์เกือบทั้งหมด	จนสอบเขำ้ไดท่ี้คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	 (E43	
(EE19)	KU47)	และไดเ้ลือกเรียนวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 เน่ืองจำกคิดวำ่เป็นสำขำท่ีมีควำมส�ำคญัและมีควำมจ�ำเป็นต่อ	
กำรด�ำรงชีวติ	รวมทั้งหำงำนไดง่้ำยดว้ย	(หำกเป็นเถำ้แก่ไม่ได	้กย็งัมีงำนท�ำ)
	
	 ชีวติในร้ัวมหำวทิยำลยัต่ำงจำกโรงเรียนมำก	มีควำมเป็นอิสระมำก	ชอบท่ีรุ่นพ่ีคอยดูแลและช่วยเหลือรุ่นนอ้ง		
มีวิง่ประเพณีวิง่ใหค้รบรอบตำมรุ่นท่ีเขำ้มำ	ซ่ึงเป็นควำมทำ้ทำยและสร้ำงสมัพนัธ์ท่ีดี	ร่วมทุกข	์-	ร่วมสุข	ในระหวำ่ง
ท�ำกิจกรรม	ท�ำใหผ้มรู้สึกวำ่เป็นวฒันธรรมและประเพณีท่ีดี	สร้ำงควำมรักในรุ่นพ่ี	-	รุ่นนอ้ง	ส่ิงเหล่ำน้ีท�ำใหห้ลงัจำก	
จบจำกมหำวทิยำลยัฯ	ผมกย็งัมีควำมรัก	ควำมผกูพนั	กบัคณะวศิวฯ	รวมทั้งรุ่นพี่	-	รุ่นนอ้ง	เสมอมำ
	
	 หลงัจำกเรียนจบ	 ในปี	 2534	ผมสมคัรเขำ้ท�ำงำนท่ี	บริษทั	 จีอีซี	 วิศวกรรม	จ�ำกดั	 เป็นบริษทัรับเหมำงำน	
ระบบไฟฟ้ำ	 ซ่ึงเจำ้ของและทีมงำนส่วนใหญ่	 เป็นศิษยเ์ก่ำคณะวศิวฯ	 เกษตรฯ	ผมไดรั้บกำรสอนงำน	กำรท�ำงำน
แบบพี่	ๆ	นอ้ง	ๆ	คลำ้ยเรียนอยูท่ี่มหำวทิยำลยั	ซ่ึงเป็นบรรยำกำศกำรท�ำงำนท่ีดีมำก	ผมท�ำงำนดว้ยควำมตั้งใจและ
รับผิดชอบงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยเป็นอยำ่งดี	หลงัจำกท�ำงำนได	้ 3	 ปี	 ผมไดเ้ล่ือนต�ำแหน่งเป็นผูจ้ดักำรโครงกำร	
ไดมี้โอกำสเรียนรู้งำนมำกข้ึน	และรับผิดชอบงำนหลำยดำ้น	ทั้งเร่ืองกำรเงินและกำรติดต่อลูกคำ้	 ถือวำ่มีควำมรู้
เกือบครบทุกดำ้นในงำนของบริษทัฯ	 รับเหมำ	ผมคิดวำ่ถึงเวลำท่ีจะตอ้งลองท�ำตำมควำมตั้งใจและเป้ำหมำยท่ีเคย
คิดไวคื้อกำรเป็นเจำ้ของธุรกิจ	จึงไดต้ดัสินใจลำออกและแจง้ล่วงหนำ้	1	ปี	เพ่ือใหห้ำคนมำรับช่วงงำนต่อโดยไม่ให	้

เกิดควำมเสียหำยกบับริษทัฯ	
	
	 ในปี	 2539	ผมไดก่้อตั้ง	บริษทั	พรอสเพอร์	 เอน็จิเนียร่ิง	 จ�ำกดั	 ในขณะนั้นผมอำย	ุ 28	 ปี	 โดยมีหุน้ส่วนเป็น	
วศิวกร	รุ่นพ่ี	-	รุ่นนอ้งจำกคณะวศิวฯ	เกษตรฯ	มำเป็นหุน้ส่วนและช่วยท�ำงำน	ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้	2	ลำ้นบำท		
มีรำยไดป้ระมำณ	10	ลำ้นบำท/ปี	และไดน้�ำบริษทัฯ	 เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย	์ เป็นบริษทั	พรอสเพอร์	
เอน็จิเนียร่ิง	จ�ำกดั	(มหำชน)	“PROS”	ในปี	2564	ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน	270	ลำ้นบำท	และยอดรำยไดม้ำกกวำ่	
1,000	 ลำ้นบำท/ปี	 PROS	 เป็นบริษทัฯ	 รับเหมำงำนระบบวิศวกรรม	ทั้งระบบไฟฟ้ำและส่ือสำร	ปรับอำกำศ	
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สุขำภิบำล	และป้องกนัอคัคีภยั	และมีบริษทัยอ่ย	ช่ือบริษทั	พรอสเพอร์	ไทธรรม	์จ�ำกดั	เป็นบริษทัฯ	รับเหมำ
งำนก่อสร้ำง	ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัระยอง	 เพ่ือรับงำนในภำคตะวนัออกและพ้ืนท่ี	EEC	ตลอดระยะเวลำ	25	 ปีของ	
PROS	เรำด�ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใสและมีควำมรับผดิชอบ	ต่อลกูคำ้	คู่คำ้	พนกังำนและสงัคม	ภำยใตห้ลกั	

ธรรมำภิบำล	เพื่อใหบ้ริษทัมีกำรเติบโต	มัง่คงและยัง่ยนื		
	
	 จำกควำมผกูผนักบัสถำบนั	และควำมรู้สึกท่ีดีในกำรท�ำงำนร่วมกบัรุ่นพี่	-	รุ่นนอ้ง	จำกบริษทัเก่ำและจำก
กำรเรียนท่ีคณะวิศวฯ	 เกษตรฯ	ท�ำให	้PROS	 มีบุคลำกรท่ีจบจำกมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์เป็นจ�ำนวนมำก	
โดยเฉพำะวศิวกร	เรำมีกำรรับนิสิตฝึกงำนปี	3	จำกมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	เป็นประจ�ำทุกปี	ซ่ึงถือเป็นกำร
เพ่ิมช่องทำงเลือกในกำรฝึกงำนใหก้บันิสิต	และมีโอกำสในกำรท�ำงำนร่วมกบั	PROS	 เม่ือจบกำรศึกษำแลว้	
จะไดเ้ขำ้ร่วมงำนกบับริษทัฯ	นอกจำกนั้นผมมีควำมตั้งใจตอบแทนสถำบนัท่ีเคยใหว้ชิำควำมรู้และประสบกำรณ์	
ชีวติกบัผมในวยัเรียน	จึงไดจ้ดัใหมี้กำรมอบทุนกำรศึกษำนิสิตคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์			
เป็นประจ�ำทุกปีเพื่อเป็นกำรตอบแทนสงัคมทำงดำ้นกำรศึกษำอีกทำงหน่ึงดว้ย
	
	 ผมมีควำมภำคภูมิใจในคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ท่ีผมศึกษำ	 เพรำะเป็นสถำบนั
ชั้นน�ำท่ีมีคุณภำพ	มีบรรยำกำศกำรศึกษำท่ีอบอุ่นและแนะแนวทำงสู่ควำมส�ำเร็จ	สถำบนัแห่งน้ีไดห้ล่อหลอม	
มิตรภำพควำมรักควำมผูกพนัแบบพ่ี	 แบบน้อง	 เป็นสถำบนัท่ีให้ควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีดีท �ำให้ผมมี	
เป้ำหมำยชีวิตท่ีชดัเจนมำกข้ึน	น�ำมำประยกุตใ์ชก้บักำรด�ำเนินธุรกิจและด�ำเนินชีวิต	ท�ำใหผ้มประสบควำม
ส�ำเร็จในวนัน้ี
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 ชีวิตนิสิตหญิงวิศวะรุ่น 1 ในร้ัว “เกษตร” จากวันนั้น...ถึงวันนี้
  พวกเราวิศวกรรมศาสตร์เกษตร  ได้เรียนรู้ทางช่างสมเจตน์ท่ีหมายปองมัน่
  อดทนแขง็แกร่งทุกคนปนภมิูชีวนั  ท่ีเรานีไ้ด้ร่วมสถาบันส�าคัญเลอค่า.......

