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สารคณบดี
ช่่วงเวลานัับจากนั้�จะเป็็นัการเป็ล้�ยนัผ่่านัที่้�สำำาคััญเพราะสำถานัการณ์์โคัวิดกำาลังจะกลายเป็็นั 

ภาวะป็กติิ หลาย ๆ กิจกรรมท้ี่�หายไป็กำาลังจะกลับมาโดยเฉพาะการติิดต่ิอส่ำ�อสำารแบบ face to face  
ผ่สำมผ่สำานักับแบบออนัไลนั์ คัวบคั่่กับพัฒนัาการของ AIที่้�จะมาช่่วยเสำริมการที่ำางานัและการใช่้ช่้วิติ 
ของมนัุษย์ให้ม้ป็ระสำิที่ธิิภาพและป็ระสำิที่ธิิผ่ลมากข้�นัอย่างก้าวกระโดด หลากหลายคัวามคัิดที่้�กังวล 
ถ้งการเข้ามาที่ดแที่นัอาช้่พการงานัต่ิาง ๆ  อยากจะขอให้เข้าใจไว้เสำมอว่าเที่คัโนัโลย้สำร้างข้�นัโดยมนุัษย์  
จะไม่ม้วันัท้ี่�สำมบ่รณ์์แบบ เฉกเช่่นัเด้ยวกับมนุัษย์ท้ี่�ม้คัวามได้เป็ร้ยบ/เส้ำยเป็ร้ยบในัเร่�องต่ิาง ๆ  ท้ี่�ไม่เท่ี่ากันั  
ดังนัั�นัการที่ำางานัและใช้่ช้่วิติร่วมกันัระหว่างมนุัษย์และเที่คัโนัโลย้เสำม่อนัจริง ถ้าร้่จักใช้่จะเป็็นัป็ระโยช่น์ั 
อย่างมหาศาลแก่มวลมนัุษยช่าติิ คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ม้คัวามมุ่งมั�นั 
และกำาหนัดที่ิศที่างการให้บริการการศก้ษาและการสำร้างสำรรคัผ์่ลงานั เพ่�อติอบสำนัองที่ิศที่างดังกล่าว  
รายงานัป็ระจำาปี็ฉบับน้ั�จะเป็็นัการสำรุป็ผ่ลการดำาเนิันังานัในัรอบปี็ พ.ศ. 2565 ซ้ึ่�งจะเป็็นับันัท้ี่กอ้างอิง 
ท้ี่�บุคัลากรของคัณ์ะและผ้่่เก้�ยวข้อง เช่่นั นิัสิำติ ผ้่่ป็กคัรอง และผ้่่รับบริการอ่�นั ๆ  จากคัณ์ะ สำามารถใช้่เป็็นั 
สำารสำนัเที่ศ เพ่�อนัำาไป็ส่่ำแนัวที่างการป็รับป็รุงและพัฒนัาอย่างต่ิอเน่ั�องและต่ิอ ๆ ไป็

รองศาสำติราจารย์ ดร.พ้รยุที่ธิ์ ช่าญเศรษฐิกุล

คัณ์บด้คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์

"
การท�างานและใช้ชีวิตร่วมกันระหว่าง

มนุษย์และเทคโนโลยีเสมือนจริง 
ถ้ารู้จักใช้จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล

แก่มวลมนุษยชาติ
"



คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา
•	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
•	 รองคณบดีทุกฝ่าย

บรรณาธิการ 
•	 หัวหน้าส�านักงานเลขานุการ
•	 หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ
•	 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
•	 ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล	
•	 นางสาวตะวัน	ศุภกิจเรืองโรจน์

กองบรรณาธิการ
•	 หัวหน้างานทุกงาน	
•	 ผู้ช่วยหัวหน้างานทุกงาน
ส�านักงานเลขานุการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเข้น

ปรัชญา • Philosophy

ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า 
พึ่งพาตนเอง

วิสัยทัศน์ • Vision

เป็นผู้น�าในการสร้างและให้บริการความรู้
ที่ตอบสนองพลวัตของสังคมโลกอย่างยั่งยืน

พันธกิจ • Mission

1. ผลิตบุคลากรมืออาชีพทางวิศวกรรมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและตอบสนองความต้องการของสังคม

2. สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และให้บริการ 
ทางวิชาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. บริหารทรัพยากรของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ

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

เป้าหมายยุทธศาสตร์ • Strategic Goals: DESIRe

Digital Faculty

Economic Sustainable Faculty

Social Responsible Faculty

Innovation and Research Faculty



รายงานประจำาปี 2565
ANNUAL REPORT 2022

“ผลงาน และ	ศักดิ์ศรี
แห่งความยินดี และ ภาคภูมิใจ”

กิจกรรมเด่น    ผลงาน   รางวัล



Top of the Year
เรื่องเด่นในรอบปี

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ จัดพิธ้ิส่ำงมอบ - รับมอบงานัในัติำาแหน่ัง 
คัณ์บด้คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ เม ่ �อว ันัท้ี่ � 7 ธิ ันัวาคัม 2565  
ในัการป็ระชุ่มคัณ์ะกรรมการป็ระจำาคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ คัรั�งท้ี่�  
12/2565 โดยรองศาสำติราจารย์ ดร.พ้รยุที่ธิ์ ช่าญเศรษฐิกุล 
คัณ์บด้คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้สำ่งมอบงานัในัติำาแหนั่งคัณ์บด้ 
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ให้แก่ศาสำติราจารย์ ดร.วันัชั่ย ยอดสุำดใจ 
ภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิาซึ่้�งได้รับการแติ่งติั�งจากสำภามหาวิที่ยาลัย 
เกษติรศาสำติร์ ให้ดำารงติำาแหนั่งคัณ์บด้คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์  
ตัิ�งแต่ิวันัท้ี่� 25 ธัินัวาคัม 2565 เป็็นัต้ินัไป็ ม้วาระการดำารงติำาแหน่ัง 
4 ปี็ (ติามคัำาสัำ�งสำภามหาวทิี่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ที่้� 8/2565 ณ์ วันัท้ี่�  
28 พฤศจิกายนั 2565) โดยม้ผ้่่บริหาร คัณ์าจารย์ และบุคัลากร 

สำายสำนัับสำนุันัเข้าร่วมเป็็นัสัำกข้พยานัในัพิธ้ิท้ี่�จัดข้�นั ณ์ ห้องป็ระชุ่ม 
0203 อาคัารช่่ช่าติิ กำาภ่

ในัช่่วงท้ี่�ผ่่านัมา ศาสำติราจารย์ ดร.วันัชั่ย ได้ผ่่านัการดำารง 
ติำาแหน่ังบริหาร ดังน้ั�

• ปี็ พ.ศ. 2555-2562 
 ดำารงติำาแหน่ัง หัวหน้ัาภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา 

•	 ปีี	พ.ศ.	2562-2565 
	 ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง	รองคณบดีำฝ่่�ยวิิจััย

คณะวิศวฯ จัดพัิธ์ีส่งมอบ - รับมอบงานในตำาแหน่งคณบดี
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คณะวิิศวิฯ - บริษััท วิินด์์ชิิลล์ จำากััด์ 
ส่งมอบห้องตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางอากาศและโรคอุบัติใหม่ ให้กับ

กัองกัุมารเวิชิ โรงพยาบาลพระมงกัุฎเกัล้า

ติามหลักวิศวกรรมป็รับอากาศที่างการแพที่ย์ และได้มาติรฐานั 
เป็็นัท้ี่�ยอมรับในัระดับสำากล โดยในัการดำาเนิันัการโคัรงการ 
ได้รับการสำนัับสำนุันังบป็ระมาณ์ภายใต้ิโคัรงการวิศวฯ ร่วมต้ิานัภัย  
COVID-19 จากคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มก. และสำมาคัมนิัสิำติเก่า 
วิศวกรรมศาสำติร์ มก. รวม 7 แสำนับาที่ และบริษัที่ วินัด์ชิ่ลล์ จำากัด  
1.4 ล้านับาที่ รวมงบดำาเนิันัการ 2.1 ล้านับาที่ 

กองกุมารเวช่กรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้เปิ็ดใช้่งานั 
ห้องติรวจฯ ติั�งแติ่วันัท้ี่� 21 ม้นัาคัม 2565 ในัการติรวจวินิัจฉัย 
ผ้่่ป่็วยเด็กท้ี่�ม้คัวามเส้ำ�ยงโรคัที่างเดินัหายใจ เฉล้�ยวันัละ 5-10 ราย  
ช่่วยลดการแพร่กระจายของเช่่ �อในัสำถานัการณ์์แพร่ระบาด  
COVID-19 และสำร้างคัวามมั�นัใจแก่บุคัลากรที่างการแพที่ย์ได้ 
เป็็นัอย่างด้

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ (มก.)  
ร่วมกับ บริษัที่ วินัด์ชิ่ลล์ จำากัด ได้ส่ำงมอบห้องติรวจผ้่่ป่็วยติิดเช่่�อ 
ที่างอากาศและโรคัอุบัติิใหม่สำำาหรับผ่่้ป็่วยเด็กให้กับโรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้า โดยม้รองศาสำติราจารย์ ดร.พ้รยทุี่ธ์ิ ช่าญเศรษฐิกุล  
คัณ์บด้คัณ์ะวศิวกรรมศาสำติร์ มก. พร้อมด้วยนัายวรเสำนั ล้วัฒนักจิ 
และนัายเผ่ชิ่ญ แสำงบุษราคััม กรรมการผ้่่จัดการ บริษัที่ วินัด์ชิ่ลด์  
จำากัด ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ศุภสิำที่ธิิ� รอดขวัญหัวหน้ัาโคัรงการ 
วิจัยและพัฒนัา รองศาสำติราจารย์ ดร.ว้รช่ัย ช่ัยวรพฤกษ์  
ผ่่้ร่วมวิจัยจากภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัร่�องกล และนัายกิติติิพงศ์ 
ปุ็ณ์ณ์์ป็ิยวัฒนั์ อุป็นัายกสำมาคัมนัิสิำติเก่าวิศวกรรมศาสำติร์ มก.  
ร่วมสำ่งมอบห้องติรวจฯ ให้แก่กองกุมารเวช่กรรมโรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้า เม่�อวันัท้ี่� 1 กันัยายนั 2565 โดยม้พลติร้สุำรศักดิ�  
ถนััดศ้ลธิรรม ผ้่่อำานัวยการโรงพยาบาลเป็็นัผ้่่รับมอบ พร้อมด้วย 
พลเอกมหศักดิ� เที่พหัสำดินั ณ์ อยุธิยา ท้ี่ �ป็ร้กษาโคัรงการ  
พันัเอกเร่องวิที่ย์ ตัินัติิแพที่ยางก่ร ผ้่่อำานัวยการกองกุมารเวช่กรรม  
พันัเอกผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์เดช่วิจิติร์ สุำวรรณ์ภักด้ หัวหน้ัาหน่ัวย 
โรคัติิดเช่่�อเด็ก โดยม้ผ้่่บริหาร คัณ์ะแพที่ย์ พยาบาล และท้ี่มนัักวิจัย 
ร่วมในัพิธ้ิ

ห้องติรวจผ่่้ป็่วยโรคัติิดเช่่�อที่างอากาศและโรคัอุบัติิใหม่  
เกิดข้ �นัจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคัลากรจาก 3 ภาคัสำ่วนั  
ป็ระกอบด้วย อาจารย์จากคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัย 
เกษติรศาสำติร์ ท้ี่มแพที่ย์จากหนั่วยโรคัติิดเช่่�อเด็ก โรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้า และท้ี่มวิศวกรจากบริษัที่ วินัด์ชิ่ลล์ จำากัด บริษัที่ 
ช่ั �นันัำาท้ี่ �ออกแบบและติิดติั �งห้องป็ลอดเช่่ �อ ได้ร ่วมกันัวิจัย  
ออกแบบ สำร้างห้องติรวจแห่งนั้�ข้�นัด้วยคัวามมุ่งหวังที่้�จะให้เป็็นั 
ห้องต้ินัแบบป้็องกันัโรคัติิดเช่่�อที่างอากาศและโรคัอุบัติิใหม่ รวมถ้ง 
มุ่งหวังให้เป็็นัศ่นัย์เร้ยนัร่้ติ้นัแบบ PMK-KUENG ท้ี่�ดำาเนิันัการ 
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คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ร่วมกับสำมาคัมนิัสิำติเก่าวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ (มก.) จัดงานัวันัสำถาป็นัา  
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์  มก. คัรบรอบ 84 ปี็ ในัวันัท้ี่� 1 สิำงหาคัม 2565 โดยในังานัป็ระกอบด้วยพิธ้ิสำงฆ์์ ที่ำาบุญตัิกบาติร พิธ้ิวางแจกันัดอกไม้ 
อนุัสำาวร้ย์หม่อมหลวงช่่ช่าติิ กำาภ่ ผ้่่ก่อตัิ�งคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ พิธ้ิมอบรางวัลป็ระกาศเก้ยรติิคุัณ์อาจารย์ นิัสิำติและบุคัลากรสำายสำนัับสำนุันั 
ผ่่้ม้ผ่ลงานัด้เด่นัและสำร้างช่่ �อเส้ำยงสำ่ ่คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์  
พิธ้ิมอบทุี่นัการศ้กษาแก่นิัสิำติคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ทุี่กวิที่ยาเขติ 
และนิัสำติิวิที่ยาลัยการช่ลป็ระที่านั ติลอดจนัก�รจััดำเสวิน่�	เร่�อง	 
วิิกฤติำลุ่่่มน่ำ��เจ้ั�พระย�:	น่ำ��ท่่วิมกร่งเท่พมห�น่ครแลุ่ะปีริมณฑลุ่  
แก้....	 ยังไง??	 กิจกรรมบริจาคัโลหิติ กิจกรรมป็ล่กติ้นัไม้ 
และการจัดงานัดงติาลสัำมพันัธ์ิ’65 โดยม้ผ้่่บริหารมหาวิที่ยาลัย
เกษติรศาสำติร์ ติลอดจนัผ้่่บริหาร บุคัลากร นิัสิำติปั็จจุบันั และนิัสิำติเก่า
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ร่วมงานั จัดข้�นั ณ์ คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ 
และอาคัารสำารนิัเที่ศ 50 ปี็มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ 

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ครบรอบ 84 ปี
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อธ์ิการบดี พับคณะวิศวฯ

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ นัำาโดย รองศาสำติราจารย์ ดร.พ้รยทุี่ธ์ิ  
ช่าญเศรษฐกุิล คัณ์บด้ พร้อมด้วยผ้่่บริหาร บุคัลากร และนัสิิำติคัณ์ะ  
ร่วมให้การต้ิอนัรับ ดร.จงรัก วัช่รินัที่ร์รัติน์ั อธิิการบด้มหาวิที่ยาลัย 
เกษติรศาสำติร์ พร้อมท้ี่มผ้่่บริหารมหาวิที่ยาลัย ในัโคัรงการอธิิการบด้ 
พบผ้่่บริหารและบุคัลากรของส่ำวนังานัมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์  
จัดข้�นัเม่�อวันัท้ี่� 29 กันัยายนั 2565 เพ่�อรับฟัังและแลกเป็ล้�ยนั 

ภูาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ครบรอบ 25 ปี

ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ จัดงานัคัรบรอบ 25 ป็ี  
ของการก่อติั�งภาคัวิช่า เม่�อวันัท้ี่� 21 กันัยายนั 2565  
ภายในังานัป็ระกอบด้วยกิจกรรม พิธ้ิเจริญพระพุที่ธิมนัต์ิ  
ถวายเคัร่�องสัำงฆ์ที่านั และถวายภัติติาหารเพลแด่พระสำงฆ์์  
โดยม้ รองศาสำติราจารย์ ดร.พ้รยุที่ธิ์ ช่าญเศรษฐิกุล  
คัณ์บด้คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ เป็็นัป็ระธิานัเป็ิดงานั  
และรองศาสำติราจารย์ ดร.สำรุ้รัติน์ั ผ่ลศลิป์็ หัวหน้ัาภาคัวชิ่า 
วิศวกรรมวัสำดุ กล่าวรายงานัคัวามเป็็นัมา โดยม้อาจารย์ 
อาวุโสำ บุคัลากรสำายวิช่าการ/ สำายสำนัับสำนุันั นิัสิำติปั็จจุบันั 
และนิัสิำติเก่าร่วมในังานั จัดข้�นั ณ์ ห้องป็ระชุ่ม 0410  
อาคัารช่่ช่าติิ กำาภ่ คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ในัช่่วงบ่าย 
วันัเด้ยวกันั ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ ได้จัดการเสำวนัาพิเศษ  
เร่�อง	 To	 the	 Sustainable	 Society:	 Challenges	 
on Materials Development โดยม้ศาสำติราจารย์  
ดร.สำวุบุญ จิรช่าญชั่ยผ้่่ที่รงคัณุ์วุฒิจากวิที่ยาลัยปิ็โติรเล้ยม 
และป็ิโติรเคัม้ จุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย เป็็นัวิที่ยากร  
จัดข้�นัในัร่ป็แบบ Hybrid โดยร่ป็แบบออนัไซึ่ติ์ จัดข้�นั  
ณ์ ห้อง 0313 อาคัารช่่ช่าติิ กำาภ่ คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ 
และร่ป็แบบออนัไลน์ัผ่่านัโป็รแกรม Cisco Webex

คัวามคิัดเห็นัด้านัการบริหารงานัระหว่างมหาวิที่ยาลัย 
เกษติรศาสำติร์และสำ่วนังานัติ่าง ๆ โดยม้บุคัลากรสำายวิช่าการ/  
สำายสำนัับสำนุันั และนิัสิำติ ร่วมเสำนัอข้อคิัดเห็นัเพ่�อการพัฒนัา 
มหาวิที่ยาลัยในัด้านัต่ิาง ๆ  จัดข้�นั ณ์ ห้องป็ระชุ่ม อาคัารนัานัาช่าติิ  
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์
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รองศาสำติราจารย์ ดร.ก่อโช่คั จันัที่วรางก่ร อาจารย์ 
ภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา ผ่่ ้เช้่�ยวช่าญด้านัวิศวกรรมป็ฐพ้  
และท้ี่มงานัสำมาคัมวิศวกรรมคัวามป็ลอดภัย ได้เข้าร่วม 
เป็็นัท้ี่�ป็ร้กษาแก่ท้ี่มงานัมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ (มก.)  
ในัการเจาะสำำารวจติรวจสำอบสำภาพชั่�นัดินัที่างวิศวกรรม เพ่�อเป็็นั
ข้อม่ลให้แก่ท้ี่มผ่่้ออกแบบของคัณ์ะสำถาป็ัติยกรรมศาสำติร์  
นัำาไป็ใช่้ในัการออกแบบฐานัรากอาคัารโรงพยาบาล  
มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ติามแผ่นังานัโคัรงการจัดติั�ง 
คัณ์ะแพที่ยศาสำติร์ มก. โดยม้ ดร.จงรัก วัช่รินัที่ร์รัตินั ์
อธิิการบด้มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ เป็็นัป็ระธิานัในัพิธ้ิ  
เริ�มการเจาะสำำารวจดนิัพ่�นัท้ี่�ก่อสำร้างโรงพยาบาลมหาวทิี่ยาลัย 
เกษติรศาสำติร์ เม่�อวันัท้ี่� 20 ตุิลาคัม 2565 ณ์ บริเวณ์หอพัก 
นิัสิำติหญิงเดิม ภายในัมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ บางเขนั

โรงพัยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์คณะวิศวฯ	ร่วมส�ารวจสภาพชั้นดินพื้นที่ก่อสร้าง

(ขอขอบคุณภาพประกอบเรื่อง จากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
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New Professor
ศาสตราจารย์คนใหม่

ศาสตราจารย์
ดร.จันทนา จันทราพรชัย

ศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.จััน่ท่น่�	จััน่ท่ร�พรชััย สำำาเร็จการศ้กษา 
ระดับป็ริญญาติร้จากมหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสำติร์ สำาขาวิที่ยาศาสำติร์ 
คัอมพิวเติอร์ สำำาเร็จการศ้กษาระดับป็ริญญาโที่สำาขา Computer  
Science จาก Northeastern University และระดับป็ริญญาเอก 
จาก University of Notre Dame ป็ระเที่ศสำหรัฐอเมริกา  
ในัด้านัวิศวกรรมและวิที่ยาการคัอมพิวเติอร์ เคัยรับราช่การเป็็นั 
อาจารย์คัณ์ะวทิี่ยาศาสำติร์ ภาคัวชิ่าคัอมพวิเติอร์ ตัิ�งแต่ิปี็ พ.ศ. 2542  
และเคัยดำารงติำาแหนั่งหัวหนั้าภาคัวิช่าวิที่ยาการคัอมพิวเติอร์ 
ท้ี่ �มหาวิที่ยาลัยศิลป็ากร วิที่ยาเขติพระราช่วังสำนัามจันัที่ร์  
จังหวัดนัคัรป็ฐม จนัถ้งปี็ พ.ศ. 2556 และได้โอนัยา้ยมารับราช่การ 
ติำาแหนั่งรองศาสำติราจารย์ ภาคัวิช่าวิศวกรรมคัอมพิวเติอร์  
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ในัเด่อนัธัินัวาคัม  
พ.ศ. 2556 

ศาสำติราจารย์ ดร.จันัที่นัา ได้เข ้าร ่วมเป็็นักรรมการ 
และอนุักรรมการป็ระเมินัโคัรงการในัด้านัวิศวกรรมและวิที่ยาการ 
คัอมพิวเติอร์ สำารสำนัเที่ศ ปั็ญญาป็ระดิษฐ์ และหุ่นัยนัต์ิ เป็็นัต้ินั  
ให้กับหน่ัวยงานัต่ิาง ๆ เช่่นั สำำานัักงานัการวิจัยแห่งช่าติิ สำำานัักงานั 
พัฒนัาวิที่ยาศาสำติร์และเที่คัโนัโลยแ้ห่งช่าติิ สำถาบันัวิจัยและพัฒนัา 
แห่งมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ฯลฯ รวมทัี่�งยังเป็็นัผ้่่ที่รงคุัณ์วุฒิ 
ป็ระเมินัผ่ลงานัต้ิพิมพ์ในัวารสำารระดับนัานัาช่าติิและระดับช่าติิ  
รวมไป็ถ้งเป็็นัคัณ์ะกรรมการร่วมในัการจัดป็ระชุ่มวิช่าการ 
ด้านัซึ่อฟัต์ิแวร์ วิที่ยาการคัอมพิวเติอร์และสำารสำนัเที่ศ เช่่นั JCSSE,  
ICSEC, KST เป็็นัติ้นั และเคัยเป็็นัผ่่้ป็ระเมินัป็ระกันัคุัณ์ภาพ 
หลักสำ่ติรในัสำาขาดังกล่าวอ้กจำานัวนัหลายหลักสำ่ติร และติั�งแติ่ป็ี  
พ.ศ. 2562 จนัถ้งป็ัจจุบันัไดด้ำารงติำาแหนั่งเป็น็ัป็ระธิานัหลักสำ่ติร 
ดุษฎ้บัณ์ฑิิติสำาขาวิศวกรรมคัอมพิวเติอร์ ของภาคัวิช่าฯ