ชี	วิตของพวกเรำสำววิศวะเกษตรรุ่นแรกเร่ิมขึน้ในปี	 2515	 เม่ือพวกเรำทุกคนสอบเอน็ทรำนซ์ติด	ก.1		
(นกัเรียน	ม.ศ.	5	สำยวทิย)์	 เขำ้มำเป็น	 freshy	 ปี	1	ในร้ัว
เกษตร	เรียกวำ่รุ่น	KU32	โดยยงัไม่แยกคณะ...	ก.1	ทุกคน
เรียนรวมกนัแลว้ค่อยไปเลือกคณะตอนข้ึนปี	 2	พวกเรำ
จึงตอ้งเรียนวิชำพ้ืนฐำนของแต่ละคณะดว้ย	 เป็นตน้ว่ำ
วิชำชีววิทยำ	วิชำเขียนแบบวิศวกรรม	 เรียกวำ่	“เรียนไป
ก่อนนะ”	 เล่นเอำโกลำหลทั้งอำจำรยแ์ละนิสิต	พวกเรำ
นิสิต	ก.1	ลงทะเบียนเรียนถึง	21	หน่วยกิตเรียนกนัหวัโต
ตั้งแต่	 8	 โมงเชำ้ถึง	 5	 โมงเยน็...ทุกวนั	 เหน่ือยหนกัหนำ
สำหสัมำก...	 แต่ผลของกำรเรียนรวมกนัเม่ือ	 50	 ปีก่อน
ท�ำใหพ้วกเรำซ่ึงเรียนแค่คณะเดียวแต่มีเพ่ือนอยูทุ่กคณะ
ในวนัน้ี
	 ช่วงเวลำรับนอ้งรำว	ๆ	 2	 เดือน	 คือช่วงเวลำท่ีมีค่ำท่ีสุดในกำรเป็นนิสิตเกษตรท่ีไม่สำมำรถหำไดไ้ม่วำ่ท่ีใด
ในแผน่ดินน้ี	 เป็นช่วงเวลำท่ีรุ่นพ่ี	 (ทั้ง	more	 junior	 และ	 senior)	 เหน็ดเหน่ือยในกำรหล่อหลอมพวกเรำ	 freshy	
ให	้“รู้รัก	สำมคัค	ีรักน้อง	เคำรพพี”่	ผำ่นประเพณี	SOTUS	Seniority	Order	Tradition	Unity	Spirit	หรือ	อำวโุส
ระเบียบ	ประเพณี	สำมคัคี	น�้ ำใจ	สร้ำงพวกเรำให้	 “อดทนแข็งแกร่งทุกคนปนภูมิชีวัน”	 และภูมิใจ	“ที่เรำนี้ได้
ร่วมสถำบันส�ำคญัเลอค่ำ”	 เลือดเกษตรจึงเขม้ขน้ไม่เคยจืดจำง	แมเ้วลำจะผำ่นมำนำนถึง	50	 ปี...ทุกคร้ังท่ีเจอรุ่นพ่ี
หรือรุ่นนอ้งท่ีเป็น	“เดก็เกษตร”	ควำมรู้สึกเป็นพี่นอ้งมนัเกิดข้ึนเอง	โดยไม่ตอ้ง	built	เลย
	 “ทุกคนต้องรู้จักกัน”	 “รุ่นน้องต้องเคำรพรุ่นพี่”	 คือกุศโลบำยกำรสร้ำงกำร	“รู้รักสำมัคคี”	 ท่ีแยบยลมำก
กำรท่ีรุ่นพ่ีใหเ้วลำพวกเรำ	3	วนัท่ีจะตอ้งรู้จกักนัใหค้รบทุกคนโดยใหพ้วกเรำ	“อยู่หอ”	ดว้ยเพ่ือสะดวกในกำรซอ้ม
ร้องเพลงเชียร์	 จึงท�ำใหนิ้สิตเกษตรอยำ่งพวกเรำรู้จกักนัเร็วข้ึนและรักใคร่กลมเกลียวกนัยิง่ข้ึน	 เวลำป่ันจกัรยำน
สวนกบัเพ่ือนปี	 1	พวกเนคไทเขียว	หรือพวกเขม็ติดโบวเ์ขียวดว้ยกนัเรำจะเอ่ยทกักนัวำ่	“ช่ืออะไรคะ?”	แต่เม่ือ
สวนทำงกบัรุ่นพี่	พวกเรำกจ็ะ	 “สวสัดค่ีะ”	 ...ครบ	3	วนั	แมจ้ะไม่สำมำรถรู้จกัเพื่อนไดค้รบทุกคน	แต่พวกเรำกมี็
เพื่อนใหม่กนัคนละหลำยร้อยคนทีเดียว
	 1	 ปีแรกในร้ัวเกษตรผำ่นไปอยำ่งรวดเร็ว	พวกเรำ	 freshy	 เติบโตแขง็แกร่งข้ึนจำกกำรหล่อหลอมของรุ่นพ่ี	
เตรียมพร้อมเป็น	 sophomore	 เม่ือนอ้งใหม่กำ้วเขำ้มำแทนท่ีเรำ	 เก็บประสบกำรณ์ช่วง	 1	 ปีท่ีผำ่นมำไวใ้นควำม
ทรงจ�ำไม่เคยลืม
	 พวกเรำต้องเลอืกคณะทีจ่ะเรียนในปีที	่2...	ในปี	2516	เกษตรของเรำมีแค่	9	คณะ	ดว้ยควำมท่ีปี	1	เรียนกนัมำ
เยอะมำกถึง	40	หน่วยกิต	(เทอมแรก	21	หน่วยกิตและเทอม	2	อีก	19	หน่วยกิต)	นิสิตปี	1	หลำยคนจึงเลือกคณะ
ตำมคะแนนท่ีตวัเองท�ำไดดี้ตอนปี	1	บำงคนเลือกคณะวิศวะเพรำะไม่รู้จะเรียนอะไรดี	แต่บำงคนเลือกเพรำะดูเท่

นิสิตหญิงรุ่นแรก
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โดยท่ียงัไม่รู้วำ่จะไปท�ำอะไรเม่ือเรียนจบ	อยำ่งไรกต็ำม	ในท่ีสุดคณะวศิวกรรมศำสตร์กไ็ดต้อ้นรับนิสิตหญิง	
“น้องใหม่”	 ...แบบใหม่จริง	ๆ	 เพรำะเป็นรุ่นท่ี	 1	 ในประวติัศำสตร์ของคณะจ�ำนวน	15	คน	 (ในจ�ำนวนนิสิต
ทั้งหมด	128	คน)	แต่เป็นรุ่นท่ี	28	ของคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์...เรียกวำ่	E28
	 ดว้ยเหตุท่ีคณะวศิวะไม่เคยมีนิสิตหญิงมำก่อน	รุ่นพี่ผูช้ำยลว้นจึงวุน่วำยกนัพอสมควร	หำวธีิเพื่อใหค้ณะ
อยูไ่ดอ้ยำ่งสงบสุขเหมือนแต่ก่อน	ในท่ีสุดไดก้�ำหนดกติกำกนัวำ่	“ห้ำมนิสิตรุ่นพีจ่บีนิสิตหญงิรุ่นน้อง”	(ใหไ้ป	
จีบนอ้ง	ๆ 	คณะอ่ืน)	อำจำรยช์ำยท่ีเคยสอนนิสิตชำยลว้น	เคยตลกโปกฮำ	ขำยมุขกนัทั้งคำบ	กต็อ้งเพลำ	ๆ 	ลง....	
เล่นเอำเครียด
	 แมพ้วกเรำ	15	คนจะไดช่ื้อวำ่เป็น	sophomore	ของเกษตร	แต่ในคณะวศิวะ	นิสิตหญิงทั้ง	15	ชีวติ	ยงัคง
เป็นนอ้งใหม่	ในช่วงแรก	ๆ	พวกเรำจึงเป็นนิสิตปี	1	คร่ึง	เน่ืองจำกรุ่นพี่ยงัอบรมหล่อหลอมพวกเรำในระบบ	
SOTUS	อยำ่งเขม้ขน้ดว้ยวตัถุประสงคเ์ดิมคือใหพ้วกเรำทุกคน	“รู้รัก	สำมัคคี”	 เพ่ือน	ๆ	หลำยร้อยคนท่ีจ�ำ
ช่ือกนัไดเ้ม่ือตอนปี	1	มีไม่ก่ีคนท่ีมำอยูว่ศิวะดว้ยกนั	พวกเรำตอ้งจ�ำช่ือ-นำมสกลุ	 เพื่อน	ๆ	ทั้ง	128	คนใหไ้ด	้
ภำยในหน่ึงสปัดำห์ตำมท่ีรุ่นพี่สัง่	บรรยำกำศ	“ช่ืออะไรคะ?”	จึงกลบัมำอีกคร้ัง	
	 กำรรับนอ้งและซอ้มร้องเพลงเชียร์	 (วิศวะเกษตรเรำมีประเพณีกีฬำเกียร์กบัวิศวะขอนแก่น	มำปรับเป็น	