นัอกจากนั้�ยังม้ผ่ลงานัวิจัยร่วมกับหนั่วยงานัติ่าง ๆ เช่่นั  
ศ่นัย์เที่คัโนัโลยอิ้เล็กที่รอนิักส์ำและคัอมพิวเติอร์แห่งช่าติิ สำำานัักงานั 
คัณ์ะกรรมการวิจัยแห่งช่าติิ สำำานัักงานักองทีุ่นัสำ่งเสำริมสำนัับสำนัุนั 
การวิจัย สำำานัักงานัคัณ์ะกรรมการการอุดมศ้กษาและกองที่ัพบก  
สำำานัักงานันัโยบายและแผ่นัพลังงานัแห่งช่าติิในัด้านัการพัฒนัา 
ซึ่อฟัต์ิแวร์ Data Science และ Machine Learning จำานัวนักว่า  
20 โคัรงการ อาทิี่ การร้่จำาใบหน้ัาผ้่่ต้ิองสำงสัำย การสำกัดข้อม่ลเปิ็ด 
สำำาหรับการที่่องเท้ี่�ยว การป็ระยุกติ์ใช่้ AR เพ่�อการที่่องเท้ี่�ยว 
เชิ่งสุำขภาพ การใช่้พลังงานัที่้ �ม้ป็ระสำิที่ธิิภาพของศ่นัย์ข้อม่ล  
การคั้นัหาสำถาป็ัติยกรรมไมโคัรสำำาหรับการออกแบบด้ฟัเลิร์นันิั�ง  
เป็็นัต้ินั ม้ผ่ลงานัติำาราด้านัสำถาปั็ติยกรรมคัอมพิวเติอร์ จำานัวนั 3 เล่ม 
และผ่ลงานัต้ิพิมพ์ในัวารสำารวิช่าการและท้ี่�ป็ระชุ่มวิช่าการ 
กว่า 100 บที่คัวาม
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ศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.ไพศ�ลุ่	คงค�ฉุ่ยฉุ�ย สำำาเร็จการศ้กษาจาก 
จุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย วิที่ยาศาสำติรบัณ์ฑิิติ สำาขาเคัม้วิศวกรรม  
ในัปี็ พ.ศ. 2526 หลังจากนัั�นัสำอบได้ทุี่นัรัฐบาล (ทุี่นั ก.พ.) ป็ระจำาปี็  
พ.ศ. 2528 ไป็ศ้กษาติ่อท้ี่�ป็ระเที่ศสำหรัฐอเมริกา สำำาเร็จการศ้กษา 
ระดับป็ริญญาโที่ สำาขาวิศวกรรมเคัม้ จาก Texas A&M University  
ในัป็ี พ.ศ. 2532 และในัป็ี พ.ศ. 2535 สำำาเร็จการศ้กษาระดับ 
ป็ริญญาเอก สำาขาวิศวกรรมเคัม้ จากมหาวิที่ยาลัยเด้ยวกันั โดยม้ 
คัวามเช้่�ยวช่าญที่างด้านัการสัำงเคัราะห์วัสำดุนัาโนัด้วยเที่คันิัคัขั�นัส่ำง

ติลอดระยะเวลา 30 ป็ีท้ี่�ผ่่านัมา ศาสำติราจารย์ ดร.ไพศาล  
ได้ใช่้คัวามร่ ้ท้ี่ � เร้ยนัมาในัการสำร้างองคั์คัวามร่ ้และเที่คัโนัโลย้  
ที่างด้านัการสำังเคัราะห์วัสำดุนัาโนัจากวัติถุดิบท้ี่�ม้อย่ ่ในัป็ระเที่ศ 
และจากของเหล่อทิี่�งที่างการเกษติร เพ่�อนัำาไป็ใช้่เป็็นัตัิวเร่งป็ฏิิกิริยา 
ในัการเป็ล้�ยนัก๊าซึ่เร่อนักระจกไป็เป็็นัเช่่�อเพลิงสำะอาด และการกำาจัด 
ก๊าซึ่มลพิษท้ี่�เกิดจากการเผ่าไหม้เช่่�อเพลิงฟัอสำซิึ่ล เพ่�อแก้ป็ัญหา 
สิำ�งแวดล้อมและสำร้างเสำถ้ยรภาพที่างด้านัพลังงานัที่ดแที่นัและพลังงานั 
ที่างเล่อกของป็ระเที่ศ โดยได้รับทุี่นัวิจัยจากหน่ัวยงานัภาคัรัฐ ได้แก่ 
สำภาวิจัยแห่งช่าติิ (วช่.) สำำานัักงานักองทุี่นัสำนัับสำนุันัการวิจัย (สำกว.) 
และสำำานัักงานัพัฒนัาวิที่ยาศาสำติร์และเที่คัโนัโลย้แห่งช่าติิ (สำวที่ช่.) 
รวม 60 โคัรงการ และได้รับทุี่นัวิจัยจากภาคัอุติสำาหกรรม ได้แก่  
บริษัที่ พ้ท้ี่ท้ี่ โกลบอล เคัมคิัอลส์ำ จำากัด (มหาช่นั) บรษัิที่ พ้ท้ี่ท้ี่ ฟีันัอล  
จำากัด บริษัที่ เอสำซ้ึ่จ้ เคัมิคัอลสำ์ จำากัด บริษัที่ โติโยติ้า มอเติอร์  
(ป็ระเที่ศไที่ย) จำากัด และบริษัที่ พ้คิัว เคัมิคััล (ป็ระเที่ศไที่ย) จำากัด  
รวม 6 โคัรงการ

ศาสำติราจารย ์  ดร.ไพศาล ได ้บ ่รณ์าการองคั ์คัวามร ่ ้ 
และป็ระสำบการณ์์ท้ี่ �ได ้จากงานัวิจัยเข ้ากับการเร้ยนัการสำอนั  
ที่ั�งในัระดับป็ริญญาติร้และบัณ์ฑิิติศ้กษา ได้ม้สำ่วนัร่วมในัการผ่ลิติ 
บัณ์ฑิิติท้ี่�ม้คุัณ์ภาพท้ี่�ม้คัวามเช้่�ยวช่าญด้านัการผ่ลิติติัวเร่งป็ฏิิกิริยา 
เชิ่งอุติสำาหกรรมและพลังงานัที่ดแที่นั ให้แก่ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้  
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ (มก.) โดยเป็็นั 
อาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษาโคัรงงานัของนิัสิำติป็ริญญาติร้ไม่ติำ�ากว่า 100 คันั  
เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษาวิที่ยานิัพนัธ์ิของนิัสิำติระดับป็ริญญาโที่ 37 คันั  
และระดับป็ริญญาเอก 11 คันั วิที่ยานิัพนัธ์ิของมหาบัณ์ฑิิติและดุษฎ้ 
บัณ์ฑิิติได้รับรางวัลวิที่ยานิัพนัธ์ิด้เด่นัรวม 2 รางวัลและรางวัลช่มเช่ย 
รวม 3 รางวัล จากมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ได้รับการต้ิพิมพ์ 
ในัวารสำารระดับนัานัาช่าติิ (เผ่ยแพร่ในัฐานัข้อม่ล ISI/SCOPUS) 
จำานัวนั 57 บที่คัวาม นัอกจากน้ั�ยังได้รับเชิ่ญไป็บรรยายที่ั�งในั 
และติ่างป็ระเที่ศ และเป็น็ัผ่่้ที่รงคุัณ์วุฒิในัการป็ระเมินับที่คัวามวิจัย 
ระดับนัานัาช่าติิ จำานัวนัมากกว่า 15 วารสำาร ม้ส่ำวนัช่่วยบริหารงานั 
เป็็นัหัวหนั้าภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้ 2 วาระและดำารงติำาแหนั่ง 
รองคัณ์บด้ฝ่่ายวิจัย คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มก. อ้ก 3 วาระ

ศาสตราจารย์
ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย

กิจกรรมเด่น • ผลงาน • รางวัล 15



ศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.เพ็ญจิัตำร	ศรีน่พค่ณ สำำาเร็จการศ้กษาระดับ 
ป็ริญญาติร้ โที่ และเอก จากมหาวทิี่ยาลัยขอนัแก่นั สำถาบันัเที่คัโนัโลย้ 
พระจอมเกล้าธินับุร้ และ The University of Queensland  
ป็ระเที่ศออสำเติรเล้ย ติามลำาดับ ปั็จจุบันัดำารงติำาแหน่ังศาสำติราจารย์  
สำังกัดภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้ คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัย 
เกษติรศาสำติร์ (มก.) ผ่่้อำานัวยการศ่นัย์คัวามเป็็นัเลิศที่างวิช่าการ 
ด้านัสำบ่่ดำา มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ นัายกสำมาคัมเที่คัโนัโลยช้้่วภาพ 
แห่งช่าติิ และ Executive board member ของ Asian Federation  
of Biotechnology (AFOB) 

การที่ำางานัของศาสำติราจารย์ ดร.เพ็ญจิติร กว้างขวาง 
และคัรอบคัลมุทัี่�งการสำอนัระดับป็รญิญาติร้ ป็ริญญาโที่ และป็รญิญาเอก  
และหลักสำ่ติรป็ริญญาโที่ Sustainable Energy and Resources  
Engineering (International Program) ของภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้  
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มก. นัอกจากการสำอนัแล้วยังม้งานัวิจัย 
จำานัวนั 97 เร่�อง ที่างด้านัอุติสำาหกรรมเกษติร เที่คัโนัโลย้ช้่วภาพ 
เช่่ �อเพลิงช้่วภาพและสำารช้่วภาพ ซึ่้ �งได้รับทุี่นัสำนัับสำนุันัจากที่ั �ง 
ภาคัรัฐบาลและเอกช่นั ม้การถ่ายที่อดองค์ัคัวามร้่ โดยการจัดอบรม 
เชิ่งป็ฏิิบัติิการ การป็ระชุ่มผ่่านัระบบเคัร่อข่าย การสำัมมนัาวิช่าการ 
เฉพาะกลุ่ม และการถ่ายที่อดองคั์คัวามร่้เป็็นัหนัังสำ่อภาษาไที่ย 
และภาษาอังกฤษ จำานัวนั 10 เล่ม ผ่ลงานัต้ิพิมพ์ในังานัป็ระชุ่มวิช่าการ 
ในัป็ระเที่ศไที่ยและต่ิางป็ระเที่ศ จำานัวนั 134 ฉบับ ผ่ลงานัต้ิพิมพ์ 
ในัวารสำารไที่ยและนัานัาช่าติิ จำานัวนั 85 ฉบับ และอนุัสิำที่ธิิบัติร 
จำานัวนั 6 ฉบับ 

ด้านัเก้ยรติิยศและรางวัล ศาสำติราจารย์ ดร.เพ็ญจิติร ได้รับ 
เคัร่ �องราช่อิสำริยาภรณ์์ช่ั �นัสำายสำะพาย มหาวช่ิรมงกุฏิ (ม.ว.ม.)  
โล่รางวัลพระราช่ที่านัจากสำมเด็จพระกนัิษฐาธิิราช่เจ้า กรมสำมเด็จ 
พระเที่พรัตินัราช่สำุดา เจ้าฟั้ามหาจักร้สำิรินัธิรฯ ในัโอกาสำได้รับ 
ติำาแหนั่งอาจารย์ด้เด่นัแห่งช่าติิ ป็ระจำาป็ี 2565 สำาขาวิที่ยาศาสำติร์ 
และเที่คัโนัโลย้ โล่ป็ระกาศเก้ยรติิคุัณ์อาจารย์ผ่่ ้ม้ผ่ลงานัด้เด่นั 
เร่�องการเร้ยนัการสำอนั คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มก. พ.ศ. 2549 รางวัล 
นัักวิจัยผ้่่สำร้างสำรรค์ัผ่ลงานัวิจัยต้ิพิมพ์ระดับนัานัาช่าติิ ปี็ พ.ศ. 2560  
2561 2562 และ 2563 จากสำถาบันัวิจัยและพัฒนัาแห่งมหาวิที่ยาลัย 
เกษติรศาสำติร์ รางวัลติำาราด้ที่างด้านัวิศวกรรมศาสำติร์ ของคัณ์ะ 
วิศวกรรมศาสำติร์ มก. ป็ระจำาปี็การศ้กษา 2562 โล่รางวัล Research  
Exchange Award, Korean Society for Biotechnology  
and Bioengineering (KSBB), 2012 โล่เก้ยรติิยศจาก Incheon  
Metropolitan City และ Korean Society for Biotechnology  
and Biochemical Engineering, 2017 เป็็นัต้ินั อ้กทัี่�งยังได้รับเก้ยรติิ 
เชิ่ญเป็็นัวิที่ยากรบรรยายในังานัป็ระชุ่มวิช่าการนัานัาช่าติิ ในัโอกาสำ 
ต่ิาง ๆ  ของหลายป็ระเที่ศ ได้แก่ เกาหล้ใต้ิ จ้นั ไต้ิหวันั ญ้�ปุ่็นั มาเลเซ้ึ่ย 
เม้ยนัมา ลาว เว้ยดนัาม และอินัเด้ย

ศาสตราจารย์

ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 
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ศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.ปิียะ	โชัติำกไกร สำำาเร็จการศ้กษาวิศวกรรม 
ศาสำติรบัณ์ฑิิติ (เก้ยรติินัิยมอันัดับหนั้�ง) สำาขาวิศวกรรมโยธิา  
จากจุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย ระดับป็ริญญาโที่ สำาขาวิศวกรรมโยธิา  
จาก The University of Texas at Austin ป็ระเที่ศสำหรัฐอเมริกา  
และระดับป็ริญญาเอกสำาขาวิศวกรรมโยธิา จาก Purdue University 
ป็ระเที่ศสำหรัฐอเมริกา โดยศาสำติราจารย์ ดร.ปิ็ยะ ม้คัวามเช้่�ยวช่าญ 
ในัด้านัการป็ระเมินัสำภาพและการซึ่่อมแซึ่มเสำริมกำาลังโคัรงสำร้าง 
และเคัยดำารงติำาแหน่ังรองหัวหน้ัาภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา ระหว่าง 
เด่อนัเมษายนั พ.ศ. 2555 - มกราคัม พ.ศ. 2562 

นัอกจากนั้� ศาสำติราจารย์ ดร.ปิ็ยะ ได้รับรางวัลอาจารย์ด้เด่นั 
ด้านัการเร้ยนัการสำอนัจากภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ 
มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ (มก.) ในัป็ี พ.ศ. 2554 ไดร้ับเชิ่ญ 
เป็็นัวิที่ยากรบรรยายให้แก่หนั่วยงานัภาคัรัฐและองคั์กรวิช่าช้่พ 
ต่ิาง ๆ เป็็นัผ้่่ที่รงคุัณ์วุฒิป็ระเมินับที่คัวามวิจัยให้แก่วารสำารที่าง
วิช่าการในัป็ระเที่ศและติ่างป็ระเที่ศ เป็็นัผ่่้ที่รงคุัณ์วุฒิป็ระเมินั 
โคัรงการวิจัยและป็ระเมินัหลักสำ่ติร ร่วมเป็็นัคัณ์ะกรรมการ 
ในัการจัดที่ำามาติรฐานัด้านัวิศวกรรมโยธิาให้แก่ วิศวกรรมสำถานั 
แห่งป็ระเที่ศไที่ย กรมโยธิาธิิการและผ่ังเม่อง และสำถาบันัเหล็ก 
และเหล็กกล้าแห่งป็ระเที่ศไที่ย ในัสำ่วนัของการดำาเนิันัการวิจัย  
ศาสำติราจารย์ ดร.ปิ็ยะ ได้รับทุี่นัสำนัับสำนุันัการวิจัยจากหน่ัวยงานั 
ภาคัรัฐและรัฐวิสำาหกิจ เช่่นั สำำานัักงานัการวิจัยแห่งช่าติิ สำำานัักงานั 
กองทุี่นัสำนัับสำนันุัการวจัิย การที่างพเิศษแห่งป็ระเที่ศไที่ย เป็็นัต้ินั 
โดยได้ม้การเผ่ยแพร่ผ่ลงานัการวิจัยในัการป็ระชุ่มที่างวิช่าการ  
และวารสำารที่างวิช่าการในัระดับช่าติิและระดับนัานัาช่าติิ อาที่ิ  
Field Testing and Performance Evaluation of Through- 
plate Girder Railway Bridge, Bridge Load Test and Load  
Rating of Reinforced Concrete Slab Bridges, Stress  
Analysis of Rib-to-Deck Joints in Orthotropic Steel Deck  
Based on Nominal and Effective Notch Stress Approaches,  
Performance of CFRP-strengthened Concrete Beams 
after Exposure to Wet/dry Cycles, Experimental  
and Analytical Studies of Door-type Modular Scaffolds 
with Initial Geometrical Imperfections เป็็นัต้ินั

ศาสตราจารย์
ดร.ปิยะ โชติกไกร
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ศาสตราจารย์

ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์

ศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.วิิร่ณศักดำิ์	 สัน่ติำเพ็ชัร์ ได้รับทีุ่นักระที่รวง
วิที่ยาศาสำติร์และเที่คัโนัโลย้ในัป็ี พ.ศ. 2538 เพ่�อไป็ศ้กษาติ่อระดับ
ป็ริญญาติร้-โที่-เอก สำาขาวิศวกรรมโที่รคัมนัาคัม ณ์ สำหรัฐอเมริกา  
จบการศ้กษาระดบัป็รญิญาติร้ B.S. (Electrical engineering) เก้ยรติินัยิม 
summa cum laude ในัป็ี พ.ศ. 2543 และระดับบัณ์ฑิิติศ้กษา M.S. 
และ Ph.D. (Electrical and computer engineering) ในัป็ี พ.ศ. 2544 
และ 2549 ติามลำาดบั จากมหาวทิี่ยาลยันัอร์ที่เวสำเทิี่ร์นั (Northwestern  
University) รฐัอลิลนิัอยส์ำ ป็ระเที่ศสำหรฐัอเมรกิา ภายหลงัจากการสำำาเรจ็ 
การศ้กษาได้รับแติ่งติั�งเป็็นัอาจารย์ป็ระจำาภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้า  
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ (มก.) งานัสำอนัระดับ
ป็ริญญาติร้และบัณ์ฑิิติศ้กษาในัสำาขาวิศวกรรมไฟัฟั้าส่ำ�อสำาร และเป็็นั
กรรมการผ่่้รับผ่ิดช่อบหลักส่ำติรวิศวกรรมศาสำติรมหาบัณ์ฑิิติ (วิศวกรรม
ไฟัฟั้า)

คัวามเช่้�ยวช่าญหลักของศาสำติราจารย์ ดร.วริณุ์ศกัดิ� ค่ัอ การออกแบบ 
วิธิ้การสำ่งสำารในัช่ั�นัฟัิสำิคััล (physical layer) ของระบบสำ่�อสำาร  
และการวิเคัราะห์สำมรรถนัะของการสำ่งสำาร โดยเฉพาะการสำ่�อสำาร
ไร้สำายร่วมกับผ่ลป็้อนักลับที่้�จำากัด (Wireless communications  
with limited feedback) ซ้ึ่�งผ่ลที่้�ป้็อนักลับเป็็นัข้อม่ลสำถานัะช่่องสำญัญาณ์ 
ได้จากเคัร่�องรับสัำญญาณ์ โดยได้ศ้กษาวิจัยในัระบบไร้สำายหลายสำาย
อากาศ (multiple-antenna wireless systems) ป็ระยุกติ์ใช่้กับ 
การเข้าถง้ช่่องสำญัญาณ์ไม่ติั�งฉาก (non-orthogonal multiple access, 
NOMA) ในัเที่คัโนัโลย้สำ่�อสำารยุคัที่้� 5 (5G) และระบบไร้สำายหลายผ่่้ใช่้ 
(multiple-user wireless systems) นัอกจากนั้�ยังม้คัวามเช่้�ยวช่าญ 
เร่�อง การจัดสำรรที่รัพยากร (resource allocation) ที่้�ภาคัสำ่งของระบบ 
สำ่�อสำาร ได้แก่ การออกแบบวธิิก้ารจดัสำรรกำาลงัส่ำง จำานัวนับติิส่ำง และจำานัวนั 
ช่่องสัำญญาณ์ย่อย ที่้�สำถานั้ฐานัในัระบบเซึ่ลล่ล่าร ์โอเอฟัด้เอ็มเอ  
(orthogonal frequency-division multiple access, OFDMA)  
การออกแบบวธิิก้ารจดัสำรรจำานัวนับติิส่ำง และระยะเวลาส่ำงสำารของเคัร่�อง
สำ่งสำัญญาณ์ในัระบบสำ่�อสำารสำายกำาลัง (powerline communications) 
และการออกแบบวิธิ้การเล่อกโหมดการสำ่งของการส่ำ�อสำารอุป็กรณ์ ์
ไป็อุป็กรณ์์ (device-to-device communications, D2D) ในัระบบ
เซึ่ลล่ล่าร์ 

ศาสำติราจารย์ ดร.วิรุณ์ศักดิ� ได้เข้ยนับที่คัวามวิจัยเผ่ยแพร่ในัวารสำาร 
วิช่าการระดบันัานัาช่าติิของสำถาบนััวิศวกรไฟัฟ้ัาและอเิล็กที่รอนิักส์ำ (IEEE)  
เช่่นั IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions  
on Wireless Communications, IEEE Communications Letter  
และได้นัำาเสำนัอผ่ลงานัวิจัยในัการป็ระชุ่มวิช่าการระดบัช่าติิและนัานัาช่าติิ 
ท้ี่�เป็็นัท้ี่�ยอมรับในัสำาขาวิศวกรรมไฟัฟั้าส่ำ�อสำาร เช่่นั ICC GLOBECOM  
WCNC ซ้ึ่�งนัับเป็็นัจำานัวนับที่คัวามวิจัยกว่า 30 เร่�อง นัอกจากน้ั� 
ยังได้รับเชิ่ญเป็็นัป็ระธิานักรรมการร่วมและกรรมการ Technical  
program committee เพ่�อพิจารณ์าบที่คัวามในัการป็ระชุ่มวิช่าการ 
ติ่าง ๆ เช่่นั VTC ICC GLOBECOM EECON ECTI-CON ISPACS  
ICICTES WIECON-ECE เป็็นัติ้นั ม้ผ่ลงานัการเร้ยบเร้ยงติำารา 2 เล่ม  
ค่ัอ วิศวกรรมโที่รคัมนัาคัมเบ่�องติ้นั และการสำ่�อสำารไร้สำายร่วมกับผ่ล 
ท้ี่�ป้็อนักลับจำากัด
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ผลงาน • รางวิัล 
แห่งความภูาคภููมิใจในรอบปี

 ในรอบปี พ.ศ. 2565 คณะวิิศวิกัรรมศาสตร์ ได์้สนับสนุน 
ให้้บุคลากัร ทั �งสายวิิชิากัารและสายสนับสนุน รวิมถึึงนิสิต  
ร่วิมนำาผลงานเข้้าประกัวิด์ในกัารแข้่งข้ันในเวิทีต่าง ๆ ตลอด์จน 
นำาเสนอในกัารประชิุมทางวิิชิากัาร ทั�งในระด์ับมห้าวิิทยาลัย ชิาติ 
และระดั์บนานาชิาติ ซึึ่�งผ้้เข้้าประกัวิด์ และนำาเสนอผลงานได้์นำาช่ิ�อเสียง 
มาส้่คณะ มห้าวิิทยาลัยและประเทศไทย จากักัารได์้รับรางวิัล 
ต่าง ๆ ด์ังนี�
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 นิ่สิตำคณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์	ที่ม	SKUBA	2022 ท่ำ�คะแน่น่รวิมได้ำเป็ีน่อัน่ดัำบ	4	ของโลุ่ก  
จากการนัำาหุ่นัยนัติ์ใช่้งานัภายในับ้านั เข้าร่วมก�รแข่งขัน่ห่่น่ยน่ตำ์ระดำับโลุ่ก	 ครั�งท่ี�	 25  
ในังานัมหกรรม World	RoboCub	2022	 ใน่ปีระเภท่	RoboCup@Home	 ร่่น่	Open	 
Platform จัดโดยคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวทิี่ยาลัยมหิดล ร่วมกับกระที่รวงการอดุมศ้กษา  
วิที่ยาศาสำติร์ วิจัยและนัวัติกรรม (อว.) ภาค้ัเคัร่อข่ายสำถาบันัการศ้กษาสำาขาวิศวกรรมหุ่นัยนัต์ิ 
และปั็ญญาป็ระดษิฐ์ หน่ัวยงานัภาคัรฐั และภาคัเอกช่นั จัดข้�นัระหว่างวนััท้ี่� 13-17 กรกฎาคัม  
2565 ณ์ ศ่นัย์นิัที่รรศการและการป็ระชุ่มไบเที่คั บางนัา กรุงเที่พมหานัคัร 