กีฬำ	8	เกียร์	ตอนพวกเรำอยูปี่	4)	 ท่ีคณะวศิวะคลำ้ยกบัตอนท่ีพวกเรำอยูปี่	1	วนัแรกของกำรรับนอ้ง	พวกเรำ	

ไดรู้้จกั	“พีโ่กร่ง...	พนัธ์ศักดิ์”	 รุ่นพ่ีซุปเปอร์ซีเนียร์	 อดีตประธำนเชียร์	 ซ่ึงพวกพ่ี	ๆ	 ไดเ้ชิญมำตอ้นรับและ	
ใหโ้อวำทพวกเรำ	 จำกนั้นจึงเป็นหนำ้ท่ีของทีมเชียร์น�ำโดย	“พีช่ำติ..	สมชำติ”	ประธำนเชียร์	ผูแ้ต่งตวัเน๊ียบ
เฉียบ	ใส่แวน่ตำด�ำ	เสียงเขม้	เป็นท่ีน่ำเกรงขำมของนอ้ง	ๆ	เป็นอยำ่งมำก
	 ประเพณี	“วิง่เท่ำรุ่น”	ถือวำ่ส�ำคญัมำกส�ำหรับพวกเรำวศิวะซ่ึงตอ้ง	“อดทนแขง็แกร่งทุกคนปนภูมชีิวนั”	
วนัสุดทำ้ยของกำรรับนอ้งพวกเรำตอ้งวิ่ง	 28	รอบเท่ำรุ่น	E28	และแถมวิ่งใหรุ่้นพ่ีปี	 3	 ปี	 4	และรุ่นนอ้งดว้ย
แต่	“เกดิเป็นหญิงแท้จริงแสนล�ำบำก”	 เห็นท่ำจะไม่จริง	 เพรำะนอ้งใหม่ผูห้ญิงปี	 1	คร่ึงอยำ่งพวกเรำก็แอบ	

ไดอ้ภิสิทธ์ิ	“วิง่รอบเลก็”	(ปัจจุบนัคือรอบวงเวยีนยำว	ๆ	หนำ้ตึกเรียนเดิม)	ซ่ึงมีระยะทำงวิง่นอ้ยกวำ่เพื่อน	ๆ	
ผูช้ำยเยอะมำก...	 กำรท่ีพวกเรำทุกคนมีควำมอดทน	อดกลั้น	ประสบควำมส�ำเร็จในหนำ้ท่ีกำรงำนในเวลำ	
ต่อมำได	้ส่วนหน่ึงน่ำจะมำจำกส่ิงท่ีรุ่นพี่ไดม้อบใหน้ี้

	 	 	 	 	 ควำมเท่ของนิสิตหญิงวิศวะเม่ือ	 50	 ปีก่อน...	
ตอนอยูปี่	2	นั้น	สำว	ๆ 	เกบ็ไวใ้นใจไม่ไดจ้ริง	ๆ 	แมจ้ะ	
ส่งเสียงบอกใครไม่ได.้..	 แถมบำงคนก็เรียนไม่เก่ง	

อีกตงัหำก	แต่พวกเรำกอ็ยำกเท่...และมำสมใจจริง	ๆ	
เม่ือรุ่นพ่ีสั่งให้รุ่นน้องทุกคนถือ	“แฟ้มน้องใหม่”
เพ่ือใหเ้ป็นสัญลกัษณ์ของนอ้งใหม่วิศวะ	และดว้ย	
เหตุท่ีวิชำในคณะวิศวะส่วนใหญ่เป็นวิชำค�ำนวณ	

นิสิตวิศวะทุกคนจึงตอ้งพก	 slide	 rule	 (ตอนนั้นยงัไม่มีเคร่ืองคิดเลข)	ดงันั้นเม่ือนิสิตสำววิศวะอยำ่งพวกเรำ	
ถือแฟ้มนอ้งใหม่ท่ีมี	slide	rule	แลบ	ๆ	ออกมำใหค้นอ่ืนเห็น	จึงดูเท่จริง	ๆ

	 	 ได้เห็นผลงานรุ่นพ่ีเราแล้วพาภมิูใจ  เข่ือนภมิูพลท�าไว้เราใจศรัทธา
  พวกเราวิศวกรท�างานนานา   กท็�าพร้อมด้วยหลกัวิชาทุกคราเตม็ท่ี
	
	 ในระหว่ำงกำรรับนอ้งพวกเรำมีโอกำส	“ได้เห็นผลงำนรุ่นพี่เรำแล้วพำภูมิใจ”...	 แมจ้ะไม่ใช่	“เขื่อน	
ภูมิพล”	แต่พวกเรำก็ไดไ้ปเยอืน	“อ่ำงเก็บน�้ำบำงพระ”	ของกรมชลประทำน	 ท่ีปัจจุบนัเป็นท่ีท่องเท่ียวท่ีมี	
ช่ือเสียงทำงภำคตะวนัออกของไทย	นบัเป็นตวัแทนของผลงำนของรุ่นพ่ีท่ีพวกเรำสำมำรถภูมิใจไดจ้ริง	ๆ...	
ทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีรุ่นพ่ีเหน็ดเหน่ือยเพ่ือพวกเรำ	 ผ่ำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	 ควำมรู้	 และควำมสะดวกสบำย	
ต่ำง	ๆ	นำนำ	พวกเรำสำมำรถรับรู้ไดเ้ม่ือเติบโตเป็นรุ่นพ่ีเองในปีต่อ	ๆ	มำ...	 ไม่รวมค�ำสอนสั่งท่ีเป็นคุณค่ำ	
ส�ำคญัท่ีสุดในชีวติควำมเป็นวศิวะของทุกคน
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	 “เรำคอืวศิวะ	หน้ำทีค่อืควำมรับผดิชอบ...เรำไม่อำจซ่อนควำมผดิไว้กบัซำกศพหรือไม้ประดบั...หรือไม่อำจ
โทษตวับทกฎหมำย......เรำคอืวศิวะ...เรำอยู่ในโลกของผู้แขง็แกร่ง”	
	 ดงันั้น	เม่ือ	“พวกเรำวศิวกรท�ำงำนนำนำ”	เรำจึง	“ท�ำพร้อมด้วยหลกัวชิำทุกครำเตม็ที”่
	 “ค่ำยอำสำวศิวะ”	 เป็นประสบกำรณ์อนัมีค่ำยิง่อีกอยำ่งของพวกเรำสำว	ๆ	ปี	2	 คือมีโอกำสออกค่ำยอำสำกบั	
พ่ี	 ๆ	 ช่วงซมัเมอร์หลงัเรียนจบเทอม	 2	 เพ่ือสร้ำงฝำยน�้ ำลน้ให้ชำวบำ้นโนนดินแดง	อ.เลิงนกทำ	 จ.ยโสธร	 โดย
“ฝำยน�ำ้ล้น”	ของชำวค่ำยอำสำวศิวะในปีนั้นเป็นฝำยนวตักรรมท่ีใชไ้มไ้ผแ่ทนเหลก็เสน้	มีพวกเรำสำว	ๆ	ไปเป็น

ชำวค่ำยทั้งหมด	9	คน	อยูค่่ำยกนัเป็นเดือนแบบนอนกะดิน
กินกะทรำย	พวกนอ้ง	ๆ 	ปี	2	รับบทกรรมกรเป็นหลกั	มีหนำ้ท่ี	
ขดุดิน	ใชล้วดผกูไมไ้ผ	่ไลนปู์นไปเท	และ	ฯลฯ	ตำมแต่รุ่นพ่ี	
และอำจำรยจ์ะสัง่	แต่มนัคงจะน่ำร�ำคำญมำก	ในท่ีสุดสำว	ๆ
หลำยคนถูกจ�ำกดับริเวณอยูใ่นเตน้ทค์รัว	ท�ำกบัขำ้วใหช้ำว
ค่ำยกิน	 โดยมี	“พี่สิมมำ”	ผูน้�ำเยำวชนท่ีบำ้นโนนดินแดง
ช่วยสอน	ชำวค่ำยไดกิ้น	“ต้มข่ำไก่”	 ท่ีรสชำติอร่อยระดบั
มิชลินสตำร์ฝีมือพ่ีสิมมำหลำยม้ือ	นอกจำกนั้นก็มีแกงจืด	
แกงสม้	ผดัผกั	วำ่กนัไปตำมสถำนกำรณ์	
	 								ดว้ยควำมท่ีไม่มีตูแ้ช่อำหำร		พวกเรำเหล่ำแม่ครัวจ�ำเป็น	

จึงตอ้งไปจ่ำยตลำดวนัต่อวนั		รวมถึงกำรรวนพวกเน้ือสตัวไ์ว	้
เพ่ือเป็นกำรถนอมอำหำรใหช้ำวค่ำยมีของกินอร่อยทุกม้ือ...
จึงเกือบจะไม่มีกบัขำ้วกิน		อยูว่นัหน่ึงท่ีเกิดพำยหุมุนพดัหมอ้
หมูรวนลอยข้ึนฟ้ำสูง	 3-4	 เมตรไปต่อหนำ้ต่อตำ	หล่นตุบ้	
มำหมูกระจำยเกล่ือนพ้ืน	หมำฝงูหน่ึงจำกไหนไม่รู้กรูเขำ้มำ	
แยง่กนักินหมูรวนของชำวคำ่ย	ในขณะท่ีพวกแมค่รัวมองกนั
ตำปริบ	ๆ...	แต่นบัวำ่ยงัโชคดีท่ีมีอยำ่งอ่ืนกิน...
	 	 	 	 	 	 เม่ือเรียนจบปี	2	พวกเรำสำววศิวะเกษตรรุ่น	1	กห็มด
สภำพนอ้งใหม่ท่ีเรียนไปเล่นไปอยำ่งส้ินเชิง	หลำยคนจบ	

อยำ่งทุลกัทุเลสอบไดเ้กรด	F	คนละตวัสองตวั	 เศร้ำโศกเสียใจตอ้งแอบร้องไห้เพรำะกลวัเพ่ือน	ๆ	สมน�้ ำหนำ้	
ฐำนเล่นมำกไปหน่อย	เกบ็ควำมชอกช�้ำไวแ้กต้วัปีหนำ้

	  พวกเรามิย่อท้อใจเรียนไปท�าการ  ต้ังใจหวงัจะสร้างผลงานให้เหมือนรุ่นพ่ี
  เพ่ือไทยนีรุ่้งวิไลกายใจเราพลี  พวกเรานีร่้วมสามคัคีมิมีวนัหน่าย

	 ข้ึนปี	3	 ...พวกเรำนอ้งใหม่ปี	1	คร่ึงกก็ลำยเป็นรุ่นพี่เตม็ตวัและตอ้งเลือกสำขำวชิำหรือ	major	แลว้	โดยในปี	
2517	นั้นคณะวิศวะมีแค่	 5	major	 กำรเลือกสำขำวิชำของนิสิตหญิงวิศวะ	 รุ่น	 1	 จ�ำนวน	 15	คนปรำกฏว่ำเลือก	
เคร่ืองกล	6	คน	ไฟฟ้ำ	5	คน	โยธำ	2	คน	เกษตร	1	คน	และชลประทำน	1	คน	กำรเรียนแยกสำขำนั้นท�ำใหบ้รรยำกำศ
กำรเรียนเขม้ขน้ข้ึนแต่พวกเรำสำว	ๆ	จะเจอหนำ้กนันอ้ยลงยกเวน้ท่ีเรียนสำขำเดียวกนั	 เพรำะเวลำเรียนแต่ละวชิำ	
ไม่เหมือนกนัแลว้	 จะเจอกนับำ้งท่ียเูน่ียนหรือสโมสรช่วงพกัเท่ียงหรือชัว่โมงท่ีไม่มีเรียนตรงกนั	สำววิศวะดูจะ
ตั้งใจเรียนกว่ำพวกหนุ่ม	ๆ	 ท่ีต่ืนมำเรียนกนัไม่ค่อยทนั	 เลคเชอร์อนัสวยงำมของพวกเรำหลำยคนจึงกลำยเป็น	
ตน้ฉบบัใหเ้พ่ือน	ๆ 	เอำไปซีร็อกอยูเ่สมอ	นัน่กเ็พรำะ...	“พวกเรำมย่ิอท้อใจเรียนไปท�ำกำร”	และ	“ตั้งใจหวงัจะสร้ำง	
ผลงำนให้เหมอืนรุ่นพี”่...นัน่แหละ
	 งำนใหญ่ประจ�ำปีของเกษตรท่ีโด่งดงัมำจนถึงทุกวนัน้ีคือ	“งำนเกษตรแฟร์”	 ดูจะไม่ค่อยเก่ียวกบัคณะวิศวะ
เท่ำไร	เพรำะผูม้ำงำนมกัจะมำซ้ือของจ�ำพวกของกิน	แต่พวกเรำโชคดีท่ีปีนั้นมีกิจกรรมวชิำกำรของวศิวะค่อนขำ้ง
เยอะ	ทั้งนิทรรศกำรวชิำกำร	กำรตรวจสภำพรถยนต	์กำรสร้ำงมินิเฮลิคอปเตอร์	และอ่ืน	ๆ	อีกมำกมำย	รวมทั้งกำร



252 ๘๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

253
84th

Anniversary of Faculty of Engineering, KU

เปิดร้ำนอำหำรโดยมีพวกเรำนิสิตหญิงเป็นแม่ครัว	มีดนตรีทั้งโฟลค์ซองของเพื่อน	ๆ	และวงสตริงเล่นกนับน	
เวทีท่ีหรูหรำอลงักำรจำกกำรสร้ำงสรรคข์องพ่ีนอ้ง	ผองเพ่ือนกนัเอง...เพลง	“Highfly”	ดงักระห่ึมทุกค�่ำคืน	
ตลอดงำนรำว	ๆ	10	วนั	
	 ร้ำนอำหำรมีลูกคำ้เยอะอำหำรขำยดีมำกโดยเฉพำะไก่อบฟำงในโอ่งสูตรพิเศษของทำงร้ำนและทอดมนั
ปลำกรำยท่ีพี่หม่อมวรำกร	(ผูซ่ึ้งมีเคร่ืองคิดเลขอยำ่งเท่เป็นคนแรกของคณะ)	ไดส่้งแม่ครัวจำก	“วงัวรวรรณ”	
มำสอนพวกเรำรวมถึงช่วยปรุงและขำยอำหำรทุกวนัจนจบงำน	แม่ครัวจ�ำเป็นทุกคนเหน่ือยกนัสุด	ๆ	 เพรำะ
ตอ้งต่ืนแต่เชำ้ไปจ่ำยตลำด	กลบัมำเตรียมวตัถุดิบ	ปรุงอำหำรขำยกนัจนถึง	3-4	ทุ่ม	ทุกวนั	แต่กไ็ดต้ �ำรับอำหำร
จำก	“แม่ครัววัง”	 เป็นของแถม	หลงัจบงำนแมร้้ำนอำหำรจะไดก้�ำไรไม่มำกสมกบัควำมเหน็ดเหน่ือย	 แต่	