	 สม�ชิักที่ม	SKUBA	2022 ป็ระกอบด้วย 

 •	 นิ่สิตำปีริญญ�โท่-เอก	ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้�	ได้แก่ 
  นัายนัภณั์ฏิฐ์ ที่องตัินั (ป็ริญญาเอก) 
  นัายกันัต์ิ ยาใจ และนัายสิำที่ธิิพร ตัินัติิบริรักษ์ (ป็ริญญาโที่) 
 •	 นิ่สิตำปีริญญ�ตำรี	ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมคอมพิวิเตำอร์ ได้แก่ 
  นัางสำาวมัที่วันั จิระเจริญวงศ์ษา นัางสำาวภคิัน้ั ศิริสุำขโภคัา 
  และนัายญาโณ์ทัี่ย ไช่ยธิวัช่  

 •	 นิ่สิตำปีริญญ�ตำรี	โครงก�รเปิีดำสอน่หลัุ่กสูตำรปีริญญ�ตำรีน่�น่�ชั�ติำ ได้แก่ 
  นัายกวินั กลั�นัจิติต์ิ และนัายณั์ฐช่นั นันันัที่พิบ่ลย์ 

 โดยม้ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.กาญจนัพันัธ์ุิ สุำขวิช่ชั่ย ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟ้ัา เป็็นัอาจารย์ 
ท้ี่�ป็ร้กษาท้ี่ม

รางวิัล

ระดับนานาชาติ

ผลงานอาจารย์ 

ผลงานนิสิต

ผูู้้ชั่วิยศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.ธน่�วิิน่ท่์	 รักธรรม�น่น่ท่์ ภาคัวิช่าวิศวกรรมคัอมพิวเติอร์  
ได้รับรางวัล ACM SIGKDD Test of Time Award ในังานั ACM SIGKDD CONFERENCE  
คัรั�งท้ี่� 28 ซ้ึ่�งจัดข้�นัท้ี่� Washington DC Convention Center เม่�อวันัท้ี่� 14-18 สิำงหาคัม  
2565 รางวัลน้ั�เป็็นัรางวัลสำำาหรับบที่คัวามวิจัยท้ี่�ด้ท้ี่�สุำดในัรอบที่ศวรรษท้ี่�ได้เคัยนัำาเสำนัอ 
ในัการป็ระชุ่มวิช่าการ SIGKDD ทัี่�งน้ั� งานัวิจัยน้ั� ยังเคัยได้รับรางวัล Best	Paper	Award	
ในังานั SIGKDD 2012 ซ้ึ่�งได้ผ่่านัมาหน้ั�งที่ศวรรษแล้ว และถ่อได้ว่างานัชิ่�นัน้ั�เป็็นังานัชิ่�นัแรก 
ท้ี่�ได้รับรางวัลทัี่�ง 2 ป็ระเภที่ บที่คัวามน้ั� ม้ช่่�อว่า “Searching and mining trillions  
of time series subsequences under dynamic time warping” โดยม้เน่ั�อหาเก้�ยวกับ 
การเพิ�มป็ระสิำที่ธิิภาพของอลักอริท้ี่มเพ่�อให้สำามารถที่ำางานัได้เร็วข้�นัมากจนัสำามารถวเิคัราะห์ 
ข้อม่ลขนัาดเกินั 1 ล้านัล้านัอนุักรมได้ ซ้ึ่�งเที่คัโนัโลยใ้นัยคุันัั�นัยงัที่ำาไม่ได้ และป็ริมาณ์ดังกล่าว 
ยังนัับว่าเป็็นัป็ริมาณ์มหาศาล แม้ระยะเวลาผ่่านัไป็ 10 ปี็ นัอกจากน้ั� ผ่ลจากงานัน้ั�ได้นัำาไป็ 
ที่ำาเป็็นั subroutine เพ่�อให้อัลกอริท้ี่มอ่�นั ๆ เร้ยกใช้่ได้ ที่ำาให้การวิเคัราะห์เชิ่งเวลาต่ิาง ๆ  
ช่่วยให้ป็ระหยัดไป็ได้มาก 

ปั็จจุบันับที่คัวามน้ั�ได้รับการอ้างองิ มากกว่า 600 คัรั�ง ทัี่�งน้ั� ผ่ลงานัของผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์  
ดร.ธินัาวินัท์ี่ ในัด้านั Data mining ยงัม้อ้กมาก ปั็จจุบันัม้ h-index = 17 ผ้่่สำนัใจในังานัวจัิยน้ั� 
สำามารถรับช่มได้ท้ี่� https://dl.acm.org/doi/10.1145/2339530.2339576
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นิ่สิตำปีรญิญ�ตำรี	ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคร่�องกลุ่	ที่ม	Olo	Plus	 
ได้รับร�งวัิลุ่รองชัน่ะเลุ่ศิ	ก�รแข่งขัน่ออน่ไลุ่น์่	Delta	International	 
Smart	&	Green	Manufacturing	Contest	หร่อ	เดำลุ่ต้ำ�	คัพ	 
(Delta	Cup)	ครั�งที่�	8 จากการนัำาผ่ลงานั Re-electric Warehouse  
ระบบแป็ลงพลังงานัการสัำ�นัสำะเท่ี่อนัของเคัร่�องจักรอุติสำาหกรรม 
ผ่่านัแผ่่นัเพ้ยโซึ่อิเล็กที่ริกเป็็นัพลังงานัไฟัฟ้ัา จากนัั�นัพลังงานัไฟัฟ้ัา 
จะถ่กสำ่งไป็ยังระบบ PLC และสำายพานัลำาเล้ยงเพ่�อขนัสำ่งสำินัคั้า 

ไป็ยังคัลังสิำนัคั้าติ่อไป็ การแข่งขันัจัดข้�นัระหว่างวันัท้ี่� 6 - 7  
สิำงหาคัม 2565 โดยบริษัที่ เดลต้ิา  อ้เลคัโที่รนิัคัส์ำ (ป็ระเที่ศไที่ย)  
จำากัด (มหาช่นั) โดยท้ี่ม Olo Plus เป็็นั 1 ในั 3 ท้ี่มท้ี่�ผ่่านั 
การคััดเล่อกและเข้ารอบเป็็นัตัิวแที่นัป็ระเที่ศไที่ยเข้าร่วมแข่งขันั 
ในัระดับนัานัาช่าติิ ซ้ึ่�งม้จำานัวนักว่า 100 ท้ี่มจากทัี่�วโลก 

สม�ชิักที่ม	Olo	Plus ป็ระกอบด้วย 

 •	 น่สิติำปีรญิญ�ตำร	ีหลุ่กัสตูำรส�ข�วิิชั�วิศิวิกรรมเคร่�องกลุ่  
คั่อ นัายอินัที่รัช่ นัพรัตินั์สำุวรรณ์ 

 •	 นิ่สิตำปีริญญ�ตำรี	 หลัุ่กสูตำรส�ข�วิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้� 
เคร่�องกลุ่ก�รผู้ลิุ่ตำ ค่ัอ นัายธินับ่รณ์์ เศษสำมบ่รณ์์ 
นัางสำาวภคัวด้ จาดเกิด นัางสำาวอคิัราภ์ ช่วาลารัตินั์  
นัายพ้รวิช่ญ์ จิรไกรโกศล นัายกิติติิพศ แสำงแก้ว  
และนัายณ์ัฐภ่ริช่กร จงสำุขพิพัฒนั์ 

โดยม้ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.วรพงษ์ สำว่างศร้ ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมเคัร่�องกล เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษาท้ี่ม

 นิ่สิตำคณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์	 ที่ม	 SEAPUP ท่ำ�คะแน่น่สูง 
ติำดำ	10	อัน่ดัำบแรกของโลุ่ก จากการนัำาหุ่นัยนัต์ิใต้ินัำ�าอัติโนัมัติิเข้าร่วม  
ก�รแข่งขัน่ย�น่ยน่ต์ำใต้ำน่ำ��ไร้คน่ขับระดัำบน่�น่�ชั�ติำ	หร่อ	RoboSub	 
2022 และสำามารถที่ำาคัะแนันัได้เป็็นัอันัดับท้ี่� 7 จาก 39 ท้ี่มท้ี่�เข้าร่วม 
การแข่งขันั จัดข้�นัระหว่างวันัท้ี่� 27 กรกฎาคัม - 2 สิำงหาคัม 2565  
ณ์ เม่อง College Park รัฐแมร้แลนัด์ ป็ระเที่ศสำหรัฐอเมริกา 

	 สม�ชิักที่ม	 SEAPUP ม้ จำานัวนั 20 คันั โดยม้ตัิวแที่นันัิสิำติ 
เข้าร่วมการแข่งขันั ค่ัอ 

 • นิ่สิตำภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้� ได้แก่ นิัสิำติป็ริญญาเอก ค่ัอ  
นัายวสุำธิร ศิริยากร นิัสิำติป็ริญญาโที่ ค่ัอ นัายณั์ฐช่นัันัที่์ 
ที่องเต็ิม และนัายอัฐพงศ์ สำมบ่รณ์์วรากร พร้อมด้วยนิัสิำติ 
ป็ริญญาติร้ ค่ัอ นัางสำาวอคิัราภ์ เติช่ะภัที่รพร และนัายสุำวภัที่ร 
จันัที่รศร 

	 •	 นิ่สิตำภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคร่�องกลุ่ ได้แก่ นิัสิำติป็ริญญาติร้  
ค่ัอ นัางสำาวเกวล้ ราช่วงษ์ และนัายณ์ภัที่ร ดำาเนิันัยุที่ธิ 

 โดยม้ผ่่ ้ช่ ่วยศาสำติราจารย ์ ดร.ยอดเย้�ยม ทิี่พย ์ สุำวรรณ์์  
และผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.อัคัรพงษ์ พัช่รรุ่งเร่อง อาจารย์ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมคัอมพิวเติอร์ ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ธ้ิรสิำที่ธิิ� เกษติรเกษม  
และรองศาสำติราจารย์ ดร.พ้ระยศ แสำนัโภช่นั์ อาจารย์ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมไฟัฟ้ัา พร้อมด้วยผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ชิ่นัภัที่ร ทิี่พโยภาสำ  
อาจารย์ภาคัวิช่าวิศวกรรมการบินัและอวกาศ เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษาท้ี่ม 
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อ�จั�รย์แลุ่ะนิ่สิตำจั�กภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้�	แลุ่ะภ�ควิิชั� 
วิิศวิกรรมก�รบิน่แลุ่ะอวิก�ศ	 ที่ม	 CiiBA ได้รับร�งวัิลุ่ที่�	 3	 
จั�กก�รแข่งขัน่อ�ก�ศย�น่ไร้คน่ขับดำ้�น่ก�รเกษตำรใน่โรงเร่อน่	 
ระดัำบน่�น่�ชั�ติำ	 International	 Micro	 Air	 Vehicle	 
Conference	and	Competition	2022		หร่อ	IMAV	2022  
จัดข้�นัระหว่างวันัท้ี่� 12-16 กันัยายนั 2565 ณ์ เม่องเดลฟัที่์  
ป็ระเที่ศเนัเธิอร์แลนัด์

การแข่งขันั IMAV 2022 เป็็นัการแข่งขันัหุ่นัยนัต์ิบินัอัติโนัมัติิ 
ท้ี่�ใหญ่ท้ี่�สุำดในัโลก จัดข้�นัเป็็นัปี็ท้ี่� 13 ม้ 25 ท้ี่มจากมหาวิที่ยาลัย 
และบริษัที่เอกช่นัจาก 11 ป็ระเที่ศทัี่�วโลกเข้าร่วมการแข่งขันั เช่่นั  
ป็ระเที่ศเนัเธิอร์แลนัด์ สำเป็นั เยอรมน้ั บราซิึ่ล อังกฤษ ไที่ย เป็็นัต้ินั  
โดยในัการแข่งขันั แต่ิละท้ี่มจะต้ิองสำร้างสำร้างหุ่นัยนัต์ิบินัอัติโนัมัติิ 
หร่อโดรนั เพ่�อที่ำาภารกิจต่ิาง ๆ 

สม�ชิักที่ม	CiiBa ป็ระกอบด้วย 

 •	 นิ่สิตำปีริญญ�ตำรี-เอก	 ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้�	 ค่ัอ  
นัายณั์ฐช่นันั นันัที่พิบ่ลย์ (ป็ริญญาติร้) 

  นัายกันัต์ิ ยาใจ และนัายสิำที่ธิิพร ตัินัติิบริรักษ์ (ป็รญิญาโที่) 
  และนัายนัภณั์ฏิฐ์ ที่องตัินั (ป็ริญญาเอก) 

 •	 นิ่สิตำปีริญญ�ตำรี	ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมก�รบิน่แลุ่ะอวิก�ศ  
ค่ัอ นัางสำาวจารว้ พรมนัาร้ นัายกิติติิภณ์ ฝ่่ายเดช่  
นัางสำาวรุจิพา ช่ยตุิาพงศ์ นัายปิ็ติิพล เก่�อก่ล นัายสิำรินัที่ร์  
เกตุิรวม นัายภคัพล ชั่ยวงศ์นัาถ นัายรัฐนัันัท์ี่ ลาภสำขุสำถิติ  
นัางสำาวสำโรช่า เจติะวัฒนัะ และนัายวรนัภ ใหลติระก่ล 

โดยม้ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.กาญจนัพันัธ์ุิ สุำขวิช่ชั่ย ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมไฟัฟ้ัา และผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ชิ่นัภัที่ร ทิี่พโยภาสำ  
ภาคัวิช่าวิศวกรรมการบินัและอวกาศ เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษาท้ี่ม

ANNUAL REPORT 2022
Faculty of Engineering • KU22



รองศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.อภิชั�ติำ	 โรจัน่โรวิรรณ ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ ได้รับร�งวัิลุ่แลุ่ะเงิน่ท่่น่ 
ชั่วิยเหลุ่่อก�รวิิจััยดำ้�น่วิิท่ย�ศ�สตำร์แลุ่ะเท่คโน่โลุ่ยี	 ครั�งที่�	 28 ป็ระจำาป็ี พ.ศ. 2565 จากม่ลนิัธิิโที่เร 
เพ่�อการส่ำงเสำรมิวิที่ยาศาสำติร์ ป็ระเที่ศไที่ย โดยม้พลเอกสำรุยุที่ธ์ิ จุลานันัท์ี่ ป็ระธิานัองคัมนัติร้ เป็็นัป็ระธิานั 
มอบรางวัล ในัพิธ้ิท้ี่�จัดข้�นัเม่�อวันัท้ี่� 11 ม้นัาคัม 2565 ณ์ โรงแรมแบงคั็อกแมริออที่ เดอะสำุรวงศ์  
ภายในังานัม้นัายนัะชิ่ดะ คัะสุำยะ เอกอัคัรราช่ท่ี่ติญ้�ปุ่็นัป็ระจำาป็ระเที่ศไที่ย และศาสำติราจารย์ ดร.ยงยุที่ธิ  
ยุที่ธิวงศ์ ป็ระธิานัม่ลนิัธิิฯ ร่วมในัพิธ้ิคัรั�งน้ั�ด้วย

รองศาสำติราจารย์ ดร.อภิช่าติิ ได้รับเงินัทุี่นัช่่วยเหล่อการวิจัยในัสำาขาวิศวกรรมศาสำติร์ ภายใต้ิหัวข้อ 
วิจัย การพัฒนัาเคัร่�องอุ่นัลวดในักระบวนัการเช่่�อมลวดเช่่�อมไส้ำฟัลักซ์ึ่ด้วยขดลวดเหน้ั�ยวนัำาคัวามร้อนัสำำาหรับ 
การป็ระยุกต์ิใช้่ในัอุติสำาหกรรมโคัรงสำร้างเหล็ก โดยเงินัทุี่นัช่่วยเหล่อการวิจัยด้านัวิที่ยาศาสำติร์และเที่คัโนัโลย้น้ั� 
เพ่�อสำนัับสำนุันัอาจารย์ และ/หร่อนัักวิจัยท้ี่�กำาลังคั้นัคัว้าหร่อม้โคัรงการในัการคั้นัคัว้างานัท้ี่�เป็็นัรากฐานั 
อันัจะอำานัวยป็ระโยช่น์ัให้แก่การพัฒนัาองค์ัคัวามร้่ด้านัวิที่ยาศาสำติร์และเที่คัโนัโลยใ้นัป็ระเที่ศไที่ย โดยในั 
ปี็น้ั�ม่ลนิัธิิฯ จะเน้ันัให้คัวามสำำาคััญกับงานัวิจัยที่างเคัม้ท้ี่�นัำาไป็ส่่ำการพัฒนัาผ่ลิติภัณ์ฑ์ิ

รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.เชั�วิลุ่ติำ	มิตำรสัน่ติำส่ข ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟ้ัา พร้อมวิศวกรและผ้่่บริหาร 
จากบริษัที่ เวสำเทิี่ร์นั ดิจิติอล สำติอเรจ เที่คัโนัโลยส์้ำ (ป็ระเที่ศไที่ย) จำากัด (Western Digital Storage  
Technologies: WD) เข้ารับโล่ป็ระกาศเก้ยรติิคุัณ์รางวัลช่มเช่ยอันัดับ 1 โคัรงงานัพัฒนัานัวัติกรรม 
ด้านัคัวามป็ลอดภัยและอาช้่วอนัามัย ป็ระจำาปี็ 2565 จากพลเอกป็ระยุที่ธ์ิ จันัที่ร์โอช่านัายกรัฐมนัติร้  
ในังานัคัวามป็ลอดภัยและอาช้่วอนัามัยแห่งช่าติิ คัรั�งท้ี่� 34 เม่�อวันัท้ี่� 30 มิถุนัายนั 2565 โดยสำถาบันั 
ส่ำงเสำริมคัวามป็ลอดภัยอาช้่วอนัามัย และสำภาพแวดล้อมในัการที่ำางานั (องค์ัการมหาช่นั) ณ์ ห้องรอยัล  
จ่บิล้� บอลร่ม อาคัารช่าเลนัเจอร์ ศ่นัย์แสำดงสำนิัค้ัาและการป็ระช่มุอิมแพ็คั เม่องที่องธิาน้ั จังหวัดนันัที่บรุ้

ศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.เมตำตำ�	เจัริญพ�นิ่ชั ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้ ได้รับร�งวัิลุ่เมธีวิิจััยอ�ว่ิโส	วิชั.	 
ปีระจัำ�ปีี	2564 จากสำมเด็จพระกนิัษฐาธิิราช่เจ้า กรมสำมเด็จพระเที่พรัตินัราช่สุำดาฯ สำยามบรมราช่กุมาร้  
เม่�อวันัท้ี่� 1 สิำงหาคัม 2565 ในังานัมหกรรมงานัวจัิยแห่งช่าติิ 2565 (Thailand Research Expo 2022)  
จัดโดยสำำานัักงานัการวิจัยแห่งช่าติิ (วช่.) กระที่รวงการอุดมศ้กษา วิที่ยาศาสำติร์ วิจัย และนัวัติกรรม (อว.)  
จัดข้�นั ณ์ ห้องบางกอกคัอนัเวนัชั่นัเซ็ึ่นัเติอร์ โรงแรมเซ็ึ่นัที่าราแกรนัด์และบางกอกคัอนัเวนัชั่นัเซ็ึ่นัเติอร์ 
เซ็ึ่นัที่รัลเวิลด์ กรุงเที่พฯ

ผลงานอาจารย์ 

รางวิัล

ระดับชาติ

ผ่ลงานัที่้�ได้รับรางวัล ค่ัอ เคัร่�องคััดแยกแบบสำายพานัแรงโน้ัมถ่วงและจดัเร้ยงกล่องบนัพาเลติอตัิโนัมัติิ (Smart Automated Sorting  
and Palletizing for HDD Products) โดยใช้่ระบบสำายพานัลำาเล้ยงติามแนัวคิัดของ karakuri kaizen ด้วยการใช้่กฎฟิัสิำกส์ำแรงโน้ัมถ่วง 
ของโลกที่ดแที่นัการใช้่เซึ่อร์โวมอเติอร์ไฟัฟ้ัาที่ำาให้สำามารถเพิ�มอัติราการผ่ลิติด้วยการลดการใช้่แรงงานั ลดคัวามส่ำญเป็ล่าในัระบบลดต้ินัทุี่นั 
ในัการออกแบบ และค่ัาไฟัฟ้ัาในัการดำาเนิันังานัภายในัระบบคัลังสิำนัค้ัาอัจฉริยะ (smart warehouse) สำามารถคััดแยกสิำนัค้ัา รุ่นั/ล่กค้ัา  
และจัดเร้ยงลงบนัพาเลที่ได้อย่างอัติโนัมัติิและม้ป็ระสิำที่ธิิภาพ
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ผูู้้ชั่วิยศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.อน่่เผู้่�	 อบแพท่ย์	 แลุ่ะผูู้้ชั่วิยศ�สตำร�จั�รย	์ 
พ.ท่.ดำร.สรวิิศ	ส่ภเวิชัย์ อาจารย์สำาขาวิช่าวิศวกรรมสำำารวจและสำารสำนัเที่ศภ่มิศาสำติร์  
ภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา พร้อมด้วยน่�ยธน่วัิฒน่์	 บ่ณยะผู้ลุ่ึก นิัสิำติป็ริญญาโที่  
สำาขาวชิ่าวิศวกรรมโคัรงสำร้างพ่�นัฐานัและการบรหิารได้รับรางวัลบท่ควิ�มวิิจััยดีำเด่ำน่	 
Best	Paper	Award ในัสำาขาสำาขาวิศวกรรมโคัรงสำร้างพ่�นัฐานั (Infrastructure 
Engineering: INF จากการนัำาเสำนัอผ่ลงานัภาคับรรยาย เร่�อง การพัฒนัาการติิดติาม 
คัวามป็ลอดภัยของเข่�อนัด้วยเที่คัโนัโลยอ้นุักรมเวลา InSAR (Development of  
Dam Safety Monitoring with InSAR Time Series Technology) ในัการป็ระช่มุ 
วิช่าการวิศวกรรมโยธิาแห่งช่าติิ คัรั�งท้ี่� 27จัดโดยวิศวกรรมสำถานัแห่งป็ระเที่ศไที่ย  
ในัพระบรมราช่่ป็ถัมภ์ ร่วมกับภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์  
มหาวิที่ยาลัยพะเยา ระหว่างวันัท้ี่� 24 - 26 สิำงหาคัม 2565 ณ์ โรงแรมเดอะเฮอริเที่จ  
เช้่ยงราย

ผูู้้ช่ัวิยศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.ฆนิ่ศ�	ร่่งแจ้ัง	รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.พงษ์ศักด์ิำ	ส่ริยวิน่�ก่ลุ่	 
ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมโยธ�	 พร้อมดำ้วิยน่�ยชััยพร	 แก้วิโตำ นิัสิำติป็ริญญาโที่ สำาขาวิช่า 
วิศวกรรมโคัรงสำร้างพ่�นัฐานัและการบริหาร ได้รับร�งวัิลุ่บท่ควิ�มวิิจััยดีำเด่ำน่	Best	Paper	 
Award ในัสำาขาวิศวกรรมศาสำติร์ จากการนัำาเสำนัอผ่ลงานัภาคับรรยาย เร่�อง การพัฒนัา 
เที่คัโนัโลย้คัวามจริงเสำริม(AR) สำำาหรับงานัขุดใต้ิดินัระดับล้ก (Developing Augmented  
Reality (AR) for Deep Excavation) ในังานัป็ระชุ่มวิช่าการระดับช่าติิ คัรั�งท้ี่� 5 ป็ระจำาปี็  
2565 (The 5th National KUSRC Annual Conference on The Digital Era) จัดโดย 
งานัวิจัยและบริการวิช่าการ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ วิที่ยาเขติศร้ราช่า โดยนัายชั่ยพร  
ได้เข้ารับรางวัลจากผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.อุเที่นั สุำปั็ติติิ ผ้่่ช่่วยอธิิการบด้ฝ่่ายวิจัยและนัวัติกรรม  
วิที่ยาเขติศร้ราช่า เม่�อวันัท้ี่� 24 สิำงหาคัม 2565 ณ์ คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ศร้ราช่า  
มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ วิที่ยาเขติศร้ราช่า

ศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.เพ็ญจิัตำร	ศรีน่พค่ณ ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้ ได้รับโล่พระราช่ที่านัร�งวัิลุ่อ�จั�รย์ดีำเด่ำน่แห่งชั�ติำ	ปีระจัำ�ปีี	2565	 
สำาขาวิที่ยาศาสำติร์เที่คัโนัโลย้ โดยศาสำติราจารย์ ดร.เพ็ญจิติร ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราช่ที่านัติ่อเบ่�องหนั้าพระฉายาลักษณ์์  
สำมเด็จพระกนัิษฐาธิิราช่เจ้า กรมสำมเด็จพระเที่พรัตินัราช่สำุดาฯ  
สำยามบรมราช่กุมาร้ ในัพิธ้ิเปิ็ดการป็ระชุ่มวิช่าการระดับช่าติิ ป็อมที่.  
ป็ระจำาปี็ 2565 โดยม้นัายช่วนั หล้กภัย ป็ระธิานัรฐัสำภาเป็็นัป็ระธิานั 
ในัพิธ้ิ จัดข้�นัเม่�อวันัท้ี่� 17 พฤศจิกายนั 2565 ณ์ โรงแรมเร่อรัษฎา  
จังหวัดติรัง

ศาสำติราจารย์ ดร.เพ็ญจิติร ได้รับการยกย่องเชิ่ดช่่เก้ยรติิ 
จากท้ี่�ป็ระชุ่มสำภาอาจารย์มหาวิที่ยาลัยแห่งป็ระเที่ศไที่ย (ป็อมที่.)  
วาระพิเศษ เม่�อวันัท้ี่� 31 กรกฎาคัม 2565 ให้เป็็นัอาจารย์ด้เด่นัแห่งช่าติิ  
ป็ระจำาป็ี พ.ศ.2565 สำาขาวิที่ยาศาสำติร์เที่คัโนัโลย้ โดย ป็อมที่.  
ดำาเนิันัการคััดเล่อกอาจารย์ด้เด่นัแห่งช่าติิ ป็ระจำาป็ี พ.ศ.2565  
เพ่�อเชิ่ดช่่เก้ยรติิอาจารย์ที่้�ป็ฏิิบัติิงานัในัมหาวิที่ยาลัยของรัฐ ท้ี่�ม้คัวามร้่ 
คัวามสำามารถในัเชิ่งวิช่าการและการถ่ายที่อดคัวามร้่ม้งานัวิจัยท้ี่�ด้เด่นั  
ม้คุัณ์ธิรรมจริยธิรรม มนุัษยสัำมพันัธิ์และอุทิี่ศตินัเป็็นัป็ระโยช่นั์ 
ต่ิอป็ระเที่ศช่าติิ

ANNUAL REPORT 2022
Faculty of Engineering • KU24



นิ่สิตำปีริญญ�ตำรี	 ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้� 
ได้รับร�งวิัลุ่ชัน่ะเลุ่ิศ	 รองชัน่ะเลุ่ิศ	 แลุ่ะร�งวิัลุ่ 
ชัมเชัย จากการเข้าป็ระกวดผ่ลงานัในัโคัรงการ  
IEEE	PES	5-Minute	Student	Project	Pitch	 
Competition	 2022 จัดโดยสำมาคัมไฟัฟั้า 
และพลังงานัไอที่ริป็เปิ็ลอ้ (ป็ระเที่ศไที่ย) หร่อ IEEE  
PES เม่�อวันัท้ี่� 22 เมษายนั 2565 ณ์การไฟัฟ้ัานัคัรหลวง  
สำำานัักงานัใหญ่คัลองเติย กรงุเที่พมหานัคัร โดยผ้่่ได้รับ 
รางวัล ม้ดังน้ั�

นิ่สิตำปีริญญ�ตำรี	ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคมี ได้รับร�งวัิลุ่ชัน่ะเลิุ่ศ และร�งวัิลุ่ 
รองชัน่ะเลิุ่ศ	อัน่ดัำบที่�	1 จากการป็ระกวดการออกแบบ ที่างวิศวกรรมเคัม้แห่งช่าติิ  
คัรั�งท้ี่� 3 National	Chemical	Engineering	Design	Contest	ในัหัวข้อ Cold  
Energy Utilization from LNG จัดโดยสำมาคัมวิศวกรรมเคัม้และเคัม้ป็ระยุกต์ิ 
แห่งป็ระเที่ศไที่ย ในัร่ป็แบบออนัไลน์ั เม่�อวันัท้ี่� 15 ม้นัาคัม 2565  โดยผ้่่ได้รับรางวลั 
ม้ดังน้ั�

 •	 ร�งวัิลุ่ชัน่ะเลิุ่ศ ได้แก่ นัางสำาวกนักวรรณ์ คุ่ัยจาด และนัางสำาวฐิติาพร  
บุบผ่ากลิ�นั 

โดยม้อาจารย์ ดร.พรรณ์ทิี่ศา ลิ�มแหลมที่อง และผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์  
ดร.กานัดิสำ สุำดสำาคัร เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา

 • ร�งวิัลุ่รองชัน่ะเลุ่ิศ	 อัน่ดัำบที่�	 1	 ได้แก่ นัางสำาวณั์ช่ช่า รักแติ่งานั  
และนัางสำาวเพ้ยงรว้ แก้วม่วง 

โดยม้ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.เมธ้ิ สำายศร้หยุด เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา

ผลงานนิสิต

 •	 น่�ยผู้ด่ำงเดำชั	วิงศ์วิรร่จั	แลุ่ะน่�ยศักริน่ท่ร์	ข�วิขำ� ได้รับร�งวัิลุ่ชัน่ะเลิุ่ศ จากผ่ลงานั การออกแบบระบบไฟัฟ้ัาสำำาหรับอาคัารส้ำเข้ยว 

 •	 น่�งส�วิบ่ษร�คมั	ร่�น่เริง	แลุ่ะน่�ยศริสิท่ธ์ิ	ฟองจั�งวิ�ง ได้รับร�งวิลัุ่รองชัน่ะเลุ่ศิอัน่ดัำบ	1 จากผ่ลงานั การศ้กษาร่ป็แบบการจัดเร้ยง 
สำายป้็อนัในัระบบโคัรงข่ายไฟัฟ้ัาอัจฉริยะ

 •	 น่�งส�วิปิีณฑิร�	แจ่ัมแจ้ัง	แลุ่ะน่�งส�วิอมลุ่รดำ�	ท่วีิท่รัพย์ ได้รับร�งวัิลุ่ชัมเชัย จากผ่ลงานั การศ้กษาระบบกักเก็บพลังงานั 
แบบไฮบริดเพ่�อป็ระยุกต์ิ ใช้่งานัร่วมกับพลังงานัหมุนัเว้ยนั

 •	 น่�งส�วิรัชัฏ�พร	 หงษ์คำ�	 แลุ่ะน่�งส�วิส�วิริน่	 สิน่น่อก ได้รับร�งวัิลุ่ชัมเชัย จากผ่ลงานั การศ้กษาแผ่นัการดำาเนัินัธุิรกิจ 
ของพลังงานัแสำงอาทิี่ติย์ท้ี่�ติิดตัิ�งบนัหลังคัา

 •	 น่�งส�วิอติำก�น่ต์ำ	เลิุ่ศลุ่ำ��บ่ญชััย	แลุ่ะน่�ยไรวิิน่ท่ร์	โชัติำน่คิม ได้รับร�งวัิลุ่ชัมเชัย จากผ่ลงานั การศ้กษาระบบเก็บข้อม่ลและแสำดงผ่ล 
แบบออนัไลน์ั เพ่�อป็ระยุกต์ิใช้่ในัการเกษติรระบบไฮโดรโป็นิักส์ำ 

โดยทุี่กท้ี่มม้ อาจารย์ ดร.เนัาวรัตินั์ เที่พหริรักษ์ และผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.คัมสัำนัติ์ หงสำ์สำมบัติิ ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้า  
เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา
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• ร�งวัิลุ่ชัน่ะเลิุ่ศ ได้แก่ นิัสิำติท้ี่ม 2en3arch โดยไดน้ัำาเสำนัอ 
แนัวคิัดนัวัติกรรมในัผ่ลงานัช่่�อ “NOT5FOR1” ซ้ึ่�งเป็็นัแว่นัติา 
สำำาหรับผ่่้พิการที่างสำายติา เพ่�อให้ลดการสำัมผั่สำโดยเป็็นัเหม่อนั 
อุป็กรณ์์ที่ดแที่นัดวงติาของผ้่่พิการที่างสำายติาท้ี่�ไม่สำามารถมองเห็นัได้  
โดยม้การติิดตัิ�งระบบติรวจสำอบสิำ�งก้ดขวาง รวมทัี่�งสำามารถติิดต่ิอ 
กับจิติอาสำาเพ่�อเข้าช่่วยเหล่อผ้่่พิการที่างสำายติาได้แบบไร้การสำมัผั่สำ

สม�ชิักที่ม	2en3arch ป็ระกอบด้วย 

นิ่สิตำคณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์	ได้แก่ นัายชิ่ติิพัที่ธ์ิ อนัวัช่ติระก่ล  
นิัสิำติสำาขาวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้า และนัายธิเนัศพล กลิ�นัหอม  
นิัสิำติสำาขาวิช่าวิศวกรรมโยธิา พร้อมด้วยนิ่สิตำคณะสถ�ปัีตำยกรรม- 
ศ�สตำร์	 ได้แก่ นัางสำาวเบญจวรรณ์ ม้สำวัสำดิ� นัางสำาวมนััญช่ยา  
แสำงโสำดา และนัางสำาวธินััติติา ส้ำนัวลจันัที่ร์  

•	 ร�งวัิลุ่รองชัน่ะเลิุ่ศ	ได้แก่ นิัสิำติท้ี่ม Engitec โดยได้นัำาเสำนัอ 
แนัวคัิดนัวัติกรรมในัผ่ลงานัช่่�อ “Neko chan” เป็็นันัวัติกรรม 
ตุิ๊กติาแมวท้ี่�จะช่่วยลดป็ัญหาการสัำมผั่สำใบหนั้า โดยใช่้เที่คัโนัโลย ้ 
Machine learning detection ในัการติรวจจับใบหน้ัา และจะม้ 
สัำญญาณ์ไฟักระพรบิและเส้ำยงร้องเต่ิอนัเม่�อม้การนัำาม่อไป็สำมัผั่สำใบหน้ัา 
เน่ั�องจากป็ัจจุบันัผ่่้คันัติ้องนัั�งอย่่หนั้าคัอมพิวเติอร์เป็็นัเวลานัานั 
ไม่ว่าจะเป็็นัการ work from home หร่อเร้ยนั online ซ้ึ่�งมักจะ 
ที่ำาให้เผ่ลอจับหน้ัาขณ์ะเคัร้ยด ซ้ึ่�งจากงานัวิจัยพบว่าการติิดเช่่�อโรคั 
จริง ๆ นัั�นัมักเกิดจากการสัำมผั่สำใบหน้ัาไม่ใช่่จากการสัำมผั่สำสิำ�งของ  
ดังนัั�นัการหาวิธ้ิลดการสัำมผั่สำใบหน้ัาจ้งเป็็นัสิำ�งท้ี่�สำำาคััญ จ้งได้นัำาหลัก 
จิติวิที่ยาเชิ่งบวกและการเบ้�ยงเบนัคัวามสำนัใจมาใช้่ในัการป็รับเป็ล้�ยนั 
พฤติิกรรมการลดการสัำมผั่สำใบหนั้าและหาสิำ�งท้ี่�ช่ดเช่ยพฤติิกรรม 
การสัำมผั่สำใบหน้ัามาแที่นั

สม�ชิักที่ม	Engitec ป็ระกอบด้วย 

นิ่สิตำคณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์ ได้แก่ นัางสำาวจิณ์ท์ี่นิัภา สิำงห์โคัก  
นิัสิำติสำาขาวชิ่าวศิวกรรมไฟัฟ้ัาเคัร่�องกลการผ่ลติิ นัายเบญจมนิัที่ร์  
เมฆ์เกิดช่่ นิัสิำติสำาขาวิช่าวิศวกรรมเคัร่�องกล และนัายไอศ่รย์  
อติิพรวณิ์ช่ นิัสิำติสำาขาวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้า พร้อมดำ้วิยนิ่สิตำ 
คณะสถ�ปีัตำยกรรมศ�สตำร์ ได้แก่ นัางสำาวชิ่ช่ญา ชั่ช่วาลย์ 
และนัางสำาวกานัต์ิธิิดา ศร้ธิราดล 

โดยม้ผ่่ ้ช่ ่วยศาสำติราจารย ์  ดร.คัมสัำนัติ ์  หงษ ์สำมบัติิ  
รองศาสำติราจารย์ ดร.เอกชั่ย ไพศาลกิติติิสำกุล อาจารย์ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมไฟัฟั้า คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์  
ดร.อรช่ กระแสำอินัที่ร์ อาจารย์นัภาวด้ โรจนัธิรรม อาจารย์สำาขา 
วิช่านัวัติกรรมการออกแบบผ่ลิติภัณ์ฑิ์เชิ่งบ่รณ์าการ คัณ์ะสำถา- 
ปั็ติยกรรมศาสำติร์ เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา

นิ่สติำปีรญิญ�ตำรี	คณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์ และคณะสถ�ปัีตำย- 
กรรมศ�สตำร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ท้ี่ม 2en3arch และท้ี่ม  
Engitec ได้รับร�งวัิลุ่ชัน่ะเลุ่ศิ และร�งวัิลุ่รองชัน่ะเลุ่ศิ การแข่งขันั 
การนัำาเสำนัอผ่ลงานัหัวข้อนัวัติกรรมเพ่�อสัำงคัมไร้การสัำมผั่สำ  
(Innovation for Touchless Society) ในัโคัรงการ The  
Comprehensive	Course	in	Japanese	Business	Innovation  
จัดโดยหอการคั้าญ้�ปุ็่นั-กรุงเที่พฯ เม่�อวันัท้ี่� 24 มิถุนัายนั 2565   
ณ์ ห้อง Ballroom โรงแรม The Landmark Bangkok กรุงเที่พฯ 
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• ร�งวัิลุ่	 The	 Best	 Presenting	 Award	 แลุ่ะร�งวิัลุ่	 
Cloud	Credit	จั�กผู้ลุ่ง�น่	ATTRA	CARD ในัการแข่งขันั  
Chiang Mai Startup Day 2022 by Global Startup  
Hub CNX จัดข้�นัภายในังานั STARTUP x INNOVATION  
THAILAND EXPO 2022 (SITE 2022) จัดข้�นัระหว่างวันัท้ี่�  
23-25 มิถุนัายนั 2565 ในัร่ป็แบบไฮบริด โดยออนัไซึ่ติ์  
ณ์ อาคัารอุที่ยานันัวัติกรรม และออนัไลน์ัในัร่ป็แบบจักรวาล 
นัฤมิติ (Metaverse) ภายใติ้แนัวคิัด “Reconnecting  
the World โดยสำำานัักงานันัวัติกรรมแห่งช่าติิ (องค์ัการมหาช่นั)  
ร่วมกับอุที่ยานัวิที่ยาศาสำติร์และเที่คัโนัโลย้มหาวิที่ยาลัย 
เช้่ยงใหม่ Basecamp 24 ย่านันัวัติกรรมการแพที่ย์สำวนัดอก  
ย่านันัวัติกรรมเกษติรและอาหารแม่โจ้ มหาวิที่ยาลัยแม่โจ้  
MED CMU Innovation Center (MedCHIC) สำถาบันั 
วิจัยดาราศาสำติร์แห่งช่าติิ (องค์ัการมหาช่นั) สำำานัักงานัส่ำงเสำริม 
เศรษฐกิจสำร้างสำรรคั์ (องคั์การมหาช่นั) คัณ์ะสำถาป็ัติย- 
กรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเช้่ยงใหม่ Amazon Web  
Services (AWS) AIS The StartUp และ Chiang Mai  
Connect by Netherlands Thai Chamber of  
Commerce (NTCC) 

• ร�งวัิลุ่	Popular	Vote จากผ่ลงานั Booster ในัการแข่งขันั  
RISEKATHON Batch#2 เพ่�อเฟั้นัหาสุำดยอดนัวัติกรรม 
ในัการขับเคัล่�อนัวัติกรรมช่่วยเพิ�ม 1% ผ่ลิติภัณ์ฑิ์มวลรวม  
(GDP) ของภ่มิภาคัเอเช้่ยติะวันัออกเฉ้ยงใต้ิ จัดข้�นัระหว่าง 
วันัท้ี่� 9-10 กรกฎาคัม 2565 ณ์ สำถาบันัเร่งสำปี็ดนัวัติกรรม  
องค์ักร (RISE) ซ้ึ่�งเป็็นัหน่ัวยงานัเจ้าภาพจัดงานัคัรั�งน้ั� โดยม้ 
ผ่่้เข้าร่วมแข่งขันัท้ี่�เป็็นัป็ระช่าช่นัทัี่�วไป็ในัหลายช่่วงอายุ  
ตัิ�งแติ่นิัสิำตินัักศ้กษาและคันัวัยที่ำางานั โดยนัายภาณ์ุพงษ์  
ได้เข้ารับรางวัลกับผ้่่สำนัับสำนุันัโคัรงการ และ RISE ACCEL  
COMPANY LIMITED ในัพิธ้ิท้ี่�จัดข้�นัเม่�อวันัท้ี่� 10 กรกฎาคัม  
2565 ณ์ Gaysorn Tower

• ร�งวิัลุ่	 The	 Best	 Presenting	 Award	 แลุ่ะร�งวิัลุ่	 
Cloud	Credit จากผ่ลงานั ATTRA CARD จากการแข่งขันั 
รางวัลนัวัติกรรมแห่งป็ระเที่ศไที่ย คัรั�งท้ี่� 22 ในังานั Thailand  
Innovation Awards 2022 (TIA2022) จัดข้�นัเม่�อวันัท้ี่� 16  
กันัยายนั 2565 ณ์ สำำานัักงานันัวัติกรรมแห่งช่าติิ

น่�ยภ�ณ่พงศ์	ธน่�รักษ์ว่ิฒิกร	นิ่สิตำปีริญญ�ตำรี	ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมอ่ตำส�หก�ร ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันั ดังน้ั�
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อ�จั�รย์แลุ่ะน่ิสิตำภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวัิสด่ำ ได้รับรางวัลจากการนัำาผ่ลงานัเข้าป็ระกวดผ่ลิติภัณ์ฑิ์ท้ี่�เป็็นัมิติรติ่อสิำ�งแวดล้อม  
Thailand	Green	Design	Awards	2022	(TGDA	2022) ในัพิธ้ิมอบรางวัลท้ี่�จัดโดยสำถาบันัค้ันัคัว้าและพัฒนัาผ่ลิติผ่ลที่างการเกษติร  
และอุติสำาหกรรมเกษติร มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ เม่�อวันัท้ี่� 9 สิำงหาคัม 2565 ณ์ Fashion Hall  สำยามพารากอนั ผ้่่ท้ี่�ได้รับรางวัล  ม้ดังน้ั�

• น่�งส�วิพรรษจัริ�	ม�นู่ญวิงศ์ ได้รับร�งวิลัุ่ระดำบัดีำเด่ำน่	การเข้ยนัข้อเสำนัอโคัรงการ 
ผ่ลงานันัวัติกรรมสำายอุดมศ้กษา ป็ระจำาป็ี 2565 และร�งวัิลุ่เหรียญท่องแดำง	 
การเข้าร่วมป็ระกวดผ่ลงานันัวัติกรรมสำายอุดมศ้กษา ป็ระจำาปี็ 2565 จากผ่ลงานั 
เร่�อง การป็รับป็รุงป็ระสิำที่ธิิภาพในัการติ้านัเช่่�อจุลช้่พและสำมรรถนัะด้านัติ่าง ๆ  
ของวัสำดุผ่สำมซ้ึ่เมนัต์ิเชิ่งป็ระกอบด้วยสำารอล่มิเน้ัยมและสัำงกะส้ำ

 โดยม้ รองศาสำติราจารย์ ดร.สุำร้รัติน์ั ผ่ลศิลป์็ เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษาหลัก และม้ 
รองศาสำติราจารย์ ดร.ป็ริญญา ฉกาจนัโรดม และ ดร.วิชิ่ติ ป็ระกายพรรณ์ 
จากบริษัที่ เฌอร่า จำากัด (มหาช่นั) เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษาร่วม

• น่�งส�วิกัญญ�รัตำน์่	มูลุ่มณี ได้รับร�งวัิลุ่เหรียญเงิน่ การเข้าร่วมป็ระกวดผ่ลงานั 
นัวัติกรรมสำายอุดมศ้กษา ป็ระจำาป็ี 2565 จากผ่ลงานัเร่�อง อิที่ธิิพลของการบ่ม 
ด้วยแสำงอาที่ิติย์ที่้�ม้ผ่ลติ่อสำมบัติิเช่ิงกลของวัสำดุเช่ิงป็ระกอบซึ่้เมนัติ์ 

 โดยม้ รองศาสำติราจารย์ ดร.ป็ริญญา ฉกาจนัโรดม และ ดร.วิชิ่ติ ป็ระกายพรรณ์ 
จากบริษัที่ เฌอร่า จำากัด (มหาช่นั) เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา

นิ่สิตำปีริญญ�โท่	 ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวัิสด่ำ ได้รับร�งวัิลุ่จั�กก�รปีระกวิดำน่วัิตำกรรมระดัำบอ่ดำมศึกษ�	 ใน่ง�น่มหกรรมง�น่วิิจััย	 
แห่งชั�ติำ	2565	(Thailand	Research	Expo	2022) จัดโดยสำำานัักงานัการวิจัยแห่งช่าติิ ระหว่างวันัท้ี่� 1-5 สิำงหาคัม 2565 ณ์ โรงแรม  
เซ็ึ่นัที่าราแกรนัด์ โดยนิัสิำติผ้่่ได้รับรางวัล ได้แก่

•	 น่�งส�วิพรรษจิัร�	 ม�นู่ญวิงศ์ นิัสิำติป็ริญญาโที่ ได้รับร�งวัิลุ่ 
ชัน่ะเลิุ่ศ	 TGDA	 2022 การป็ระกวดแนัวคิัดในัการพัฒนัา 
ติ่อยอดผ่ลิติภัณ์ฑิ์ผ่ลงานัที่้�ได้รับรางวัลช่นัะเลิศจาก TGDA 
(ท้ี่�ได้รางวัล TGDA 2019-2020-2021) จากผ่ลงานั เร่�อง  
“ก�รเพิ�มปีระสิท่ธิภ�พใน่ก�รตำ้�น่เช่ั�อจ่ัลุ่ชีัพแลุ่ะสมรรถน่ะ 
ของซีีเมน่ตำ์เชิังปีระกอบดำ้วิยส�รอลูุ่มินั่มแลุ่ะสังกะสี” โดยม้ 
รองศาสำติราจารย์ ดร.สำุร้รัตินั์ ผ่ลศิลป็์ รองศาสำติราจารย์  
ดร.ป็ริญญา ฉกาจนัโรดม และ ดร.วิชิ่ติ ป็ระกายพรรณ์ บริษัที่  
เฌอร่า จำากัด (มหาช่นั) เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา
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น่�ยจัณิณวิิชัญ์	เสถยีรพงศ์ นิัสิำติป็ริญญาติร้ ภาคัวิช่าวิศวกรรม 
ไฟัฟั้า ท่ำ�คะแน่น่สูงส่ดำ	 100	 ลุ่ำ�ดำับแรก	 (Top	 100	 Student)  
จากการเข้าร่วมโคัรงการกระจายคัวามร่้ส่ำ ่ผ่่ ้ป็ระกอบการยุคัใหม่  
From Gen Z to be CEO ภายใติ้การด่แลของสำถาบันัพัฒนัา 
ผ่่้ป็ระกอบการการคั้ายุคัใหม่ หร่อสำถาบันั NEA กรมสำ่งเสำริมการคั้า 
ระหว่างป็ระเที่ศ กระที่รวงพาณ์ชิ่ย์ ร่วมม่อกับองค์ักรชั่�นันัำา เพ่�อบ่มเพาะ 
กลุ่มคันัเจเนัอเรชั่�นัซ้ึ่ (Generation Z) ให้ก้าวส่่ำการเป็็นัผ้่่ป็ระกอบการ  
(CEO) รุ ่นัใหม่ โดยนัายจิณ์ณ์วิช่ญ์ ได้เข้ารับป็ระกาศน้ัยบัติร 
จากนัายจุรินัที่ร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ิ รองนัายกรัฐมนัติร้และรัฐมนัติร้ว่าการ
กระที่รวงพาณิ์ช่ย์ เม่�อวันัท้ี่� 18 สิำงหาคัม 2565 