พวกเรำทุกคนรับรู้ไดถึ้งควำมเป็นน�้ำหน่ึงใจเดียวกนัและ	“ควำมสำมคัคทีีไ่ม่มวีนัหน่ำย”...	ในกำรท�ำกิจกรรม
เพื่อส่วนรวมตลอดไป

	  ศึกษาพร้อมกันร่วมผกูพันน�า้ใจไมตรี จิตชาวดงตาลเรานีมิ้มีเส่ือมคลาย
  พวกเราวิศวกรดงตาลหญิงชาย  แกร่งไกรสมเป็นช่างทุกรายสมดงัหมายปอง

	 เวลำแห่งควำมสุขผำ่นไปรวดเร็วเสมอ	ไม่ทนัไร	พวกเรำกก็ลำยเป็นพี่ใหญ่เตม็ตวั	 เป็นนิสิต	ปี	4	ผูไ้ม่มี
ภำระใดยิง่ใหญ่ไปกวำ่กำรเรียนใหจ้บ	 เรำทุกคนจึง	“ศึกษำพร้อมกนั”	ตอ้งเรียนอยำ่งหนกัเพ่ือใหส้�ำเร็จตำม	
เป้ำหมำยท่ีตั้งใจมำแต่แรกพร้อม	“ร่วมผูกพนัน�ำ้ใจไมตรี”	โดยกำรไปสุมหวัอ่ำนหนงัสือตำมบำ้นของเพ่ือน	ๆ 	
มีถัว่เขียวตม้เป็นอำหำรหลกั	หลำยคนตั้งวงติวตำมควำมถนดัของแต่ละกลุ่มเพื่อใหทุ้กคนรอดไปดว้ยกนั
	 เดือนกมุภำพนัธ์	2519	พวกเรำสอบปลำยภำคสุดทำ้ยของปี	4	มีผลกำรสอบรวม	4	ปีท่ีน่ำภมิูใจ	คือนิสิต
หญิงวิศวะรุ่นแรกทั้ง	 15	คนสอบผำ่นหมดทุกคน	พร้อมท่ีจะออกจำกออ้มอกของคณะและมหำวิทยำลยัเพ่ือ
ประกอบวชิำชีพเป็นเป็นวศิวกรหญิงรุ่นแรกของคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ต่อไป
	 4	ปี	ของกำรเรียนในมหำวทิยำลยัท่ีมีหลำกหลำยรสชำติทั้งสุข	(เป็นหลกั)	เศร้ำและเคลำ้น�้ำตำ	(ในบำงคร้ัง)	
ไดจ้บลงอยำ่งสมบูรณ์	พวกเรำต่ำงคนต่ำง	“ตั้งใจหวังจะสร้ำงผลงำนให้เหมือนรุ่นพี่”	โดยใชว้ิชำชีพและ	
จรรยำบรรณตำมท่ีอำจำรยแ์ละรุ่นพี่ไดอ้บรมสัง่สอนมำ	ในกำรประกอบกิจกำรงำนของพวกเรำ	หลำยคนไดเ้ป็น	
ผูบ้ริหำรระดบัสูงในกระทรวงทบวงกรมต่ำง	ๆ 	หลำยคนด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในดำ้นกำรศึกษำ	หลำยคนประสบ
ควำมส�ำเร็จอยำ่งสูงในกำรท�ำโครงกำรดำ้นวศิวกรรมท่ีส�ำคญั	ๆ 	โดยใชว้ชิำชีพวศิวกรรมท่ีร�่ำเรียนมำ	หลำยคน
ประกอบอำชีพส่วนตวั	 มีกิจกำรท่ีเจริญรุ่งเรือง...พวกเรำทุกคนเช่ือวำ่ควำมส�ำเร็จเหล่ำน้ีเกิดไดเ้พรำะพวกเรำ
เป็น	“นิสิตวศิวะเกษตร”	 ท่ีผำ่นประสบกำรณ์	“รู้รัก	สำมคัค	ีรักน้อง	เคำรพพี”่	 ท่ีมีค่ำ	พวกเรำเรียนรู้วำ่ในชีวติ
จริงนั้น	ควำมส�ำเร็จไม่อำจเกิดไดด้ว้ยตวัเรำคนเดียวแต่เกิดไดเ้พรำะมีอำจำรย	์เพื่อน	พี่และนอ้งคอยสนบัสนุน...

ธรณีน่ีนี.้.....เป็นพยาน
15 สาววิศวะดงตาล.....รุ่น 1 นี้
ประกอบกิจการงาน......โดยชอบ
เป็นเลิศด้วย รุ่นพ่ี........เพ่ือนพ้อง อาจารย์

(บำทแรกน�ำมำจำกโคลงส่ีสุภำพอนัโด่งดงั

ของ	“ศรีปรำชญ์”	กวเีอกในสมยัสมเดจ็พระนำรำยณ์)

										
(E28	Ladies……by	สำว	ๆ	เพือ่นรักมหำรำช)
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	 ทัศนะของวิศวกรหญิง E28
	
	 จำกมติปัิจจุบัน	เมือ่มองย้อนกลบัไปทบทวนชีวติกำรงำนในช่วง	45	ปีทีผ่่ำนมำ	เรำเห็นมุมมองทีล่กึขึน้	กว้ำงขึน้	
เพรำะได้ผ่ำนประสบกำรณ์กำรท�ำงำนและอุปสรรคมำโชกโชนพอควร…มสีำระพอทีจ่ะเล่ำสู่กนัฟังได้บ้ำง
	 เรำเป็นนกัศึกษำหญิงรุ่นแรกของคณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	นบัไดเ้ป็นรุ่นท่ี	28	ช่วงนั้น
เป็นสมยัท่ีมหำ’ลยัยงัมีควำมร่มร่ืนและร่ืนรมย	์นิสิตข่ีจกัรยำนไปไหนมำไหนในสภำพแวดลอ้มเขียวขจี		และในยคุนั้น	
มหำ’ลยัเกษตรฯ	มีช่ือเสียงเล่ืองลือวำ่	เป็นสถำบนัท่ีเขม้งวดกบัประเพณี..รักพี่-รักนอ้ง	รักสถำบนั	รักสำมคัคี	เนน้
กำรแสดงออก	 ใหค้วำมเคำรพรุ่นพ่ีเป็นส�ำคญั	 เม่ือเรำยอมรับไปตำมประเพณี	ก็มีควำมต่ืนเตน้สนุกสนำนไปอีก	
แบบหน่ึง	แถมดว้ยไดพ้ฒันำควำมรู้จกัอดทนและกำรปรับตวัเขำ้กบัเพ่ือนฝงูดว้ยกำรกำ้วเขำ้ไปเรียนในปีท่ี	 2	 ..	
คณะวิศวฯ	ประกำศรับนิสิตหญิงรุ่นแรก	 มีผูส้นใจไม่นอ้ย	ดว้ยควำมท่ีเรำเป็นคนท่ีชอบลองส่ิงใหม่	ๆ	กเ็ลยลอง
สมคัรดู	ทั้ง	ๆ	ท่ีตวัเองไดต้ั้งใจไวว้ำ่จะเรียนทำงวทิยำศำสตร์กำรอำหำร	ของคณะเกษตรฯ...
	 และแลว้โชคชะตำกไ็ดน้�ำพำใหเ้รำเขำ้มำเรียนวศิวะอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได	้ทั้ง	ๆ 	ท่ีไม่แน่ใจวำ่จะมีควำมสำมำรถท่ี
จะเรียนไดต้ลอดรอดฝ่ังหรือไม่	แต่กท็ �ำใจไวว้ำ่..ไหน	ๆ 	หลวมตวัมำแลว้	กจ็ะตั้งใจเรียนไป	เรียนไดแ้ค่ไหนกแ็ค่นั้น	
ซ่ึงก็ไดท้ �ำตวัเป็นผูต้ำมท่ีดี	 คือขอยืม	 ‘ต้นฉบับ’	 เล็กเชอร์จำกเพ่ือนไปลอกบำ้ง	ผลกำรเรียนก็ออกมำปำนกลำง	
ส่วนนอ้ยท่ีจะได	้A,	B	ส่วนใหญ่มกัจะเป็น	C,	D	แต่ไม่เคยได	้F	เลย..	เท่ำน้ีกพ็อใจและภมิูใจในตวัเองสุด	ๆ	แลว้
	 ข้ึนปีท่ี	 3	 ซ่ึงมีกำรประทว้งทำงกำรเมืองของนกัศึกษำอยำ่งเขม้ขน้	 (ยคุ	 14	ต.ค.	 2514	 และ	 6	ต.ค.	 2516)	
เรำไดเ้ขำ้ร่วมรับอุดมกำรณ์เพ่ือไม่ใหต้วัเองตกยคุประชำธิปไตยเบ่งบำน		มีควำมเห็นวำ่		ผูใ้หญ่รุ่นพอ่แม่ปู่ยำ่ตำยำย	