น่�ยศิลุ่�	แย้มพ่ชัชังค์ นิัสิำติป็ริญญาเอก ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ ได้รับ 
ร�งวัิลุ่โปีสเตำอร์ดีำเดำ่น่	 กลุ่่่มวิิท่ย�ศ�สตำร์ก�ยภ�พ:	 Physical	 Science	 
ในัการนัำาเสำนัอผ่ลงานัวิจัยร่ป็แบบโป็สำเติอร์ จากผ่ลงานั The Structural  
Investigation and Optical Properties of Cobalt Aluminate Pigments  
Derived from Thermal Decomposition of Mixed-Metal Nitrate 
Co-Crystals ในังานัป็ระชุ่มกลุ่มผ่่้ใช่้ป็ระโยช่นั์แสำงซิึ่นัโคัรติรอนั คัรั�งท้ี่� 10 
ป็ระจำาปี็ พ.ศ. 2565 (The 10th annual SLRI user meeting 2022: AUM2022)   
จัดข้�นัเม่�อวันัท้ี่� 16 กันัยายนั 2565 ณ์ โรงแรม เดอะ สุำโกศล กรุงเที่พมหานัคัร  
ผ่ลงานัดังกล่าวม้ ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ยุรนัันัท์ี่ หาญลำายวง เป็็นัอาจารย์ 
ท้ี่�ป็ร้กษาหลัก และผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.วรวัช่ร วัฒนัฐานัะ ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมวัสำดุ เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษาร่วม

• น่�งส�วิท่�วิิณี	 เจัรจั� นิัสิำติป็ริญญาติร้ ได้รับร�งวัิลุ่ชัน่ะเลิุ่ศ	 
TGDA	 2021 ปีระเภท่ก�รใช้ัท่รัพย�กรอย่�งมีปีระสิท่ธิภ�พ	 
(Resource	Efficiency) จากผ่ลงานั เร่�อง “ผู้ลุ่กระท่บก�รใช้ั 
กระบวิน่ก�รไฮโดำรเท่อร์มอลุ่ร่วิมกับกระบวิน่ก�รท่�งเคมี 
ใน่ก�รปีรับปีร่งเถ้�ลุ่อยที่�ไดำ ้จั�กก�รเผู้�ขยะตำ่อสมบัติำ 
ของวัิสด่ำปีระกอบไฟเบอร์ซีีเมน่ตำ์ที่�เสริมแรงดำ้วิยเส้น่ใย”	 
โดยม้รองศาสำติราจารย์ ดร.ป็ริญญา ฉกาจนัโรดม และ ดร.วิชิ่ติ  
ป็ระกายพรรณ์ บริษัที่ เฌอร่า จำากัด (มหาช่นั) เป็็นัอาจารย์ที่้�ป็ร้กษา

• น่�ยพัสกร	 สอน่ปีระส�ร นิัสิำติป็ริญญาเอก ได้รับร�งวัิลุ่ 
รองชัน่ะเลิุ่ศ	TGDA	2021	ปีระเภท่ปีระหยัดำพลัุ่งง�น่	(Energy	 
Saving) จากผ่ลงานั เร่�อง “Innovative	Cement	Composites	 
with	 Ultra-Low	 Embodied	 Energy	 for	 the	 Green	 
Architecture”โดยม้รองศาสำติราจารย์ ดร.สำุร้รัตินั์ ผ่ลศิลป็์  
รองศาสำติราจารย์ ดร.ป็ริญญา ฉกาจนัโรดม รองศาสำติราจารย์  
ดร.นัันัที่พร คังคัะจันัที่ร์ และ ดร.วิชิ่ติ ป็ระกายพรรณ์ บริษัที่  
เฌอร่า จำากัด (มหาช่นั) เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา
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นิ่สิตำปีริญญ�ตำรี	คณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์และนิ่สิตำคณะปีระมง  มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ได้รับร�งวัิลุ่ชัน่ะเลิุ่ศแลุ่ะร�งวัิลุ่ชัมเชัย  
จากการนัำาผ่ลงานันัวัติกรรมเข้าร่วมป็ระกวดนัวัติกรรมอนุัรักษ์ที่รัพยากรที่างที่ะเล คัรั�งท้ี่� 2 โคัรงการ PTTEP Teenergy ปี็ท้ี่� 8 จัดโดยบริษัที่  
ป็ติที่. สำำารวจและผ่ลิติปิ็โติรเล้ยม จำากัด (มหาช่นั) ได้จัดข้�นัเม่�อวันัท้ี่� 4 พฤศจิกายนั 2565 ณ์ ไอคัอนัสำยาม กรุงเที่พฯ โดยผ้่่ได้รับรางวัล 
ดังน้ั�

• ร�งวัิลุ่ชัน่ะเลิุ่ศ	 ปีระเภท่ผู้ลุ่ง�น่หมวิดำ	 Provide ได้แก่  
ที่ม	Sea	the	Future ป็ระกอบด้วย นัางสำาวกวินัธิิดา ปิ็�นัที่อง 
และนัางสำาวพรนัภัสำ เกตุิป็ลั�ง นิัสิำติภาคัวิช่าวิศวกรรม 
คัอมพิวเติอร์ นัางสำาวญาดาวด้ ใจป็ระสำพ นิัสิำติภาคัวิช่า 
วิศวกรรมเคัม้ นัางสำาวฐิดาพร รวยที่รัพย์ และนัายนัพวิที่ย์  
ธินัเสำฏิฐ์โกศล นิัสิำติคัณ์ะป็ระมง จากผู้ลุ่ง�น่	เพ่�อน่ปีระมง	 
(Fisherman’s	 Friend)	 โดยม้ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์  
ดร.ธินััสำพงษ์ โภคัวนิัช่ ภาคัวิช่าวิที่ยาศาสำติร์ที่างที่ะเล 
เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา

•	 ร�งวัิลุ่ชัมเชัย	 ปีระเภท่ผู้ลุ่ง�น่หมวิดำ	 Protect ได้แก่  
ที่ม	NAMI	ป็ระกอบด้วย นัายณั์ที่พงษ์ ศิริติะโร นัายนัภสิำนัธ์ิ  
เสำถ้ยรุจิกานันัที่์ และนัายณั์ฐนัันัที่์ ป็ร้เป็รม นิัสิำติภาคัวิช่า 
วิศวกรรมไฟัฟั้า จากผู้ลุ่ง�น่ท่่่น่ตำรวิจัก�รณ์อัจัฉุริยะ	
(Smart	 Surveillance	 Buoy)	 โดยม้รองศาสำติราจารย์  
ดร.เช่าวลิติ มิติรสัำนัติิสุำข ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้า  
เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา
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หลัุ่กสูตำรวิิศวิกรรมศ�สตำรด่ำษฎีีบัณฑิตำ	ส�ข�วิิชั�วิิศวิกรรมสิ�งแวิดำลุ้่อม	ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมสิ�งแวิดำลุ้่อม ได้รบัร�งวิลัุ่โครงก�รร�งวิลัุ่ 
ค่ณภ�พแห่งมห�วิิท่ย�ลัุ่ยเกษตำรศ�สตำร์	 ครั�งที่�	 15 ป็ระเภที่ท้ี่� 3 หลักส่ำติรท้ี่�ผ่่านัการป็ระเมินัคุัณ์ภาพการศ้กษาภายในั ระดับหลักส่ำติร  
ติามเกณ์ฑ์ิ AUN-QA ป็ระจำาปี็การศ้กษา 2563 จัดโดยสำำานัักงานัพัฒนัาคุัณ์ภาพและบริหารคัวามเส้ำ�ยง มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ (มก.)  
ในัพธ้ิิมอบรางวลัในังานัวนััขอบคัณุ์บุคัลากร มก. ป็ระจำาปี็ 2564 เม่�อวันัท้ี่� 28 ธัินัวาคัม 2564 ณ์ ห้องป็ระช่มุสุำธิรรม อาร้กลุ อาคัารสำารนัเิที่ศ  
50 ปี็ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ บางเขนั

รางวิัล

ระดับมหาวิทยาลัย

ผลงานคณะ

คณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์ ได้รับร�งวัิลุ่ชัน่ะเลิุ่ศอัน่ดัำบ	 3	 
องค์กรรักส่ขภ�พยอดำเยี�ยม ในัโคัรงการพุธิหรรษาเกษติรศาสำติร์  
มาออกกำาลังกาย ป็ีท้ี่� 5 จัดโดยสำำานัักการก้ฬา มหาวิที่ยาลัย 
เกษติรศาสำติร์ (มก.) โดยม้บุคัลากรและนิัสิำติคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ 
ร่วมออกกำาลังกาย เดินั-วิ�ง เป็็นัระยะที่างรวม 2,128.97 กิโลเมติร  
และม้อาจารย์ ดร.ป็วเรศ ช่มเดช่ รองคัณ์บด้ฝ่่ายกิจการนิัสิำติ 
และกิจการพิเศษ ผ่่้แที่นัคัณ์บด้เข้ารับโล่รางวัลจาก ดร.จงรัก  
วัช่รินัที่ร์รัติน์ั อธิิการบด้มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ เม่�อวันัท้ี่� 17  
ตุิลาคัม 2565 ณ์ ห้องป็ระชุ่มกำาพล อดุลวิที่ย์ อาคัารสำารนิัเที่ศ  
50 ปี็ มก.

ผลงานภูาควิชา
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ผลงานอาจารย์ 

ผูู้้ช่ัวิยศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.จัเร	เลิุ่ศส่ดำวิิชััย ภาคัวิช่าวิศวกรรมคัอมพิวเติอร์  
และน่�งส�วิบ่ษยม�ศ	 เดำชับำ�ร่ง ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ ได้รับร�งวัิลุ่ 
ชัน่ะเลุ่ิศอัน่ดัำบที่�	 2 จากการนัำาเสำนัอผ่ลงานั ระบบรับเงินัอย่างช่าญฉลาด  
(SMART RECEIPT SYSTEM) ในัการป็ระกวดผ่ลงานัการจดัการคัวามร้่ ป็ระเภที่  
Innovation Awards ในัโคัรงการสัำมมนัาเร่�องวันัแห่งการแลกเป็ล้�ยนั 
เร้ยนัร่ ้ คัรั�งท้ี่� 8 (KU-KM Day) จัดโดยมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์  
โดยนัางสำาวบุษยมาศ ได้เข้ารับโล่ป็ระกาศเก้ยรติิคัุณ์และเก้ยรติิบัติร 
จาก ดร.จงรัก วัช่รินัที่ร์รัติน์ั อธิิการบด้มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ เม่�อวันัท้ี่� 17  
มกราคัม 2565 ณ์ ห้องป็ระชุ่มกำาพล อดุลวิที่ย์ อาคัารสำารนิัเที่ศ 50 ป็ี 
มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ บางเขนั

อ�จั�รย์คณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์	ได้รับรางวลัผ่ลงานัวจัิยมหาวทิี่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ในัพธ้ิิมอบรางวลัท้ี่�จัดโดยสำถาบนััวิจัย และพัฒนัา 
แห่งมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ เม่�อวันัท้ี่� 28 ตุิลาคัม 2565 ณ์ ห้องออดิที่อเร้ยม สำำานัักบริการคัอมพิวเติอร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ 
ดังน้ั� 

รางวิัล Gold ผลงานวิิจัยที�สร้างผลกัระทบส้งมากั ประจำาปี 2565 
จากผ่ลงานั Top-of-line corrosion via physics-Guided machine  
learning: A methodology integrating field data with theoretical 
models ได้แก่ ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ยุรนัันัที่์ หาญลำายวง ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมวัสำดุ โดยผ่ลงานัดังกล่าวม้ผ่่้ร่วมวิจัย ค่ัอ ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์  
ดร.ธินัาวินัท์ี่ รักธิรรมานันัท์ี่ ภาคัวิช่าวิศวกรรมคัอมพิวเติอร์ รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ราช่ธ้ิร์ เติช่ไพศาลเจริญกิจ ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ และคัณ์ะ

รางวิัลนักัวิิจัยผ้้สร้างสรรค์ผลงานวิิจัยตีพิมพ์ระด์ับนานาชิาติ ปี 2563  
ม้อาจารย์ได้รับรางวัล โดยแยกติามภาคัวิช่า ดังน้ั� 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมคอมพิวิเตำอร์ รองศาสำติราจารย์ ดร.อนัันัต์ิ ผ่ลเพิ�ม  
รองศาสำติราจารย์ ดร.กฤษณ์ะ ไวยมัย และผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ธินัาวินัท์ี่  
รักธิรรมานันัท์ี่

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคมี ศาสำติราจารย์ ดร.ไพศาล คังคัาฉุยฉาย  
ศาสำติราจารย์ ดร.เพ็ญจิติร ศร้นัพคุัณ์ ศาสำติราจารย์ ดร.ธิงไช่ย โรหิติะดิษฐ  
ศร้นัพคุัณ์ ศาสำติราจารย์ ดร.อรรถศักดิ� จาร้ย์ รองศาสำติราจารย์ ดร.สิำริพล  
อนัันัติวรสำกุล รองศาสำติราจารย์ ดร.อนุัสำรณ์์ ส่ำบสำาย รองศาสำติราจารย์  
ดร.ธิงไที่ย วิฑ่ิรย์ รองศาสำติราจารย์ ดร.ป็ว้นัา ป็ระไพนััยนัา รองศาสำติราจารย์  
ดร.ช่ลิดา เน้ัยมนุั ้ย รองศาสำติราจารย์ ดร.นันัทิี่ยา หาญศุภลักษณ์์  
รองศาสำติราจารย์ ดร.ช่นิันัที่ร์ ปั็ญจพรผ่ล และรองศาสำติราจารย์ ดร.มานัพ  
เจริญไช่ยติระก่ล

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคร่�องกลุ่ รองศาสำติราจารย์ ดร.ว้รชั่ย ชั่ยวรพฤกษ์  
รองศาสำติราจารย์ ดร.ช่วลิติ กิติติิชั่ยการ และรองศาสำติราจารย์ ดร.ชิ่นัธัินัย์  
อาร้ป็ระเสำริฐ 
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น่�ยณัฐภูมิ	 ดำ�วิไธสง	 น่�งส�วิจิัดำ�ภ�	 เลุ่่�อมสำ�ร�ญ	 
และน่�งส�วิอมรรัตำน่์	 โรจัน่์ทิ่น่กร นิัสิำติป็ริญญาติร้ ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมวัสำดุ ได้รับร�งวิัลุ่ชัมเชัย จากผ่ลงานัวัสำดุป็ิดบาดแผ่ล 
จากไฮโดรเจลกัญช่ง (Eco friendly wound healing material  
from hemp hurd hydrogel)  ในัการป็ระกวดนัวัติกรรม 
ด้านัวิที่ยาการวัสำดุ MatSciKU Awards ป็ระจำาปี็ 2565 ป็ระเภที่ 
ผ่ลงานัการออกแบบโคัรงงานัเชิ่งคัวามคิัดด้านัวิที่ยาการวัสำดุ  
ในัหัวข้อ “วัสำดุเพ่�อการสำร้างสัำงคัมส้ำเข้ยว Materials for Green  
Society” จัดโดยคัณ์ะวิที่ยาศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์  
(มก.) โดยนิัสิำติได้เข้ารับรางวัลจากคุัณ์พิชั่ย วราฤที่ธิิชั่ย ท้ี่�ป็ร้กษา 
สำมาคัมไที่ยคัอมโพสิำที่ ในัพิธ้ิท้ี่�จัดข้�นัเม่�อวันัท้ี่� 30 กรกฎาคัม 2565  
ณ์ คัณ์ะวิที่ยาศาสำติร์ มก. 

ผลงานนิสิต

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมท่รพัย�กรน่ำ�� ศาสำติราจารย์ ดร.นุัช่นัารถ ศร้วงศิติานันัท์ี่  
รองศาสำติราจารย์ ดร.อดิชั่ย พรพรหมินัที่ร์ และผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.สิำติางศ์ุ  
พิลัยหล้า 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้� ศาสำติราจารย์ ดร.วิรุณ์ศักดิ� สัำนัติิเพ็ช่ร์  
รองศาสำติราจารย์ ดร.ศิวพล ศร้สำนัพันัธุิ์ รองศาสำติราจารย์ ดร.มงคัล 
รักษาพัช่รวงศ์ รองศาสำติราจารย์ ดร.วัช่ร้ ว้รคัเช่นัที่ร์ รองศาสำติราจารย์  
ดร.วรดร วัฒนัพานิัช่ และผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.กาญจนัพันัธ์ิ สุำขวิช่ชั่ย 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมโยธ� ศาสำติราจารย์ ดร.วันัชั่ย ยอดสุำดใจ  
ศาสำติราจารย์ ดร.สำุวิมล สัำจจวาณ์ิช่ย์ และรองศาสำติราจารย์ ดร.กิจพัฒนั์  
ภ่่วรวรรณ์

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวัิสด่ำ รองศาสำติราจารย์ ดร.สุำร้รัตินั์ ผ่ลศิลป็์  
รองศาสำติราจารย์ ดร.อภิช่าติิ โรจนัโรวรรณ์ รองศาสำติราจารย์ ดร.นุัช่นัภา  
ตัิ�งบริบ่รณ์์ รองศาสำติราจารย์ ดร.ป็ริญญา ฉกาจนัโรดม รองศาสำติราจารย์  
ดร.ป็ฏิิภาณ์ จุ้ยเจิม รองศาสำติราจารย์ ดร.ดวงฤด้ ฉายสุำวรรณ์ รองศาสำติราจารย์  
ดร.อรที่ัย จงป็ระท้ี่ป็ ผ่่ ้ช่ ่วยศาสำติราจารย์ ดร.กษิดิศ พนัมสุำวรรณ์    
ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.วรวัช่ร วัฒนัฐานัะ ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ยุรนัันัที่์  
หาญลำายวง และผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.รติิพร มั�นัพรหม 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมสิ�งแวิดำลุ่ ้อม รองศาสำติราจารย ์  ดร.ช่าติิ  
เจ้ยมไช่ย รองศาสำติราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ� หน่ัพันัธิ์ รองศาสำติราจารย์  
ดร.สัำญญา สิำริวิที่ยาป็กรณ์์ รองศาสำติราจารย์ ดร.พิช่ญ์นัร้ ลลิติาภรณ์์  
และผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.สุำช้่ลา พลเร่อง

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมอ่ตำส�หก�ร ศาสำติราจารย์ ดร.ก้องกิติิ พ่สำวัสำดิ�  
รองศาสำติราจารย์ ดร.นัราภรณ์์ เภาป็ระเสำริฐ และผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์  
ดร.ช่นัะ รักษ์ศิริ 
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นิ่สิตำคณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์ ระดับบัณ์ฑิิติศ้กษา เข้ารับรางวัลจาก ดร.จงรัก วัช่รินัที่ร์รัตินั์ อธิิการบด้มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์  
และรองศาสำติราจารย์ ดร.สุำดเขติต์ิ นัาคัเสำถ้ยร รองอธิิการบด้ฝ่่ายวิจัยและสำร้างสำรรค์ั ในัพิธ้ิมอบรางวัลท้ี่�จัดข้�นัในังานัวันัคัล้ายวันัสำถาป็นัา 
บัณ์ฑิิติวิที่ยาลัย คัรบรอบป็ีท้ี่� 56 เม่�อวันัท้ี่� 17 ตุิลาคัม 2565 ณ์ อาคัารสำารสำนัเที่ศ บัณ์ฑิิติวิที่ยาลัย มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์  
ผ้่่ได้รับรางวัล ม้ดังน้ั� 

น่�ยธีรัชั	 ปีริญญ�เจัริญก่ลุ่ นัิสำิติป็ริญญาติร้ ภาคัวิช่า
วิศวกรรมสำิ�งแวดล้อม ได้รับร�งวิัลุ่รองชัน่ะเลิุ่ศ	 อัน่ดำับ	 1 
การนัำาเสำนัอผ่ลงานัภาคัโป็สำเติอร์ร่ป็แบบออนัไลนั์ ป็ระเภที่
นัวตัิกรรมด้านัคัวามยั�งยน่ั ในัการป็ระกวดผ่ลงานัด้านัคัวามยั�งยน่ั
มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ป็ระจำาป็ี 2565 (KU SDGs Student  
Project Competition 2022) ภายใติ้หัวข้อ “Happy & 
Low-carbon KU” โดยผ่ลงานัที่้�นัำาเสำนัอ คั่อ ผ่ลงานัเร่�อง  
การใช่ ้ข ้อม่ลดาวเที่้ยมในัการศ้กษาสำภาพอากาศ จัดโดย 
คัณ์ะที่ำางานัเพ่�อพัฒนัาคัวามยั�งย่นั มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ 
เม่�อวันัที่้� 17 - 18 และ 25 - 26 ติุลาคัม 2565

•	 ร�งวัิลุ่เกียรติำยศ	“ก�รน่ำ�เสน่อผู้ลุ่ง�น่วิิท่ย�นิ่พน่ธ์แลุ่ะได้ำรับ 
ร�งวัิลุ่ระดัำบชั�ติำ	ปีระจัำ�ปีีก�รศึกษ�	2564” ได้แก่

 พัน่เอก	ไพศ�ลุ่	แก้วิเกต่ำ 

 นิัสิำติป็ริญญาเอก สำาขาวิช่าวิศวกรรมไฟัฟ้ัา 

 อาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา: ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.กาญจนัพันัธ์ุิ สุำขวิช่ชั่ย

•	 ร�งวัิลุ่ผู้ลุ่ง�น่วิิท่ย�นิ่พน่ธ์	ศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.ปีระเสริฐ	ณ	น่คร	 
ปีระจัำ�ปีีก�รศึกษ�	2564	 	 	

	 ร�งวัิลุ่ผู้ลุ่ง�น่วิิท่ย�นิ่พน่ธ์ดีำเด่ำน่	 กลุ่่่มวิิท่ย�ศ�สตำร์ก�ยภ�พ	
ได้แก่   

	 ดำร.วิรวัิฒน์่	ท่รงกิตำติำ 

 นิัสิำติป็ริญญาเอก สำาขาวิช่าวิศวกรรมเคัร่�องกล 

 อาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา: รองศาสำติราจารย์ ดร.เอกไที่

 วิโรจน์ัสำกุลชั่ย 

•	 ร�งวัิลุ่เกียรติำยศแก่ผูู้้สำ�เร็จัก�รศึกษ�ที่�มีผู้ลุ่ก�รศึกษ�ดีำเด่ำน่	 
ปีระจัำ�ปีีก�รศึกษ�	2564 ได้แก่ 

1. ดำร.วิรวัิฒน์่	ท่รงกิตำติำ 

 นิัสิำติป็ริญญาเอก สำาขาวิช่าวิศวกรรมเคัร่�องกล

 อาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา: รองศาสำติราจารย์ ดร.เอกไที่ 

 วิโรจน์ัสำกุลชั่ย 

2. น่�งส�วิส่ดำ�รัตำน์่	กำ�เนิ่ดำท่รัพย์ 

 นิัสิำติป็ริญญาโที่ สำาขาวิช่าวิศวกรรมโคัรงสำร้างพ่�นัฐานั 
และการบริหาร ภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา

 อาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา: รองศาสำติราจารย์ ดร.วราเมศวร์  
วิเช้่ยรแสำนั และผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ฆ์นิัศา รุ่งแจ้ง

3.		MISS	NU	MYAT	THAZIN 

 นิัสิำติป็ริญญาโที่ สำาขาวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ  

 อาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา: ผ่่ ้ช่ ่วยศาสำติราจารย์ ดร.กษิดิศ 
พนัมสุำวรรณ์
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บ่คลุ่�กรส�ยสนั่บสน่่น่	ได้ำรับร�งวัิลุ่ใน่โครงก�รพ่ธหรรษ�เกษตำรศ�สตำร์	ม�ออกกำ�ลัุ่งก�ย	ปีีที่�	5 จัดโดยสำำานัักการก้ฬา มหาวิที่ยาลัย 
เกษติรศาสำติร์ (มก.) เม่�อวันัท้ี่� 17 ตุิลาคัม 2565 ณ์ ห้องป็ระชุ่มกำาพล อดุลวิที่ย์ อาคัารสำารนิัเที่ศ 50 ปี็ มก. ผ้่่ได้รับรางวัล ม้ดังน้ั�

ผลงานบุคลากรสายสนับสนุน

 บ่คลุ่�กรส�ยสนั่บสน่่น่ได้รับรางวัลจากการร่วมป็ระกวดผ่ลงานัด้านัคัวามยั�งย่นั 
มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ป็ระจำาปี็ 2565 (KU SDGs Student Project Competition  
2022) ในัหัวข้อ “Happy & Low-carbon KU” จัดโดยคัณ์ะที่ำางานัเพ่�อพัฒนัา 
คัวามยั�งย่นั มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ โดยม้การนัำาเสำนัอผ่ลงานัภาคัโป็สำเติอร์ในัร่ป็แบบ 
ออนัไลน์ั เม่�อวันัท้ี่� 17 - 18 และ 25 - 26 ตุิลาคัม 2565 ผ้่่ได้รับรางวัล ม้ดังน้ั� 

	 ผู้ลุ่ง�น่ดีำเด่ำน่	ปีระเภท่โปีสเตำอร์ด้ำ�น่ควิ�มยั�งย่น่ของคณ�จั�รย์แลุ่ะบ่คลุ่�กร ได้แก่

1.		น่�ยปีรชััญ�	จััน่ท่ร์ศักด์ิำ ภาคัวิช่าวิศวกรรมสิำ�งแวดล้อม จากผ่ลงานั เคัร่�องส่ำบลม 
จักรยานั, จักรยานัยนัติ์ และรถยนัติ์ จากพลังงานัแสำงอาทิี่ติย์ หัวข้อ: Low  
Carbon for Safe Mobility Transportation, Alternative  Energy 

2.	 น่�งส�วิส่พัตำร�	 ศรีจิั�วิ ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้ จากผ่ลงานั โคัรงการการแยก 
และใช้่ป็ระโยช่น์ัจากขยะคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ หัวข้อ: Low Carbon for Good  
Health and Society, Friendly Environment

น่�ยอนิ่วัิฒน์่	พ่ดำโมตำ	น่�งส�วิจััน่ท่ร์เพ็ญ	อ่ดำมโชัติำพฤกษ์	แลุ่ะน่�งส�วิสหพร	แบบปีระดัำบ สำำานัักงานัเลขานุัการ ได้รับร�งวัิลุ่อัน่ดัำบที่�	3	 
ก�รน่ำ�เสน่อผู้ลุ่ง�น่ภ�คโปีสเตำอร์ จากผ่ลงานัเร่�อง การพัฒนัาร่ป็แบบการป็ระช่าสำมัพันัธ์ิผ่ลงานันัวตัิกรรมโดยใช้่ร่ป็แบบคัวามเป็็นัจริงเสำม่อนั 
ในัโคัรงการ รางวัลคุัณ์ภาพแห่งมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ คัรั�งท้ี่� 15 จัดโดยสำำานัักงานัพัฒนัาคุัณ์ภาพและบริหารคัวามเส้ำ�ยง มหาวิที่ยาลัย 
เกษติรศาสำติร์ (มก.) ในัพิธ้ิมอบรางวัลในังานัวันัขอบคุัณ์บุคัลากร มก. ป็ระจำาปี็ 2564 เม่�อวันัท้ี่� 28 ธัินัวาคัม 2564 ณ์ ห้องป็ระชุ่มสุำธิรรม 
อาร้กุล อาคัารสำารนิัเที่ศ 50 ปี็ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ บางเขนั 

ร�งวิัลุ่ชัน่ะเลุ่ิศอัน่ดำับ	3 ได้แก่
น่�ยเฉุลุ่ิมชััย	ตำระกูลุ่ผู้่ดำผู้่อง ภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา 

รวมระยะที่าง 275.13 กิโลเมติร

ร�งวิัลุ่ชัน่ะเลุ่ิศอัน่ดำับ	4 ได้แก่ 
น่�ยยงย่ท่ธ	 อิน่น่่รักษ ์	 ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้  

รวมระยะที่าง 246.21 กิโลเมติร
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รองศ�สตำร�จั�รย์ปีระดำน่เดำชั	 น่ีลุ่ะค่ปีตำ์	 ภาคัวิช่าวิศวกรรมคัอมพิวเติอร์ ได้รับร�งวิัลุ่นิ่สิตำเก่�วิิศวิกรรมศ�สตำร์	 มห�วิิท่ย�ลุ่ัย 
เกษตำรศ�สตำร์ดีำเดำ่น่	 ปีระเภท่ภ�คก�รศึกษ�	 ปีระจัำ�ปีี	 2565	 จากนัายชั่ยวัฒนั์ ที่องคัำาค่ัณ์ นัายกสำมาคัมนิัสิำติเก่าวิศวกรรมศาสำติร์  
มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ (มก.) ในังานัดงติาลสัำมพันัธ์ิ ‘65 จัดโดยสำมาคัมนิัสิำติเก่าวิศวกรรมศาสำติร์ มก. เม่�อวันัท้ี่� 1 สิำงหาคัม 2565  
ณ์ อาคัารจักรพันัธ์ิเพ็ญศิริ มก.

รางวิัล

ระดับคณะ • สมาคม
ผลงานอาจารย์ 

อ�จั�รย์คณะไดำ้รับโลุ่่ร�งวัิลุ่แลุ่ะปีระก�ศเกียรติำค่ณผูู้้มีผู้ลุ่ง�น่ดีำเดำ่น่แลุ่ะสร้�งช่ั�อเสียงให้แก่คณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์	 ใน่วัิน่สถ�ปีน่� 
คณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์ คัรบรอบปี็ท้ี่� 84 จัดข้�นัเม่�อวันัท้ี่� 1 สิำงหาคัม 2565 ณ์ ห้องป็ระชุ่มป็ระเสำริฐ ผ่ลด้ อาคัารบุญสำม สุำวชิ่รัติน์ั ดังน้ั� 

2.	 รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.มงคลุ่	รักษ�พัชัรวิงศ์ ภาคัวชิ่าวศิวกรรม 
ไฟัฟั้า จากผ่ลงานั โคัรงการเพิ�มสำมรรถนัะของระบบ 
ส่ำ�อสำาร ระบบคัวบรวมด้วยเที่คัโนัโลย้ระบุพิกัดจากดาวเท้ี่ยม 
เพ่�อสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติิการภารกิจที่างการที่หาร

3.	 ผูู้้ช่ัวิยศ�สตำร�จั�รย์ปัีญญ�	เหลุ่่�อนั่น่ต์ำธน่� ภาคัวิช่าวิศวกรรม 
ไฟัฟั้า จากการได้รับรางวัลผ่ลงานัวิจัยและนัวัติกรรมเด่นั 
ติอบรับช้่วิติวิถ้ใหม่ (New Normal) และการป็รับตัิวอันัเน่ั�อง 
มาจากภาวะวิกฤติิโคัวิด-19 กระที่รวงการอุดมศ้กษา 
วิที่ยาศาสำติร์ วิจัยและนัวัติกรรม จากผ่ลงานัหุ่นัยนัต์ิโรยละออง 
ยาฆ่์าเช่่�อโรคั COVID-19

4.	 รองศ�สตำร�จั�รย ์ 	 ดำร.ส่ท่ธิ ศักด์ิำ	 ศรลัุ่มพ์ ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมโยธิา จากการได้รับรางวัลอาจารย์ด้เด่นัแห่งช่าติิ 
ป็ระจำาปี็ พ.ศ. 2563 สำาขารับใช้่สัำงคัม จากท้ี่�ป็ระชุ่มป็ระธิานั
สำภาอาจารย์มหาวิที่ยาลัยแห่งป็ระเที่ศไที่ย (ป็อมที่.)

	 	 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	ได้แก่	
1.	 ผูู้ ้ชั่วิยศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.ศ่ภสิท่ธ์ิ	 รอดำขวิัญ ภาคัวิช่า 

วิศวกรรมเคัร่�องกล จากผ่ลงานั โคัรงการการวิจัยและพัฒนัา  
เพ่�อดำารงสำภาพและเพิ�มป็ระสิำที่ธิิภาพยุที่โธิป็กรณ์์: ระบบ 
ป็ืนัใหญ่รถถังขนัาด 105 มิลลิเมติร ของรถถัง รุ่นั M48A5  
และรุ่นั M60A1/A3 และโคัรงการการวิจัยและพัฒนัา  
เพ่�อดำารงสำภาพและเพิ�มป็ระสิำที่ธิิภาพยทุี่โธิป็กรณ์์: กรณ้์ศ้กษา 
ของปื็นัใหญ่เบากระสุำนัวิถ้โค้ัง ป็บคั. 95 ขนัาด 105 มิลลิเมติร  
แบบเอ็ม 101 เอ1 (ป็รับป็รุง)
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5. รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.ธงไท่ย	วิิฑูรย์ ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้  
จากการได้รับรางวัลรางวัล ทุี่นัม่ลนิัธิิโที่เรเพ่�อการสำ่งเสำริม 
วิที่ยาศาสำติร์ ป็ระเที่ศไที่ย จากผ่ลงานัเร่�อง การพัฒนัาตัิวเร่ง 
ป็ฏิิกิริยาผ่สำมสำำาหรับการเป็ล้�ยนัก๊าซึ่คัาร์บอนัไดออกไซึ่ด์ 
ให้เป็็นัโอเลฟิันัส์ำเบา

6.	 รองศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.เอกไท่	 วิิโรจัน่์สก่ลุ่ชััย ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมเคัร่�องกล จากผ่ลงานัเร่�อง คัวามเข้าใจพ่�นัฐานั 
ของคัุณ์ลักษณ์ะของฝุ่ ่นัละอองขนัาดเล็กจากกลไก 
การเส่ำ�อมสำภาพของเบรกในัรถยนัต์ิไฟัฟ้ัา

7. รองศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.อภิชั�ตำิ	 โรจัน่โรวิรรณ ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมวัสำดุ จากผ่ลงานัเร่�อง การพัฒนัาเคัร่�องอุ่นัลวด 
ในักระบวนัการเช่่�อมลวดเช่่�อมไสำ ้ฟัลักซึ่ ์ด ้วยขดลวด 
เหน้ั�ยวนัำาคัวามร้อนัสำำาหรับการป็ระยุกติ์ใช่้ในัอุติสำาหกรรม 
โคัรงสำร้างเหล็ก

8. ผูู้้ชั่วิยศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.ยอดำเยี�ยม	 ทิ่พย์ส่วิรรณ์ ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมคัอมพิวเติอร์ จากการได้รับการจัดอันัดับกลุ่ม 
นัักวิที่ยาศาสำติร์ระดับโลก World’s Top 2% Scientists  
2021 สำาขา Electrical & Electronic Engineering  
จาก Stanford University ป็ระเที่ศสำหรัฐอเมริกา

9. รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.ธงไท่ย	วิิฑูรย์ ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้ 
จากการได้รับการจัดอันัดับกลุ่มนัักวิที่ยาศาสำติร์ระดับโลก 
World’s Top 2% Scientists 2021 สำาขา Energy จาก 
Stanford University ป็ระเที่ศสำหรัฐอเมริกา

10. รองศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.กิจัพัฒน่์	 ภู ่วิรวิรรณ	 ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมโยธิา จากการได้รับรางวัลกิติติิมศักดิ� AFEO Awards  
and Fellowship 2020 ป็ระเภที่รางวัล AFEO Honorary  
Member Award จากวิศวกรรมสำถานัแห่งป็ระเที่ศไที่ย  
ในัพระบรมราช่่ป็ถัมภ์ 

11. อ�จั�รย์	ดำร.ภูวิน่�ถ	ปีรม�พจัน์่ ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัร่�องกล 
จากการได้รับรางวัลรางวัล Best Paper Award in Automotive,  
Aerospace and Mar ine Engineer ing (AME)  
ในัการป็ระช่มุวิช่าการระดบันัานัาช่าติิ The 11th Thai Society 
of Mechanical Engineers, International Conference  
on Mechanical Engineering (ICoME 2020)

12. ร อ งศ �สตำ ร �จั � ร ย ์ 	 ดำ ร . เชั � วิลุ่ิ ตำ 	 มิ ตำ ร สั น่ ติำ ส่ ข	
ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟ้ัา จากการได้รับรางวัลโคัรงการพัฒนัา
นัวัติกรรมด้านัคัวามป็ลอดภัยและอาช้่วอนัามัย ป็ระจำาป็ี  
2565 จากผ่ลงานัเร่�อง เคัร่�องคััดแยกแบบสำายพานั 
แรงโน้ัมถ่วงและจัดเร้ยงกล่องบนัพาเลติอัติโนัมัติิ 

13. รองศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.จััน่ท่ร์ศิริ	 สิงห์เถ่�อน่ ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมอุติสำาหการ จากการได้รับรางวัล Best Paper  
Award ในังานัป็ระชุ่มวิช่าการระดับนัานัาช่าติิ The Seventh  
International Conference on Structure, Engineering  
& Environment (SEE2021)       

14. ผูู้ ้ชั ่วิยศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.ภ่ชังค์	 อ่ท่โยภ�ศ ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมคัอมพวิเติอร์ จากการได้รับรางวัลเชิ่ดช่่เก้ยรติิ ASIA  
HPC Leadership Awards 2021
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ประเภทที� 1  สอนเต็มรายวิิชิา   

ร�งวัิลุ่วีิดิำทั่ศน์่ดีำ ได้แก่ ผูู้้ช่ัวิยศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.ณัฐว่ิฒิ	 ชิัน่ธเน่ศ	ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟ้ัา  
จากผ่ลงานัว้ดิทัี่ศน์ัเร่�อง วิศวกรรมไฟัฟ้ัาเบ่�องต้ินั (Introduction to Electrical Engi-
neering)

ร�งวัิลุ่วีิดิำทั่ศน์่ชัมเชัย ม้ผ่ลงานัว้ดิทัี่ศน์ัท้ี่�ได้รับรางวัลจำานัวนั 3  ผ่ลงานั  ได้แก่
1.	 รองศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.ปีฏิภ�ณ	 จ่ั้ยเจิัม ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ จากผ่ลงานัว้ดิทัี่ศนั ์

เร่�อง โลหกรรมกายภาพ  (Physical Metallurgy)
2.	 รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.เอกชััย	ไพศ�ลุ่กิตำติำสก่ลุ่ ภาคัวชิ่าวศิวกรรมไฟัฟ้ัา จากผ่ลงานัว้ดทัิี่ศน์ั 

เร่�อง หลักการเร้ยนัร้่เชิ่งล้กและการป็ระยุกต์ิ (Principles of Deep Learning and applications)
3.	 รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.สิริพลุ่	อนั่น่ตำวิรสก่ลุ่	ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้ จากผ่ลงานัว้ดิทัี่ศน์ั 

เร่�อง วิศวกรรมป็ฏิิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ (Polymerization Engineering) 

ประเภทที� 2  สอนเฉพาะบางห้ัวิข้้อ 

ร�งวัิลุ่วีิดิำทั่ศน์่ดีำ ม้ผ่ลงานัว้ดิทัี่ศน์ัท้ี่�ได้รับรางวัลจำานัวนั 3 ผ่ลงานั  ได้แก่
1. อ�จั�รย์	ดำร.วิรวิชััร	วัิฒน่ฐ�น่ะ ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ จากผ่ลงานัว้ดิทัี่ศน์ัเร่�อง การสำาธิิติ 

การที่ดลองและการใช้่โมเดลเพ่�อเสำริมสำร้างคัวามเข้าใจในัการเร้ยนัร้่ในัวิช่าป็ฏิิบัติิการเคัม้ 
สำำาหรับวิศวกรวัสำดุ (Experimental Demonstration and Modeling to Strengthen  
the Understanding in the Chemical Laboratory Course for Materials Engineers)

2. อ�จั�รย์	ดำร.พรรณทิ่ศ�	 ลิุ่�มแหลุ่มท่อง ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้ จากผ่ลงานัว้ดิทัี่ศน์ัเร่�อง  
พ่�นัฐานัการใช้่โป็รแกรม ASPEN Plus เพ่�อจำาลองกระบวนัการที่างวศิวกรรมเคัม้ (ASPEN  
Plus Fundamentals for Chemical Process Simulation)

3. ผูู้้ช่ัวิยศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.ณัฐว่ิฒิ	 ชิัน่ธเน่ศ ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟ้ัา จากผ่ลงานัว้ดิทัี่ศน์ั 
เร่�อง การใช้่โป็รแกรม MATLAB สำำาหรับระบบคัวบคุัมเชิ่งเส้ำนั (MATLAB Programming  
for Linear Control Systems) 

ร�งวัิลุ่วีิดิำทั่ศน์่ชัมเชัย ได้แก่	 รองศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.พัชัร�ภรณ์	 บ่ณยวิ�นิ่ชัก่ลุ่ ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมการบินัและอวกาศ ผ่ลงานัว้ดิทัี่ศน์ัเร่�อง โคัรงสำร้างอากาศยานั 1 (Aircraft Structures I)

รางวิัลตำาราด์ีเด์่น ผ้้ที�ได์้รับรางวิัล  ได์้แกั่

1. ศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.ก้องกิติำ	พูสวัิสด์ิำ ภาคัวิช่าวิศวกรรมอุติสำาหการ จากผ่ลงานัติำาราเร่�อง  
Human Learning for Productive and High-Performance Workplace 

2. รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.พิชัญ์น่รี	ลุ่ลิุ่ตำ�ภรณ์ ภาคัวิช่าวิศวกรรมสิำ�งแวดล้อม จากผ่ลงานั 
ติำาราเร่�อง มลพิษที่างอากาศและการคัวบคุัม (Air Pollution and Control)

3. ผูู้้ช่ัวิยศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.วิิส่ท่ธ์ิ	ส่พิทั่กษ์ ภาคัวิช่าวิศวกรรมอุติสำาหการ จากผ่ลงานัติำารา 
เร่�อง การวางแผ่นัวัสำดุคังคัลัง (ที่ฤษฎ้และการจำาลองสำถานัการณ์์) (Inventory Planning  
(Theory and Simulation))

รางวิัลตำาราด์ี ได์้แกั่ 

	 ดำร.วิโรดำม	ตู้ำจันิ่ดำ� ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัร่�องกล จากผ่ลงานัติำาราเร่�อง การโป็รแกรมจ่เล้ย 
สำำาหรับวิศวกร (Julia Programming for Engineers) 

	 รางวัลการประกวดการเรียบเรียงต�าราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	2564

	 รางวัลวีดิทัศน์ส่่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์		ปีการศึกษา	2564		
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โครงกัารพัฒนาวิิชิากัารที�มีวิงเงินวิ่าจ้างไม่เกัิน 1 ล้านบาท

ร�งวัิลุ่ชัน่ะเลิุ่ศ ได้แก่ ผูู้้ชั่วิยศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.ก�ญจัน่พัน่ธ่์	 ส่ขวิิชัชััย	 
ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟ้ัา จากผ่ลงานัโคัรงการการพัฒนัาระบบกลไกเต้ิยงพลิกผ้่่ป่็วย 
แบบหลายองศาอิสำระแยกส่ำวนัสำำาหรับเต้ิยงผ้่่ป่็วย

ร�งวัิลุ่ที่�	2 ได้แก่ ผูู้้ช่ัวิยศ�สตำร�จั�รย์	พ.ท่.	ดำร.สรวิิศ	ส่ภเวิชัย์	ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมโยธิา จากผ่ลงานัโคัรงการ Strengthen integration of geo spatial  
information for sustainable development in selected developing  
and least developed member States  

ร�งวัิลุ่ที่�	3 ได้แก่ ผูู้้ช่ัวิยศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.พงศ์ธร		พรหมบ่ตำร ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมเคัร่�องกล จากผ่ลงานัโคัรงการการออกแบบวิธ้ิการลดการสัำ�นัสำะเท่ี่อนั 
ของโคัรงสำร้างดาวเท้ี่ยมแบบแซึ่นัวิช่

 รางวัลการประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2565	

โครงกัารพัฒนาวิิชิากัารที�มีวิงเงินวิ่าจ้างมากักัวิ่า 5 ล้านบาทข้้�นไป

ร�งวัิลุ่ชัน่ะเลิุ่ศ ได้แก่ ศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.วัิน่ชััย	 ยอดำส่ดำใจั ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมโยธิา จากโคัรงการจัดที่ำามาติรฐานัระบบแจ้งเต่ิอนัการเกิดภัยพิบัติิ  

ร�งวัิลุ่ที่�	 2 ได้แก่ รองศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.เชั�วิลิุ่ตำ	 มิตำรสัน่ติำส่ข	ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมไฟัฟั้า จากโคัรงการกระบวนัการคััดแยกและจัดเร้ยงพาเลที่อัติโนัมัติิ 
อัจฉริยะสำำาหรับผ่ลิติภัณ์ฑ์ิ HDD (Smart Automated Sorting and Palletizing  
for HDD Products) 

ร�งวิลัุ่ที่�	3 ได้แก่ รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.ศ่ภว่ิฒิ	ม�ลุ่ยักฤษณะชัลุ่	ีภาคัวิช่า 
วิศวกรรมโยธิา จากโคัรงการศ้กษาและจัที่ำาระบบการกำากับด่แลยานัพาหนัะ 
 ข้ามพรมแดนัเพ่�อส่ำงเสำริมการพัฒนัาพ่�นัท้ี่�เขติเศรษฐกิจพิเศษ

โครงกัารพัฒนาวิิชิากัารที�มีวิงเงินวิ่าจ้างมากักัวิ่า 1 ถึึง 5 ล้านบาท

ร�งวัิลุ่ชัน่ะเลิุ่ศ ได้แก่ รองศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.ศิริโรจัน่์	 ศิริส่ขปีระเสริฐ  
ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟ้ัา จากผ่ลงานัโคัรงการวิจัยผ่ลกระที่บของอุณ์หภ่มิแวดล้อม 
กับการใช้่พลังงานัไฟัฟ้ัาของเคัร่�องป็รับอากาศ 

ร�งวัิลุ่ที่�	2 ม้ 2 รางวัล ได้แก่

1.	 รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.มงคลุ่	รักษ�พัชัรวิงศ์ ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟ้ัา  
จากผ่ลงานัโคัรงการคัวามโป็ร่งใสำในัการก่อสำร้างภาคัรัฐ (CoST)