ของเรำนั้นเป็น	‘ศักดนิำ’	ท่ีอยูใ่นยคุไดโนเสำร์	..	
	 มำถึงบดัน้ี	เม่ือมองยอ้นกลบัไปดู	เห็นไดว้ำ่เรำควรมองระบบระบอบกำรปกครองของไทยใหก้วำ้งข้ึน	ยอมรับ
ควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงในกลุ่มคน	กำรปรับให้มีควำมเท่ำเทียมกนัและสิทธิเสรีภำพเป็นเร่ืองยำกเยน็แสนเข็ญ	

ควรพยำยำมปรับตวัเองใหมี้ควำมสุจริตและเหมำะสมกบับริบทของประเทศจะเหมำะกวำ่	ในท่ีสุดเรำกไ็ดเ้รียนจบ
วศิวกรรมศำสตร์มำอยำ่งมีศกัด์ิศรี	 ..	และไดไ้ปเรียนต่อต่ำงประเทศ	ไดเ้ขำ้ท�ำงำนทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชน	และภำค	
NGO	 มีโอกำสไดท้�ำงำนในต่ำงประเทศระยะหน่ึง	ท�ำงำนโครงกำรระหวำ่งประเทศและโครงกำรสหประชำชำติ		
และทำ้ยสุดกม็ำท�ำอำชีพอิสระ	ทั้งหมดทั้งปวงนั้น	อำจนบัไม่ไดว้ำ่	เป็นควำมส�ำเร็จมำกนกั	แต่กพ็ึงพอใจเพรำะได้
พยำยำมใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถของตนอยำ่งเตม็ท่ีแลว้	
	 ตลอดชีวิตกำรท�ำงำนท่ีกล่ำวมำน้ี	 ส่ิงท่ีเรำคิดว่ำมีน�้ ำหนกัมำกท่ีสุด	 คือ	กำรพยำยำมเรียนรู้	 และกำรท่ีเรำมี	
พื้นฐำนวทิยำกำรจำกกำรเรียนวศิวกรรมศำสตร์	ซ่ึงช่วยหนุนใหเ้รำสำมำรถประยกุตเ์ขำ้สู่วชิำกำรดำ้นอ่ืน	ๆ 	ไดง่้ำย	
ช่วยให้เกิดกำรปฏิบติังำนจริงไดดี้	 โดยมีควำมยืดหยุน่ในหลกักำรตำมควำมเหมำะสม	ค�ำนึงถึงบริบทอ่ืน	ๆ	 ท่ี
แวดลอ้มดว้ย	 ในแง่ของวิศวกรหญิงท่ีเรำมกัจะท�ำงำนดำ้นกำรออกแบบหรือวำงแผน	กำรบริหำรหรือกำรตลำด	
เรำอำจใชก้ระบวนควำมรู้ทำงวิศวฯ	น�ำไอเดียท่ีสร้ำงสรรคข์องเรำมำประยุกต์ร่วมกบักำรใชง้ำนจริงไดอ้ย่ำง
ลงตวัมำกข้ึน	ยิง่กวำ่นั้นเรำยงัอำจต่อยอดช้ินงำน/กำรท�ำงำนของเรำใหเ้ช่ือมโยงกบัขอ้มูลต่ำง	ๆ	 ในโลกแห่งกำร
เปล่ียนแปลงไดด้ว้ย	
	 พดูโดยสรุปกคื็อ	วศิวกรหญิงมกัจะมีส�ำนึกหรือ	 senses	 ในกำรยดืหยุน่ปรับเปล่ียนหรือประยกุตง์ำนของตน
ใหเ้ขำ้กบัปัญหำหรือสถำนกำรณ์ไดดี้	อำนิสงคจ์ำกกำรประยกุตด์งักล่ำวกจ็ะน�ำไปสู่กำรน�ำเสนอและกำรส่ือสำร
ผลงำนไดดี้อีกดว้ย	 ..โชคดีท่ีเรำเลือกเรียนวศิวะฯ	 ส่ิงดี	ๆ	 ท่ีกล่ำวมำน้ี	 จะเกิดข้ึนมำไม่ได	้หำกปรำศจำกพลงัของ
เหล่ำอำจำรยท่ี์ถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์ใหแ้ก่เรำ	รวมไปถึงช่ือเสียงท่ีดีของสถำบนัจำกรุ่นพ่ีสู่รุ่นนอ้ง	ท่ีร่วมใจ
กนัสร้ำงสะสมมำเป็นเวลำหลำยสิบปี	พวกเรำศิษยเ์ก่ำวิศวกรรมศำสตร์	มหำ’ลยัเกษตรฯ	 ทุกคน	ควรนอ้มร�ำลึก	
ในพระคุณน้ีดว้ยควำมเคำรพอยำ่งสูง...																		

พชัรพมิพ์	เสถบุตร	E28
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 เรื่องประทับใจวัยเรียน 
	
	 มคีนเตอืนว่ำผู้หญงิเรียนวศิวะ	จบแล้วจะไม่มงีำนท�ำ…คุมเคร่ืองจกัรกไ็ม่เป็น	คุมลูกน้องผู้ชำยไม่อยู่	ผลงำน
กสู้็ผู้ชำยไม่ได้	ไม่มใีครเขำจ้ำงหรอก	เขำบอกว่ำไม่มอีนำคต	ให้สอบเอน็ทรำนซ์	ใหม่เรียนบัญชี	หรือเศรษฐศำสตร์
น่ำจะเหมำะกว่ำ…
	 แต่เรำไม่เช่ือ	 วำ่กนัวำ่คนเรียนวิศวะตอ้งค�ำนวณเก่ง	 เพรำะวิชำเรียนของวิศวะมีแต่ค �ำนวณ	ยิง่ยคุนั้นไม่มี
เคร่ืองคิดเลข	ตอ้งคิดในใจและใช	้ slide	 rule	ส�ำหรับกำรค�ำนวณท่ียำก	ๆ	 ถึงแมต้อนปี	4	จะมีเคร่ืองคิดเลขให	้
ใชแ้ลว้	แต่กน็�ำเขำ้หอ้งสอบไม่ได	้เวลำสอบตอ้งใชก้ระดำษทดเลข	และตอ้งส่งกระดำษทดเลขพร้อมขอ้สอบดว้ย	