2. ผูู้้ช่ัวิยศ�สตำร�จั�รย์	พ.ท่.	ดำร.สรวิิศ	ส่ภเวิชัย์ ภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา  
จากผ่ลงานัโคัรงการจ้างเหมาพัฒนัาแพลติฟัอร์มการให้บริการข้อม่ลภ่มิสำารสำนัเที่ศ 
เพ่�อการบริหารจัดการ PM2.5
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รางวิัลนิสิตที�มีผลงานด์ีเด์่นและสร้างชิ่�อเสียง
ให้้แกั่คณะวิิศวิกัรรมศาสตร์ ในระด์ับนานาชิาติ 

นิ่สิตำภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้� ได้แก่ นัายนัภณั์ฏิฐ์ ที่องตัินั  
(ป็ริญญาเอก) นัายสิำที่ธิิพร ตัินัติิบริรักษ์ (ป็ริญญาโที่) นัายกวินั  
กลั�นัจิติต์ิ และนัายณั์ฐช่นันั นันัที่พิบ่ลย์ (ป็ริญญาติร้) พร้อมด้วย 
นิัสิำติภาคัวิช่าวิศวกรรมคัอมพิวเติอร์ ได้แก่ นัางสำาวมัที่วันั 
จิระเจริญวงศ์ษา และนัางสำาวภคิัน้ั ศิริสุำขโภคัา (ป็ริญญาติร้)  
จากการได้รับร�งวัิลุ่รองชัน่ะเลิุ่ศก�รปีฏิบัติำภ�รกิจัแลุ่ะก�รน่ำ�เสน่อ  
ในัการแข่งขันั RoboCup	 Asia	 Pacific	 2021	 ในัป็ระเภที่  
RoboCup @Home รุ่นั Open Platform ในัระดับ Super  
Regional ณ์ เม่อง Nagoya ป็ระเที่ศญ้�ปุ่็นั โดยม้ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์  
ดร.กาญจนัพันัธ์ุิ สุำขวิช่ชั่ย ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟ้ัา เป็็นัอาจารย์ 
ท้ี่�ป็ร้กษา

นิ่สิตำปีริญญ�ตำรี	 ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมคอมพิวิเตำอร์ ได้แก่  
นัายพิช่วัช่ร ลัคันัาธิิติิ นัายอิที่ธิิกร ปุ็ญสิำริ นัายธินักฤติ เมฆ์อ่อนั  
และนัายธินัพลธิรณ์์ เด่นัสิำริเดช่า จากการได้รับร�งวัิลุ่ชัน่ะเลิุ่ศ 
อัน่ดัำบ	 1 กลุ่ม ASEAN และรางวัลช่นัะเลิศอันัดับ 2 ในัรอบ  
Qualify จากการแข่งขันัทัี่กษะที่างไซึ่เบอร์ระดับภ่มิภาคัเอเช้่ย 
ติะวันัออกเฉ้ยงใต้ิและได้เป็็นัตัิวแที่นัป็ระเที่ศไที่ยเข้าส่่ำการแข่งขันั 
รอบสำุดที่้าย Final Round จัดโดยป็ระเที่ศเว้ยดนัาม โดยม้ 
ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ภารุจ รัตินัวรพันัธุิ์ ภาคัวิช่าวิศวกรรม 
คัอมพิวเติอร์ เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา    

น่�ยพชัรวัิฒน่์	 จิัน่ดำ�มณี	 นิ่สิตำปีริญญ�โท่	 ภ�ควิิชั� 
วิิศวิกรรมไฟฟ้� จากการได้รับรางวัล Best	 Presentation	
Award:	 CPESE	 2021	 จากการนัำาเสำนัอผ่ลงานัเร่�อง Effect  
of flexible power control on batteries requirement  
and performance in PV power system ในังานัป็ระชุ่ม 

	 รางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างช่่อเสียงให้แก่คณะ

คณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์ มอบโล่รางวลัและป็ระกาศเก้ยรติิคุัณ์ผ้่่ม้ผ่ลงานัด้เด่นัและสำร้างช่่�อเส้ำยงให้แก่คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ให้แก่นิัสิำติ 
และบคุัลากรสำายสำนัับสำนุันั ในัวันัสำถาป็นัาคัณ์ะวศิวกรรมศาสำติร์ คัรบรอบปี็ที่้� 84 จัดข้�นัเม่�อวันัท้ี่� 1 สิำงหาคัม 2565 ณ์ ห้องป็ระช่มุป็ระเสำรฐิ  
ผ่ลด้ อาคัารบุญสำม สุำวชิ่รัติน์ั โดยม้ผ้่่ได้รับรางวัล ดังน้ั�

วิช่าการนัานัาช่าติิ 8th International Conference on Power 
and Energy Systems Engineering (CPESE 2021) จัดโดย 
Fukuoka Institute of  Technology ป็ระเที่ศญ้�ปุ่็นั โดยม้อาจารย์ 
ดร. อัจฉรา พิเช่ฐจำาเริญ และผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.นิัธิิพัฒนั์ 
ท้ี่รฆ์วณิ์ช่ เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา

Miss	 Nu	 Myat	 Thazin	 แลุ่ะน่�งส�วิพรรษจัิร�	
ม�น่ญูวิงศ์	นิ่สิตำปีรญิญ�โท่	ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวิสัด่ำ จากการได้รับ 
รางวัล Oral	Presentation	Award การนัำาเสำนัอภาคับรรยาย 
Oral Presentation Award ในัการป็ระชุ่มวิช่าการระดับนัานัาช่าติิ  
The Joint International Conference on Applied Physics  
and Materials Applications & Applied Magnetism  
and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) จัดโดย The  
American Ceramic Society IEEE Thailand Section  
และ IEEE Magnetics Thailand Chapter ณ์ ศ่นัย์ป็ระชุ่ม 
และแสำดงสิำนัคั้านัานัาช่าติินังนุัช่ เม่องพัที่ยา จังหวัดช่ลบุร้  
โดยม้รองศาสำติราจารย์ ดร.สุำร้รัตินั์ ผ่ลศิลป็์ รองศาสำติราจารย์  
ดร.ป็ริญญา ฉกาจนัโรดม และผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.กษิดิศ  
พนัมสุำวรรณ์ เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา 

Miss	 Myo	 Myo	 Thu	 นิ่สิตำปีริญญ�เอก	 ภ�ควิิชั� 
วิิศวิกรรมวัิสด่ำ จากการได้รับรางวัล Outstanding	 Oral	 
Presentation	Award	จากการนัำาเสำนัอผ่ลงานั เร่�อง Thermal  
Oxidation of Nano carbon Synthesized by Solution  
Plasma Process with Enhanced Supercapacitor  
Performance ในังานั International Conference of Materials 
Thailand: The Asian Meeting on Ferroelectricity- 
The Asian Meeting on Electroceramics (AMF-AMEC 2021)  
จัดโดยจุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย มหาวิที่ยาลัยเที่คัโนัโลย้สุำรนัาร้  
สำมาคัมวิจัยวัสำดุแห่งป็ระเที่ศไที่ย และศ่นัย์เที่คัโนัโลย้โลหะ 
และวัสำดุแห่งช่าติิ โดยม้ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.กษิดศิ พนัมสุำวรรณ์  
เป็็นัท้ี่�ป็ร้กษา

น่�งส�วิน่น่ท่พร	 จิัตำน่่กูลุ่	 ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวัิสด่ำ  
จากการได้รับรางวัล Best	 Poster	 Presentation	 Award  
ผ่ลงานั: Hydroxyapatite Coating on 3D Printed Aluminium/  
Bioplastic Scaffold for Bone Tissue Engineering 
ในัการป็ระชุ่มนัานัาช่าติิ International Conference of Materials  
Thailand: The Asian Meeting on Ferroelectricity-The 
Asian Meeting on Electroceramics (AMF-AMEC 2021)   
โดยม้รองศาสำติราจารย์ ดร.อรทัี่ย จงป็ระท้ี่ป็ เป็็นัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา
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	 รางวัลโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร	(PQI)	ครั้งที่	10	ประจ�าปี	พ.ศ.	2564

น่�ยอนิ่วัิฒน่์	 พ่ดำโมตำ	 น่�งส�วิสหพร	 แบบปีระดัำบ 
และน่�งส�วิจััน่ท่ร์เพ็ญ	 อ่ดำมโชัติำพฤท่ธ์ิ สำำานัักงานัเลขานุัการ  
จากการได้รับร�งวัิลุ่รองชัน่ะเลิุ่ศอัน่ดัำบ	1 การนัำาเสำนัอผ่ลงานัแบบ  
Oral Presentation กลุ ่มวิที่ยาศาสำติร ์และเที่คัโนัโลย ้ 
จากท้ี่�ป็ระชุ่มสำภาข้าราช่การ พนัักงานั และล่กจ้างมหาวิที่ยาลัย 
แห่งป็ระเที่ศไที่ย(ป็ขมที่.) คัรั�งท้ี่� 13 จัดโดยมหาวิที่ยาลัยนัเรศวร  
จังหวัดพิษณุ์โลก

น่�ยปีรัชัญ�	 จััน่ท่ร์ศักด์ิำ ภาคัวิช่าวิศวกรรมสิำ�งแวดล้อม  
ได้รับร�งวัิลุ่บ่คลุ่�กรดีำเด่ำน่ คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ป็ระจำาปี็ 2565  
จากการป็ระพฤติิตินัเป็็นัแบบอย่างท้ี่�ด้ในัการคัรองตินั คัรองคันั  
คัรองงานั และม้ผ่ลการป็ฏิิบัติิงานัด้เด่นั  

ร�งวัิลุ่ที่�	1  ได้แก่ โครงก�รพัฒน่�ส�รสน่เท่ศท่่น่ก�รศึกษ�นิ่สิตำคณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์ โดยนัางจิติฤทัี่ย เมาไธิสำง นัางสำาวนับชุ่ล้  
พิพัธินััมพร และนัางสำาวโบรณ้์ จุลป็ระภาศรยุที่ธิ สำำานัักงานัเลขานุัการ

ร�งวัิลุ่ที่�	2  ได้แก่ โครงก�รบริห�รจััดำก�รก�รใชั้บริก�รย�น่พ�หน่ะ โดยนัายณ์รงคั์ศักดิ� นิัยมที่อง นัายที่วิเดช่ เอ้�ยมอำานัวย  
และนัางสำาวภัที่รวด้ กอบกิจชั่ยสำงค์ั สำำานัักงานัเลขานุัการ

ร�งวัิลุ่ที่�	3  ได้แก่ โครงก�รปีรับปีร่งกระบวิน่ก�รจััดำเก็บแลุ่ะเผู้ยแพร่ภ�พเพ่�อก�รปีระชั�สัมพัน่ธ์ โดยนัายอนิัวัฒนั์ พุดโมติ  
นัางสำาวติะวันั ศุภกิจเร่องโรจน์ั และนัายที่ศพร สำมบัติินัา สำำานัักงานัเลขานุัการ

ร�งวัิลุ่ชัมเชัย  ได้แก่  โครงก�รปีรับปีร่งกระบวิน่ง�น่ก�รเข้�พักบ้�น่พักรับรอง	Waterman	Home โดยนัางสำาวภิญญ์ภัที่รา ท่ี่าที่ราย 
นัางสำาวอัญช่ล้ อุดมศิลป์็ และนัายนัพพล รักน้ัอย วิที่ยาลัยการช่ลป็ระที่านั

ร�งวัิลุ่	Popular	Vote ผ้่่นัำาเสำนัอด้เด่นั ได้แก่ น่�งส�วิภัท่รวิดีำ	กอบกิจัชััยสงค์ สำำานัักงานัเลขานุัการ

รางวิัลบุคลากัรสายสนับสนุนผ้้มีผลงานด์ีเด์่น
และสร้างชิ่�อเสียงให้้แกั่คณะ

รางวิัลบุคลากัรด์ีเด์่นคณะวิิศวิกัรรมศาสตร์ 
ประจำาปี 2564
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การจัดการการศึกษา

	“พัฒนานิสิต		“พัฒนานิสิต	
สู่...บัณฑิตและวิศวกรม่ออาชีพ”	สู่...บัณฑิตและวิศวกรม่ออาชีพ”	



การรับนิสิตเข้้าศึกษาระดับปริญญาตรี

 คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ดำาเนิันัการรับสำมัคัรและคััดเล่อกบุคัคัลเข้าศ้กษาต่ิอในัสำถาบันัอุดมศ้กษา (TCAS)  
ป็ระจำาป็ีการศ้กษา 2565 ติามนัโยบายของมหาวิที่ยาลัย โดยม้การรับสำมัคัรรวมกันัทัี่�งภาคัป็กติิ พิเศษ และนัานัาช่าติิ โดยแบ่งร่ป็แบบ 
การคััดเล่อกออกเป็็นั 4 รอบ รวม 1,095 คันั ดังน้ั�

 TCAS 1 Portfolio 

ใช่้คัวามสำามารถพิเศษ ป็ระวัติิผ่ลงานั ไม่ใช่้คัะแนันั 
เป็ิดรับ 5 โคัรงการ  

• โคัรงการช่้างเผ่่อก 
•  โคัรงการโอลิมป็ิกวิช่าการ 
•  โคัรงการรับนัักก้ฬาที่้มช่าติิและเยาวช่นัที่้มช่าติิฯ  
•  โคัรงการเร้ยนัล่วงหนั้า 
•  โคัรงการหลักสำ่ติรนัานัาช่าติิและหลักสำ่ติรภาษาอังกฤษ

 TCAS 2 Quota 

ใช่้คัุณ์สำมบัติิเฉพาะหร่อสำอบป็ฏิิบัติิ ใช่้คัะแนันัสำอบ GAT PAT  
เป็ิดรับ 8 โคัวติา 
•  โคัวติาเพช่รนันัที่ร้ 
• โคัวติาคัวามร่วมม่อในัการสำร้างเคัร่อข่ายการศ้กษา (MOU) 
• โคัวติาพิเศษ 30 จังหวัด 
•  โคัวติารับผ่่้ม้คัวามสำามารถที่างก้ฬาด้เด่นั 
• โคัวติารับผ่่้ม้คัวามสำามารถด้านัศิลป็วัฒนัธิรรมฯ 
•  โคัวติารับนัักเร้ยนัโรงเร้ยนัสำาธิิติ
 แห่งมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ 
•  โคัวติาล่กพระพิรุณ์ 
•  โคัรงการหลักสำ่ติรนัานัาช่าติิและหลักสำ่ติรภาษาอังกฤษ 

 TCAS 3 Admission 

ใช่้คัะแนันัสำอบ GAT PAT

 TCAS 4 กัารรับตรงอิสระ 

กรณ์้หลักสำ่ติรได้นัิสำิติไม่คัรบติามแผ่นัเที่่านัั�นั

 กระบวนัการในัการรับสำมัคัรเป็็นัการรับสำมัคัร Online รอบท้ี่�1  
รอบท้ี่� 2 และรอบท้ี่� 4 เป็็นัการรับสำมัคัรผ่่านัเว็บไซึ่ต์ิของมหาวิที่ยาลัย 
เกษติรศาสำติร์ www.admission.ku.ac.th รอบท้ี่� 3 รับสำมัคัร 
ผ่่านัเว็บไซึ่ติ์ของท้ี่�ป็ระชุ่มอธิิการบด้แห่งป็ระเที่ศไที่ย (ที่ป็อ.) 
https://student.mytcas.com

 การคััดเล่อกบุคัคัลเข้าศ้กษาติ่อด้วยวิธ้ิการสำอบสำัมภาษณ์์ 
แบบ Online ในั TCAS รอบท้ี่� 1 รอบท้ี่� 2 และรอบท้ี่� 4  
โดยคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ดำาเนิันัการจัดสำอบสัำมภาษณ์์ติามแนัวที่าง 
ท้ี่�มหาวิที่ยาลัยกำาหนัด โดยพิจารณ์าคััดเล่อกจากคัะแนันัติามเกณ์ฑ์ิ
ท้ี่�สำาขาวิช่ากำาหนัด ส่ำวนั TCAS รอบท้ี่� 3 ไม่ม้การสำอบสัำมภาษณ์์

จำานวินกัารรับเข้้านิสิตให้ม่ 
ประจำาปีกัารศึกัษัา 2565

TCAS	1
181	คน่

TCAS	2
105	คน่

TCAS	4	
44	คน่

TCAS	3
765	คน่

รวิม	
1,095	คน่

การจัดการการศึกษา
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ห้ลักัส้ตรที�เปิด์รับห้ลักัส้ตรที�เปิด์รับ
TCAS รอบ 1- รอบ 3

มห้าวิิทยาลัยเกัษัตรศาสตร์ ประจำาปีกัารศึกัษัา 2565

คณะวิิศวิกัรรมศาสตร์

หม�ยเหตำ่	 ปี		=	ภ�คปีกตำิ	 พ		=	ภ�คพิเศษ	 น่	 =	น่�น่�ชั�ตำิ

ส�ข�วิิชั� TCAS1	(Portfolio) TCAS	2	(Quota) TCAS	3	(Admission)

วิิศวิกรรมเคร่�องกลุ่

วิิศวิกรรมไฟฟ้�

วิิศวิกรรมอ่ตำส�หก�ร

วิิศวิกรรมเคมี

วิิศวิกรรมไฟฟ้�เคร่�องกลุ่ก�รผู้ลุ่ิตำ

วิิศวิกรรมวิัสดำ่

วิิศวิกรรมโยธ�

วิิศวิกรรมคอมพิวิเตำอร์

วิิศวิกรรมก�รบิน่แลุ่ะอวิก�ศ

วิิศวิกรรมสิ�งแวิดำลุ่้อม

วิิศวิกรรมโยธ�-ท่รัพย�กรน่ำ��

วิิศวิกรรมสำ�รวิจัแลุ่ะส�รสน่เท่ศภูมิศ�สตำร์

ก�รจััดำก�รเท่คโน่โลุ่ยีก�รบิน่

วิิศวิกรรมซีอฟตำ์แวิร์แลุ่ะควิ�มรู้

วิิศวิกรรมก�รบิน่แลุ่ะอวิก�ศ-บริห�รธ่รกิจั

ปี

ปี

ปี

ปี ปี ปี

ปี ปี ปี

ปี ปี ปี

ปี ปี ปี

ปี ปี ปี

ปี ปี ปี

ปี ปี ปี

ปี ปี ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

พ

พ

พ

พ พ พ

พ พ พ

พ พ พ

พ พ พ

พ พ พ

พ

พ

พ

พ

พ

พ

น่

น่

น่ น่ น่

น่

น่ น่ น่

น่

น่

น่

น่
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น่
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หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2565 

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ เป็็นัสำถาบันัท้ี่�มุ่งเน้ันัผ่ลิติบัณ์ฑิิติให้เป็็นัวิศวกรม่ออาช้่พท้ี่�ม้คัวามสำามารถและรอบร้่ที่างเที่คันิัคั พร้อมด้วยคุัณ์ธิรรม  
จริยธิรรม และคัวามรับผิ่ดช่อบที่างสัำงคัม ในัป็ีการศ้กษา 2565 คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้ที่ำาการเป็ิดสำอนัหลักส่ำติรระดับป็ริญญาติร้ 
และบัณ์ฑิิติศ้กษา ภาคัป็กติิ ภาคัพิเศษ ภาคัภาษาอังกฤษ และนัานัาช่าติิ รวมทัี่�งสิำ�นั 46 หลักส่ำติร

ระดับปริญญาตรี
16 หลักสูตร

ระดับปริญญาโท
20 หลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
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)

3. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 
(ภาคปกติ)

19. วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 
(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ) 38. วศ.ด.วิศวกรรมโยธา	 

(ภาคปกติ)
4. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	 

(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคภาษาอังกฤษ)
20. วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า	(ภาคปกติ)

21. วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ	(ภาคปกติ)
39. ปร.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

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

22. วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 
และการจัดการวิศวกรรม	(นานาชาติ)

6. วศ.บ.วิศวกรรมเคร่่องกล	 
(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ)

23. วศ.ม.วิศวกรรมเคร่่องกล	 
(ภาคปกติ,	ภาคพิเศษ) 40. วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า	 

(ภาคปกติ)
7. วศ.บ.วิศวกรรมเคร่่องกล	(นานาชาติ) 24. วศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรน�้า	 

(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ)

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

25. วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 
(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ) 41. วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ	

(ภาคปกติ)9. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 
(ภาคปกติ	ภาคภาษาอังกฤษ)

26. วศ.ม.เทคโนโลยกีารผลติทางอตุสาหกรรม	
(ภาคพิเศษ)		

10. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่่องกลการผลิต	 
(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ) 27. วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ	(ภาคปกติ)	

42. วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ	
(นานาชาติ)11. วศ.บ.วิศวกรรมการผลิตดิจิทัล	 

และการบูรณาการหุ่นยนต์	(นานาชาติ)
28. วศ.ม.วิศวกรรมการบินและอวกาศ	 

(ภาคปกติ)

12. วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ	(ภาคปกติ	ภาคพิเศษ) 29. วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้างพ่้นฐาน 
และการบริหาร	(ภาคพิเศษ) 43. วศ.ด.วิศวกรรมเคร่่องกล	 

(ภาคปกติ)

13. วศ.บ.วิศวกรรมการบินและอวกาศ	(ภาคปกติ)	
*วศ.บ.วิศวกรรมการบินและอวกาศ 
และบริหารธุรกิจ	(หลักสูตรร่วม	2	ปริญญา	 
นานาชาติ)	ใช้หลักสูตรเดียวกับ	
วศ.บ.วิศวกรรมการบินและอวกาศ*

30. วศ.ม.การจัดการวิศวกรรม	(ภาคพิเศษ)	

31. วศ.ม.วิศวกรรมความปลอดภัย	 
(ภาคพิเศษ) 44. ปร.ด.วิศวกรรมทรัพยากรน�้า	

(ภาคปกติ)32. วศ.ม.วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย	 
(ภาคพิเศษ)

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

33. วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ	(ภาคพิเศษ)
45. วศ.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	

(ภาคปกติ)34. วศ.ม.	สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ 
และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	(นานาชาติ)

15. วท.บ.การจัดการเทคโนโลยีการบิน	 
(ภาคพิเศษ)

35. วศ.ม.เทคโนโลยีโครงสร้างเพ่่อสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง	(ภาคพิเศษ) 46. ปร.ด.วิศวกรรมวัสดุ	 

(ภาคปกติ)16. วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
(นานาชาติ)

36. วศ.ม.วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากร 
เพ่่อความยั่งย่น	(นานาชาติ)
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�านวน 16 หลักสูตร

1.	 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี

2.	 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

3.	 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4.	 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

5.	 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

6.	 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่่องกล

7.	 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่่องกล	(นานาชาติ)

8.	 วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน�้า

9.	 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

10.	วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่่องกลการผลิต

11.	วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ

12.	วศ.บ.วิศวกรรมการบินและอวกาศ

13.	วศ.บ.วิศวกรรมส�ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

14.	วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้	(นานาชาติ)

15.	วศ.บ.วิศวกรรมการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์	
	 (หลักสูตรนานาชาติ)

16.	วท.บ.การจัดการเทคโนโลยีการบิน

หลักสูตรระดับปริญญาโท จ�านวน 8 หลักสูตร

1.	 วศ.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากร
	 เพ่่อความยั่งย่น	(นานาชาติ)	

2.	 วศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพ่่อสิ่งแวดล้อม 
	 สรรค์สร้าง

3.	 วศ.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4.	 วศ.ม.สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

5.	 วศ.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

6.	 วศ.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

7.	 วศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

8.	 วศ.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ�านวน 1 หลักสูตร

1.	 วศ.ด.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรที่ปรับปรุงในปีการศึกษา 2565 