เพื่อไม่ใหนิ้สิตลอกค�ำตอบกนั
	 เรำเลือกเรียน	major	 ไฟฟ้ำมีค�ำนวณเยอะมำกจึงตอ้งพก	 slide	 rule	พร้อม	 text	 books	 ใส่ในตะกร้ำหนำ้	
จกัรยำนป่ันไปตึกเรียนทุกวนั…มีอยูว่นัหน่ึงเรำพก	 text	 book	 วิชำ	mathematic	 for	 engineering	หนำ้ปกสี	
น�้ ำตำลอ่อน	 (ดร.สุศกัด์ิ	ทองธรรมชำติ	สอน)	ลงจำกจกัรยำนเดินไปทำงสำมแยกเกษตร	 มีผูช้ำยชำวต่ำงชำติ	
คนหน่ึงเดินเขำ้มำถำมวำ่	“คุณเรียนที	่AIT	หรือ?”	เขำบอกวำ่ท่ี	AIT	ใช	้text	book	น้ีในหลกัสูตรปริญญำโทนะ	
(ท่ีเกษตรเรำใชห้ลกัสูตรปริญญำตรี…	นบัเป็นเหตุกำรณ์ท่ีเรำประทบัใจมำก)
	 สมยัก่อน	เม่ือเรียนจบจะหำงำนท�ำ…นิสิตจบใหม่จะคุยกันว่าเราอยากเป็นหัวหมา (ท�างานบริษทัขนาดเลก็) 
หรืออยากเป็นหางราชสีห์ (ท�างานบริษทัขนาดใหญ่) ตำมประสบกำรณ์ของเรำ…ขอแนะน�ำให้สมคัรงำนบริษทั
ใหญ่	ๆ 	โดยเฉพำะระดบั	world	class	ไว้ก่อน…กำรเป็นหำงรำชสีห์	มีขอ้ดีคือ	จะเห็น	function	งำนชดัเจน	งำนไม่	
กำ้วก่ำยกนั	ค่ำตอบแทนดีมำกและเคำรพเวลำส่วนตวัของลกูจำ้ง	หำกมีผลงำนดีกจ็ะหำงำนบริษทัระดบั	world	class	

ต่อ	ๆ 	ไปไดอี้ก	ท�ำงำนสะสมประสบกำรณ์ใหสู้ง	ๆ 	จนเกษียณอำยปุกติ	จะเลือกท�ำงำนบริษทัเลก็ต่อกท็�ำไดส้บำย	ๆ 	
หำกเลือกเป็นหวัหมำแต่แรก	จะเจอปัญหำกำรไม่มี	budget	ท่ีจะพฒันำพนกังำน	function	ไม่ชดัเจน	แต่ละต�ำแหน่ง	

มกัใส่หมวกกนัหลำย	ๆ 	ใบ	บำงท่ีท�ำงำน	“มัว่”	มำก	งำนไม่จบไม่ส้ิน	ไม่เคำรพเวลำส่วนตวั	ยิง่เก่ง	งำนยิง่หนกั	ตอ้งท�ำ	
ทั้งงำนในควำมรับผดิชอบและงำนซ่ึงคนอ่ืนท�ำไม่ได	้ทั้งบริษทัท�ำงำนเป็นไม่ก่ีคน…	มีกำรเมืองในองคก์ร	มีกำร	
ประจบสอพลอ	ยิง่ถำ้เจำ้ของบริษทัหูเบำ	เช่ือคนง่ำย	เรำจะอยูย่ำกมำก	เม่ือออกจำกงำนกม็กัหำงำนใหม่ล�ำบำก...

เสำวณย์ี	จรีชน	E28

 ชีวิตวัยละอ่อนในรั้ววิศวะดงตาล 
	
	 50	 ปีทีแ่ล้วกำรเรียนวศิวะต้องบอกว่ำมนัเท่มำก	 เพรำะไม่ค่อยมผู้ีหญงิเรียนกนั	อกีทั้งยงัเป็นผู้หญงิรุ่นแรก
ของคณะด้วย	กำรเป็นนิสิตหญงิรุ่นแรกของคณะ	ท�ำให้พี	่ๆ	ตืน่เต้น	และเอำใจใส่ดูแลเป็นพเิศษ	ชีวติในคณะจงึมี
แต่ควำมอบอุ่นและสนุกสนำน	ผู้หญงิรุ่นแรกรวมกนัทุกภำควชิำมเีพยีง	15	คน	ท�ำให้เรำทุกคนสนิทสนมกนัดี
	 เรำเป็นเด็กเรียนดีมำตลอดพอสอบเขำ้มหำวิทยำลยัได…้ก็เกิดอำกำร	“เหลิง”	 ชีวิตอิสระในมหำวิทยำลยั	
ท�ำใหเ้รำมีโอกำสเท่ียวมำก	ถึงจะเขำ้ชั้นเรียนไม่เคยขำด	แต่ไม่เคยอ่ำนทบทวนบทเรียนและไม่ท�ำกำรบำ้น	พอปี	3	
กเ็ลยได	้F	วชิำ	Thermodynamics	มำ	1	ตวั	ร้องไหเ้ป็นเผำเต่ำหำยซ่ำส์ไปเลย	เพรำะไม่เคยคิดวำ่ชีวติน้ีจะได	้F	
	 กำรเลือกเขำ้เรียนวศิวะในตอนนั้นเป็นเพียงกำรเลือกตำมล�ำดบัคะแนน	เพรำะท่ีจริงแลว้เรำยงัไม่รู้วำ่ชอบ
อำชีพอะไร	และแนวทำงอำชีพกจ็�ำกดั	โดยเฉพำะถำ้ไปท�ำงำนในโรงงำนท่ีมีแต่คนงำนผูช้ำย		และเรำเป็นวศิวกร
หญิงเพียงคนเดียว	จะโดนลองของมำกมำย	ท�ำใหเ้รำฮึด	มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพิสูจนต์วัเองวำ่สำมำรถท�ำงำนไดดี้
ไม่แพผู้ช้ำย	ถึงวนัน้ีหำกมีคนถำมวำ่คิดยงัไงกบัอำชีพน้ี	กต็อ้งตอบวำ่เลือกถกูแลว้	เพรำะกำรเรียนวศิวะท�ำให	้
เรำคิดและวเิครำะห์ในเชิงตรรก	 อีกทั้งมีโอกำสดี	ๆ	 ท่ีนอ้ยคนจะไดรั้บ	รวมถึงประสบกำรณ์ไข่ในหินท่ีพ่ี	ๆ
เพื่อน	ๆ	รักและเอน็ดู	มนัเยีย่มมำก…คือควำมหลงั	50	ปี
	 ........คือประสบกำรณ์ท่ีมีค่ำท่ีเรำไดรั้บจำกกำรเป็นนิสิตวศิวะเกษตร	ท่ีขอแบ่งปันกบันอ้ง	ๆ 	ทุกคน	อยำกให	้
นอ้ง	ๆ 	เรียนโดยแบ่งเวลำใหส้มดุล	และตั้งใจเรียนสม�่ำเสมอ	จะพบวำ่เม่ือเรำเป็นคนเก่ง	ควำมรู้สึกมนัดีมำก	ๆ ……	

ศิรินทร	วงษ์เสำวศุภ	E28
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 วิศวกรหญิงรุ่นแรก 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
เน่ืองในโอกำส	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
ครบ	84	ปี	หรือ	7	รอบปีนักษตัร	ในปีพทุธศักรำช	2565
ขอร่วมเฉลมิฉลองโอกำสพเิศษด้วยสุนทรียภำพฉันทลกัษณ์ไทย
ผ่ำน	50	ปีวศิวกรหญงิรุ่นแรก	15	คน	รุ่น	E28
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
																			
	 	 ทวำทศะ	ณ	วรรษ	สตัตศก				 					 	 นกัษตัรปรก	ภพลกัษณ์	พยคัฆส์มยั
	 	 รุ่งอรุณ	ดรุณวศิว	์สฤษฏไ์ทย				 					 	 วษิณุนยั	บณัณำส	เริง	เถลิงกลัป์

	 	 ศ.หรรษำ	พรรณนำวรรณ	ปัณรส		 					 	 บรรจงจรด	สตรีวศิว	์ลิขิตสรรค์
	 	 เยำวเรศ	เกตุนภทัร	อศัจรรย	์					 					 	 เกษมสนัต	์สมัฤทธ์ิ	วศิวกร	

	 	 กลัยำ	นรำสิริ	ปฏิพทัธ์ิ				 																 	 รัตนว์รินทร์	จนิตนำ	นภำสมร
	 	 จิตประมวญ	ชวนชม	พรหมอมร		 					 	 ปกรณ์พฒุ	บุษบำ	บุปผำงำม

	 	 ประภำศรี	สณัห์ศจี	นรีกระจ่ำง			 						 	 แพรวพร่ำงอรรถ	พชัรพมิพ์	ทบัทิมสยำม
	 	 ภพลำภะ	มยุรี	ศรีสรำญ												 						 	 เอกอุนำม	สยำมสวสัด์ิ	รัชดำ

	 	 วลัภำ	จิรำวฒัน	์อรรธกร									 						 	 ศิรินทร	ขจรศิลป์	ถวลิหำ
	 	 เสำวณย์ี	ปรีด์ิสุนทร	พรสุดำ				 						 	 พญำลอ	ศ.สุวมิล	ถกลใจ

	 	 สุวมิล	สุวณิชย	์ณพิชญภ์ทัร								 						 	 ปรมตัถ	์อศันีย์	มณีสมยั
	 	 สองแปดรุ่น	ปุณณเลิศ	ประเสริฐชยั		 	 	 ประไพพิศ	วศิวะหญิง	ม่ิง	มก.

ศาสตราจารย์ ดร.หรรษา วฒันานุกจิ
ผู้ประพนัธ์ มีนาคม 2565

	 	 อรรถำธิบำย:
	 ทวำทศะ	 •แปลวำ่		 สิบสอง
	 วรรษ												 •แปลวำ่		 ปี
	 สตัต	ศก						 •แปลวำ่		 ยคุสมยัท่ีเจด็	
	 นกัษตัร								 •แปลวำ่		 รอบก�ำหนดเวลำ	12	ปี
	 ปรก														 •แปลวำ่		 ปกติ	คลุม
	 ภพลกัษณ์			 •แปลวำ่		 ลกัษณะของแผน่ดิน
	 พยคัฆ	์									 •แปลวำ่		 เสือ	ปีเสือ
	 อรุณ													 •แปลวำ่		 พระอำทิตยข้ึ์น
	 ดรุณ													 •แปลวำ่		 เดก็
	 สฤษฏ	์									 •แปลวำ่		 กำรสร้ำง
	 วษิณุนยั							 •แปลวำ่		 สำยพระเนตรพระวษิณุกรรม
	 บณัณำส						 •แปลวำ่		 หำ้สิบปี
	 เถลิงกลัป์				 •แปลวำ่		 ครอบครองตำมอำยขุองโลก
	 พรรณนำ					 •แปลวำ่		 ร้อยเรียงเป็นเร่ืองรำว
	 วรรณ													 •แปลวำ่		 อกัษร	หนงัสือ
	 ปัณรส											 •แปลวำ่		 สิบหำ้
	 บรรจงจรด	 •แปลวำ่		 เขียนถึงอยำ่งประณีต
	 ลิขิต												 •แปลวำ่		 เขียน	จดหมำย	หนงัสือ
	 สรรค	์											 •แปลวำ่		 สร้ำงข้ึน
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	 เยำวเรศ						 •แปลวำ่		 สำวงำม
	 เกตุนภทัร			 •แปลวำ่		 ดวงดำวบนทอ้งฟ้ำ
	 อศัจรรย	์					 •แปลวำ่		 น่ำพิศวง
	 เกษมสนัต	์		 •แปลวำ่		 ช่ืนชม	ยนิดี
	 สมัฤทธ์ิ								 •แปลวำ่		 ควำมส�ำเร็จ
	 นรำสิริ		 •แปลวำ่		 ท่ีเจริญ	งำม
	 ปฏิพทัธ์ิ						 •แปลวำ่		 ผกูพนั	รักใคร่
	 รัตน	์ •แปลวำ่		 แกว้มีค่ำ
	 วรินทร์										 •แปลวำ่		 ดี	ประเสริฐ
	 นภำสมร	 •แปลวำ่		 ทอ้งฟ้ำงำม	ผูเ้ป็นท่ีรัก
	 ประมวญ						 •แปลวำ่		 รวมรวม
	 อมร														 •แปลวำ่		 เทวดำ	ย ัง่ยนื
	 ปกรณ์										 •แปลวำ่		 ต�ำรำ	คมัภึร์
	 พฒุ														 	•แปลวำ่		 เจริญ
	 บุปผำ											 •แปลวำ่		 ดอกไม้
	 สณัห์											 •แปลวำ่		 สุภำพ
	 ศจี																 •แปลวำ่		 ผูมี้ควำมงำม
	 นรีกระจ่ำง			 •แปลวำ่		 ผูห้ญิงท่ีมีควำมชดัเจน
	 แพรวพร่ำง						 •แปลวำ่		 แวววำว	สวำ่งสุกใส
	 อรรถ													 •แปลวำ่		 ถอ้ยค�ำท่ีท�ำใหเ้กิดควำมซำบซ้ึง
	 ทบัทิมสยำม		 •แปลวำ่		 อญัมณีทรงคุณค่ำของไทย
	 ภพลำภะ						 •แปลวำ่		 ควำมส�ำเร็จ
	 ศรี																 •แปลวำ่		 ศิริมงคล
	 สรำญ											 •แปลวำ่		 เพลิดเพลิน	ผอ่นคลำย
	 เอกอุ												 •แปลวำ่		 เป็นเลิศ
	 สวสัด์ิ											 •แปลวำ่		 ควำมเจริญ	ลำภ	สุขส�ำรำญ
	 จิรำวฒัน	์					 •แปลวำ่		 ผูมี้ควำมเจริญตลอดกำล
	 อรรธกร							 •แปลวำ่		 ผูมี้หลกักำร
	 ขจร														 •แปลวำ่		 กระจำยไป	แทจ้ริง
	 ถวลิ														 •แปลวำ่		 ใจจดใจจ่อ	คิดถึง
	 ปรีด์ิ														 •แปลวำ่		 ควำมยนิดี
	 สุนทร												 •แปลวำ่		 น่ำช่ืนชม
	 สุดำ												 •แปลวำ่		 หญิงสำว
	 พญำลอ								 •แปลวำ่		 ผูเ้ป็นหวัหนำ้ท่ีดี	งำม
	 ถกล														 •แปลวำ่		 งำม	ก่อสร้ำง	หรือ	ตั้งข้ึน
	 ณพิชญ	์								 •แปลวำ่		 นกัปรำชญ์
	 ภทัร														 •แปลวำ่		 งดงำม	เป็นมงคล
	 ปรมตัถ	์										 •แปลวำ่			 ควำมจริงท่ีสุด
	 มณี															 •แปลวำ่		 รัตนชำติ	เพชร	หินมีค่ำ
	 ปุณณ				 	•แปลวำ่		 หญิงงำม	
	 เลิศ		 •แปลวำ่		 ยอดเยีย่ม	พิเศษ

	 ประไพพิศ							 •แปลวำ่		 งดงำมน่ำมอง

	 จำกแรกเร่ิมคณะวศิวกรรมศำสตร์	มนิีสิตหญงิ	จ�ำนวน	15	คน	แต่ในปัจจุบันในภำคปลำย	ปีกำรศึกษำ	2564	คณะวศิวกรรมศำสตร์	
มนิีสิตหญงิ	จ�ำนวน	1,956	คน	คณะวศิวกรรมศำสตร์มจี�ำนวนนิสิตหญงิมำกกว่ำเดมิ	1,941	คน	เพิม่ขึน้	12,940%

นิสิตหญงิรุ่นแรก
15	คน

นิสิตหญงิรุ่นปัจจุบัน
1,941	คน

เพิม่ขึน้	12,940%
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