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้ป็รับป็รุงหลักส่ำติรติามเกณ์ฑ์ิมาติรฐานัหลักส่ำติร พ.ศ. 2558 เพ่�อรองรับการบริหารจัดการหลักส่ำติรท้ี่�ม้ลักษณ์ะ 
ท้ี่�แติกต่ิางติามจุดเน้ันัของสำาขาวิช่าการและวิช่าช้่พต่ิาง ๆ  และติอบสำนัองการผ่ลิติบัณ์ฑิิติให้ม้คุัณ์ภาพ สำอดคัล้องกับกรอบมาติรฐานัคุัณ์วุฒิ 
ระดับอุดมศ้กษาแห่งช่าติิ ติลาดแรงงานัคัวามก้าวหน้ัาของศาสำติร์และเที่คัโนัโลย้ รวมทัี่�งบริบที่ที่างสำงัคัมที่้�เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ โดยในัปี็การศ้กษา  
2565 คัณ์ะม้หลักส่ำติรป็รับป็รุงติามเกณ์ฑ์ิมาติรฐานัฯ ท้ี่�ผ่่านัคัวามเห็นัช่อบจากท้ี่�ป็ระชุ่มสำภามหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ จำานัวนั 25 หลักส่ำติร  
ดังน้ั�
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รางวิัลตำาราด์ีเด์่น 
๏ รางวิัลละ 50,000 บาท มี 3 ผลงาน ได์้แกั่ ๏

การพััฒนาสื่อการสอน 

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้สำ่งเสำริมและสำนัับสำนัุนัให้อาจารย์ 
คัณ์ะพฒันัาส่ำ�อการสำอนั โดยจัดให้ม้โคัรงการป็ระกวดการเร้ยบเร้ยง 
ติำาราที่างด้านัวิศวกรรมศาสำติร์ป็ีการศ้กษา 2564 และโคัรงการ 
ป็ระกวดว้ดิทัี่ศนั์ส่ำ�อการสำอนัอิเล็กที่รอนิักสำ์ที่างด้านัวิศวกรรม 
ปี็การศ้กษา 2564 ข้�นัระหว่างเด่อนัธัินัวาคัม 2564 - มิถุนัายนั  
2565

1. 
ศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.ก้องกิตำิ	พูสวิัสดำิ์	
ภาคัวิช่าวิศวกรรมอุติสำาหการ
ผ่ลงานัติำาราเร่�อง Human Learning for 
Productive and High-Performance 
Workplace 

2.
ผูู้้ชั่วิยศ�สตำร�จั�รย์	
ดำร.พิชัญ์น่รี	ลุ่ลุ่ิตำ�ภรณ์	
ภาคัวิช่าวิศวกรรมสำิ�งแวดล้อม
ผ่ลงานัติำาราเร่�อง มลพิษที่างอากาศและ
การคัวบคุัม (Air Pollution and Control)

3. 
ผูู้้ชั่วิยศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.วิิส่ท่ธิ์	ส่พิท่ักษ์ 
ภาคัวิช่าวิศวกรรมอุติสำาหการ
ผ่ลงานัติำาราเร่�อง การวางแผ่นัวัสำดุคังคัลัง 
(ที่ฤษฎ้และการจำาลองสำถานัการณ์์) 
(Inventory Planning (Theory and 
Simulation))

1.	 การประกวดการเรียบเรียงต�ารา
	 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

เพ่�อเป็ ็นัการสำ ่งเสำริมและสำนัับสำนัุนัให ้อาจารย ์คัณ์ะ 
วิศวกรรมศาสำติร์ ผ่ลิติติำาราและหนัังส่ำอที่างด้านัวิศวกรรมศาสำติร์ 
ให้มากยิ�งข้�นั ติลอดจนัเป็็นัการสำร้างเสำริมบรรยากาศที่างวิช่าการ 
ให้อาจารย์ม้คัวามกระต่ิอร่อร้นัในัการจัดที่ำาติำาราและหนัังส่ำอ 
ที่างด้านัวศิวกรรมศาสำติร์ อันัจะนัำาไป็สำ่ค่ัวามก้าวหน้ัาที่างวชิ่าการ 
และการขอติำาแหนั่งที่างวิช่าการ โดยม้อาจารย์ท้ี่�สำนัใจสำ่งผ่ลงานั 
เข้าร่วมป็ระกวดทัี่�งสิำ�นั จำานัวนั 4 เร่�อง และม้ผ้่่ได้รับรางวัล ดังน้ั�

รางวิัลตำาราด์ี
๏ รางวิัลละ 30,000 บาท มี 1 ผลงาน ได์้แกั่ ๏

ดำร.วิโรดำม	ตำู้จัิน่ดำ�	
ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัร่�องกล
ผ่ลงานัติำาราเร่�อง การโป็รแกรมจ่เล้ยสำำาหรับวิศวกร (Julia 
Programming for Engineers)
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2.	 การประกวดวีดิทัศน์ส่่อการสอน
	 อิเล็กทรอนิกส์	ด้านวิศวกรรมศาสตร์

เพ่�อส่ำงเสำริมและสำนัับสำนุันัให้อาจารย์คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ 
ผ่ลิติว้ดิทัี่ศน์ัส่ำ�อการสำอนัอิเล็กที่รอนิักส์ำ ที่างด้านัวิศวกรรมศาสำติร์ 
ให้มากยิ�งข้�นั ติลอดจนัสำร้างเสำริมบรรยากาศที่างวิช่าการ 
ให้อาจารย์ม้คัวามกระต่ิอร่อร้นัในัการจัดที่ำาว้ดิทัี่ศนั์ส่ำ�อการสำอนั 
อิเล็กที่รอนัิกสำ์ที่างด้านัวิศวกรรม อันัจะนัำาไป็สำ่ ่การพัฒนัา 
การเร้ยนัการสำอนัที่้�สำนัับสำนุันัทัี่กษะของผ่่้เร้ยนัในัศติวรรษที่้� 21  
โดยม้อาจารย์ท้ี่�สำนัใจสำ่งผ่ลงานัเข้าร่วมป็ระกวดทัี่�งสิำ�นั จำานัวนั  
8 เร่�อง และม้ผ้่่ได้รับรางวัล ดังน้ั�

ประเภทสอนเต็มรายวิชา	
รางวิัลวิิด์ีทัศน์ด์ี 

๏ รางวิัลละ 30,000 บาท มี 1 ผลงาน ได์้แกั่ ๏

ผูู้้ชั่วิยศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.ณัฐวิ่ฒิ	ชัิน่ธเน่ศ	

ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้า

ผ่ลงานัว้ดิที่ัศนั์เร่�อง วิศวกรรมไฟัฟั้าเบ่�องติ้นั

รางวิัลวิีด์ีทัศน์ชิมเชิย 
๏ รางวิัลละ 15,000 บาท มี 3 ผลงาน ได์้แกั่ ๏

3.
รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.เอกชััย	
ไพศ�ลุ่กิตำติำสก่ลุ่	
ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้า 
ผ่ลงานัว้ดิที่ัศนั์เร่�อง หลักการเร้ยนัร่้
เช่ิงล้กและการป็ระยุกติ์ (Principles 
of Deep Learning and applications)

2.
รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.สริพิลุ่	อน่นั่ตำวิรก่ลุ่ 
ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้ 
ผ่ลงานัว้ดิที่ัศนั์เร่�อง วิศวกรรมป็ฏิิกิริยา
การเกิดพอลิเมอร์ (Polymerization 
Engineering)

1.
รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.ปีฏิภ�ณ	จั่้ยเจัิม	
ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ 
ผ่ลงานัว้ดิที่ัศนั์เร่�อง โลหกรรมกายภาพ 
(Physical Metallurgy)

ANNUAL REPORT 2022
Faculty of Engineering • KU48



ประเภทสอนเฉพาะบางหัวข้อ
รางวิัลวิิด์ีทัศน์ด์ี

๏  รางวิัลละ 10,000 บาท มี 3 ผลงาน ได์้แกั่ ๏

3.
อ�จั�รย์	ดำร.พรรณท่ิศ�	ลุ่ิ�มแหลุ่มท่อง	
ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้ 
ผ่ลงานั วดิ้ที่ศัน์ัเร่�อง พ่�นัฐานัการใช้่โป็รแกรม ASPEN Plus เพ่�อจำาลอง
กระบวนัการที่างวิศวกรรมเคัม้ (ASPEN Plus Fundamentals for 
Chemical Process Simulation)

2. 

ผูู้้ชั่วิยศ�สตำร�จั�ย์	ดำร.ณัฐวิ่ฒิ	ชัิน่ธเน่ศ	
ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้า 
ผ่ลงานั วด้ทิี่ศัน์ัเร่�อง การใช้่โป็รแกรม MATLAB สำำาหรบัระบบคัวบคัมุ
เช่ิงเสำ้นั (MATLAB Programming for Linear Control Systems)

รางวิัลวิิด์ีทัศน์ชิมเชิย
๏  รางวิัลละ 5,000 บาท มี 1 ผลงาน ได์้แกั่ ๏

1.
อ�จั�รย์	ดำร.วิรวัิชัร	วัิฒน่ฐ�น่ะ	
ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ 
ผ่ลงานั ว้ดิที่ัศนั์เร่�อง การสำาธิิติการที่ดลองและการใช่้โมเดล 
เพ่�อเสำริมสำร้างคัวามเข้าใจในัการเร้ยนัร้่ ในัวิช่าป็ฏิิบัติิการเคัม้สำำาหรับ
วิศวกรวัสำดุ (Experimental Demonstration And Modeling  
to Strengthen the Understanding in the Chemical Laboratory  
Course for Materials Engineers)

รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.พัชัร�ภรณ์	บ่ณยวิ�น่ิชัก่ลุ่	
ภาคัวิช่าวิศวกรรมการบินัและอวกาศ 
ผ่ลงานั ว้ดิที่ัศนั์เร่�อง โคัรงสำร้างอากาศยานั 1 (Aircraft Structures I)
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ในัป็ีการศ้กษา 2564 คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้จัดอบรม 
เพิ�มพ่นัทัี่กษะการพ่ดส่ำ�อสำารภาษาอังกฤษสำำาหรับอาจารย์ 
และบุคัลากรคัณ์ะ ระหว่างวันัท้ี่� 18 เมษายนั - 30 พฤษภาคัม  
2565 ในัร่ป็แบบออนัไลน์ั โดยใช้่แอป็พลิเคัชั่�นับนัอุป็กรณ์์ม่อถ่อ 
เป็็นัเคัร่�องม่อป็ระกอบการฝ่ึกฝ่นั โดยม้ อ.ศุภรา บาเลนัไที่นันั์  
และคัณ์ะ จากสำถาบันัภาษามหาวิที่ยาลัยขอนัแก่นั เป็็นัวิที่ยากร 

การอบรมเพัิ�มพัูนทักษะการพัูดสื่อสารภูาษาอังกฤษ
สำาหรับอาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในัการอบรม ทัี่�งน้ั� เพ่�อเติร้ยมคัวามพร้อมและพัฒนัาศักยภาพ 
การใช่้ภาษาอังกฤษสำำาหรับบุคัลากรคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์  
ให้สำามารถนัำาทัี่กษะการใช่้ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่ำ�อสำารไป็ใช่้ 
ป็ระโยช่น์ัต่ิอการป็ฏิิบัติิหน้ัาท้ี่�ท้ี่�เก้�ยวข้อง ม้ผ้่่เข้าร่วมอบรมทัี่�งสิำ�นั 
34 คันั แบ่งเป็็นั อาจารย์ 13 คันั และเจ้าหน้ัาท้ี่� 21 คันั

ANNUAL REPORT 2022
Faculty of Engineering • KU50



 ระบบค�าร้องออนไลน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ระบบคำาร้อง
คณะวิิศวิกัรรมศาสตร์ 

https://edocument.eng.ku.ac.th/reqform

Login เข้าระบบ

ศกึษาคูม่อืระบบได้ท่ีนี่

1
2

3
4

5
6

7

นิสิต
กัรอกัคำาร้องผ่านระบบ

อาจารย์ที�ปร้กัษัา
ผ่านควิามเห้็นชิอบ

ห้ัวิห้น้าภาควิิชิา
ผ่านควิามเห้็นชิอบ

ประธานโครงกัารฯ 
ผ่านควิามเห้็นชิอบ 

(เฉพาะโครงกัารฯ)

รองคณบด์ีฝ่ายวิิชิากัาร 
(แทนคณบด์ี) 

พิจารณา          อนุมัติ

นิสิต
Download เอกัสาร 

(ส่งสำานักับริห้ารกัารศึกัษัา มกั.)

: ภาคปกัติ 
: โครงกัาร เจ้าห้น้าที� 

ตรวิจสอบ

onlineonline

ง่าย 

จบ 

ระบบเดียว

การพััฒนาการบริการนิสิต 

หน่ัวยที่ะเบ้ยนัและป็ระเมินัผ่ลการศ้กษา งานับริการการศ้กษา  
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้พัฒนัาระบบคัำาร ้องออนัไลนั์ข้�นั  
เพ่�อยกระดับการให้บริการเพิ�มป็ระสิำที่ธิิภาพ และอำานัวย 
คัวามสำะดวกในัการย่�นัใบคัำาร ้องแก่นิัสิำติระดับป็ริญญาติร้  
เจ้าหน้ัาท้ี่� และอาจารย์ผ้่่เก้�ยวข้องในักระบวนัการพิจารณ์าคัำาร้อง 

ติลอดจนัเพ่�อลดขั�นัติอนัการดำาเนิันัการ ลดป็ริมาณ์เอกสำาร  
และพัฒนัาระบบงานัให้สำามารถจัดเก็บข้อม่ลใบคัำาร้องเข้าส่ำ่ 
ฐานัข้อม่ลอย่างเป็็นัระบบและม้ป็ระสิำที่ธิิภาพยิ�งข้�นั โดยเปิ็ดให้ใช้่ 
ระบบตัิ�งแต่ิวันัท้ี่� 1 สิำงหาคัม 2565 เป็็นัต้ินัมา ภายใต้ิแนัวคิัด “ง่�ย	
จับ	ระบบเดีำยวิ”
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	 การจัดหาทรัพยากรห้องสมุดและฐานข้อมูล

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้บอกรับฐานัข้อม่ลหนัังส่ำออิเล็กที่รอนิักสำ์ 
ร่วมกับสำำานัักหอสำมุด มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ โดยแบ่งช่ำาระ 
ค่ัาบอกรับฐานัข้อม่ลร่วมกันัในัสัำดส่ำวนั 50 : 50 ดังน้ั�

ASCE (American Society of Civil Engineers)

ระยะเวลาการใช้งาน

	1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2565

	ค่าใช้จ่าย 

160,158 บาท

ASME (American Society of Mechanical Engineers)

ระยะเวลาการใช้งาน

 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2565

 ค่าใช้จ่าย	

74,210 บาท

Knovel

ระยะเวลาการใช้งาน

 1	กรกฎาคม	2565	-	30	มิถุนายน	2566

 ค่าใช้จ่าย	

879,967.50 บาท
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ห้นังส่อตำาราวิิชิากัารภาษัาอังกัฤษั

จัด์ซึ่่�อห้นังส่อให้ม่ วิงเงิน 

574,256.50 บาท

46 
เล่ม

17 
เล่ม

63 
เล่ม

ห้นังส่อ Soft Skill (ภาษัาไทย)

รวิมทั�งสิ�น

โครงการจัดซ่้อหนังส่อเข้าห้องสมุด	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปี็การศ้กษา 2564 คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้ม้การจัดซ่ึ่�อหนัังส่ำอใหม่เข้าห้องสำมุด 
ในัวงเงินั 574,256.50 บาที่ เพ่�อสำ่งเสำริมการเร้ยนัการสำอนัและการวิจัยของคัณ์ะ 
ให้ม้ป็ระสิำที่ธิิภาพมากยิ�งข้�นั โดยได้จัดซ่ึ่�อหนัังส่ำอติำาราทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาองักฤษ 
เข้าห้องสำมุดคัณ์ะ เป็็นัเงินัทัี่�งสิำ�นั 195,734.05 บาที่ (หน้ั�งแสำนัเก้าหม่�นัห้าพันัเจ็ดร้อย 
สำามสิำบส้ำ�บาที่ห้าสำติางค์ั) แบ่งเป็็นั 

หนัังส่ำอติำาราวิช่าการภาษาอังกฤษ   จำานัวนั 46 เล่ม 

หนัังส่ำอ Soft Skill (ภาษาไที่ย)  จำานัวนั 17 เล่ม

รวมทัี่�งสิำ�นั    จำานัวนั 63 เล่ม
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การประชาสัมพัันธ์์หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนต่าง	ๆ	
	 เข้าเยี่ยมชม

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้ม้โอกาสำติ้อนัรับคัณ์ะนัักเร้ยนั 
และอาจารย์จากโรงเร้ยนัต่ิาง ๆ  โดยม้การให้ข้อม่ลสำาระป็ระโยช่น์ั 
เก้�ยวกับการสำอบคััดเล่อก การเล่อกสำาขาวิช่า และแนัะนัำาสำาขาอาช้่พ  
ช้่วิติการเร้ยนั การที่ำากิจกรรม และเย้�ยมช่มสำาขาวิช่าต่ิาง ๆ  ในัระดับ 
ป็ริญญาติร้ของคัณ์ะ ทัี่�งน้ั�เพ่�อเป็็นัข้อม่ลในัการตัิดสิำนัใจของนัักเร้ยนั  
ท้ี่�จะเล่อกเข้าศ้กษาในัคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ในัรอบป็ีที่้�ผ่่านัมา 
ม้โรงเร้ยนัเข้าเย้�ยมช่มคัณ์ะ จำานัวนั 2 โรงเร้ยนั ดังน้ั�

วัิน่ที่�	 17	 สิงห�คม	 2565 รองศาสำติราจารย์ ดร.วชิ่ระ  
จงบุร้ รองคัณ์บด้ฝ่่ายวิช่าการ พร้อมด้วยผ้่่บริหารและคัณ์าจารย์ 
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ร่วมให้การต้ิอนัรบัคัณ์ะอาจารย์และนัักเร้ยนั 
โรงเร้ยนัหาดใหญ่วิที่ยาลัยสำมบ่รณ์์กุลกันัยา จ.สำงขลา ในัโคัรงการ 
พัฒนัาและส่ำงเสำริมนัักเร้ยนัท้ี่�ม้คัวามสำามารถพิเศษด้านัวิที่ยาศาสำติร์ 
และคัณิ์ติศาสำติร์ จำานัวนั 28 คันั นัำาโดยอาจารย์เสำาวณ้์ รอดม้  
รองหัวหนั้าโคัรงการ กิจกรรมป็ระกอบด้วยการรับฟัังหลักส่ำติร 
การเร้ยนัและแนัวที่างการศ้กษาติ่อในัคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์  
และการเข้าเย้�ยมช่มห้องเร้ยนั ห้องป็ฏิิบัติิการของภาคัวิช่า 
วิศวกรรมโยธิา และภาคัวิช่าวิศวกรรมการบินัและอวกาศ
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วัิน่ที่�	26	สิงห�คม	2565 ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ดลุย์พิเช่ษฐ์  
ฤกษ์ป็ร้ดาพงศ์ ผ่่้ช่่วยคัณ์บด้ฝ่่ายวิช่าการ พร้อมด้วยคัณ์าจารย์ 
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ร่วมให้การติ้อนัรับคัณ์ะคัร่และนัักเร้ยนั 
จากโรงเร้ยนัศร้อยุธิยา ในัพระอุป็ถัมภ์ สำมเด็จพระเจ้าภคิัน้ัเธิอ  
เจ้าฟั้าเพช่รรัตินัราช่สุำดา สิำริโสำภาพัณ์ณ์วด้ จำานัวนั 101 คันั  
นัำาโดยนัางอมรา คุ้ัมจันัอัด รองผ้่่อำานัวยการกลุ่มบริหารวิช่าการ  
เข้าเย้�ยมช่ม ห้องเร้ยนั ห้องป็ฏิิบัติิการ ภาคัวิช่วิศวกรรมเคัร่�องกล  
วิศวกรรมวัสำดุ และวิศวกรรมโยธิา พร้อมรับฟัังแนัวที่าง 
การเข้าศ้กษาติ่อในัคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์จากผ่่้ช่่วยคัณ์บด้ 
ฝ่่ายวิช่าการ โดยม้นิัสิำติจากสำโมสำรนัิสิำติคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์  
ร่วมพ่ดคุัยและต้ิอนัรับนัักเร้ยนั พร้อมนัำาช่มภาคัวิช่า
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คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้เล็งเห็นัคัวามสำำาคััญในัการพัฒนัานิัสิำติให้สำามารถ 
จบการศ้กษาอย่างม้คุัณ์ภาพก่อนัออกไป็ส่่ำสัำงคัม พร้อมกับเป็็นัผ้่่ท้ี่�ม้คัวามร้่ คัวบค่่ักับ 
คุัณ์ธิรรม จริยธิรรม รวมถ้งการม้ทัี่กษะและป็ระสำบการณ์์ในัภาคัป็ฏิิบัติิ นัอกเหน่ัอจาก 
คัวามร่้ที่้�ได้ศ้กษาในัชั่�นัเร้ยนั คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้จัดสำรรงบป็ระมาณ์สำนัับสำนุันั 
ให้นิัสิำติจัดกิจกรรมในัหลาย ๆ  ด้านั เพ่�อเพิ�มศักยภาพให้นิัสิำติ รวมทัี่�งได้จัดกิจกรรมเสำรมิ 
หลักส่ำติรอย่างม้ป็ระสิำที่ธิิภาพ เพ่�อให้ผ้่่เข้าร่วมกิจกรรมได้สัำมฤที่ธิิ�ผ่ลยิ�งข้�นั นัอกจากน้ั� 
ยงัได้พัฒนัาคุัณ์ภาพนิัสิำติให้สำอดคัล้องกับเกณ์ฑ์ิการป็ระกันัคุัณ์ภาพ เช่่นั ด้านัวิช่าการ  
ด้านัอนุัรักษ์สิำ�งแวดล้อม ด้านัส่ำงเสำริมคุัณ์ธิรรมจริยธิรรม ด้านัส่ำงเสำริมศิลป็วัฒนัธิรรม  
ด้านัช่่วยเหล่อสัำงคัมและบำาเพ็ญป็ระโยช่นั์อย่างติ่อเนั่�องทุี่กป็ีการศ้กษา จัดโดย 
หนั่วยกิจการนิัสิำติและภาคัวิช่า รวมทัี่�งสำโมสำรนิัสิำติคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ซึ่้�งในั 
ปี็การศ้กษา 2564 ได้จัดกิจกรรมต่ิาง ๆ ดังน้ั�

การพััฒนานิสิต 

กิจกรรมด้านวิชาการและพััฒนาศักยภูาพั

	 โครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้สำนัับสำนุันังบป็ระมาณ์ให้ทุี่กภาคัวิช่าจัดโคัรงการก้าวแรกส่ำ่วิศวกรยุคัใหม่ สำำาหรับนิัสิำติชั่�นัป็ีท้ี่� 2 ในัร่ป็แบบ 

การบรรยายให้คัวามร่้ที่างวิช่าการศ้กษาด่งานันัอกสำถานัท้ี่�และกิจกรรมสัำนัที่นัาการ เพ่�อเป็็นัการแนัะนัำาภาคัวิช่าท้ี่�นิัสิำติสัำงกัด โดยคัณ์ะ 
ให้การสำนัับสำนุันังบป็ระมาณ์แก่นิัสิำติท้ี่�เข้าร่วมโคัรงการคันัละ 1,000 บาที่และงบป็ระมาณ์เพิ�มเติิมจากภาคัวิช่าต่ิาง ๆ
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พระจอมเกล้าธินับุร้ ในัการป็ระกวดการแข่งขันัการนัำาเสำนัอ 
แนัวคิัด “Innovation	for	Touchless	Society”	-	น่วัิตำกรรม 
เพ่�อสังคมไร้ก�รสัมผัู้สใน่ร�ยก�ร	 “The	 Comprehensive	 
Course	in	Japanese	Business	Innovation	2022”	จัดโดย  
หอการค้ัาญ้�ปุ่็นั-ไที่ย ในัวันัศุกร์ท้ี่� 24 มิถุนัายนั 2565 เวลา 9.00- 
12.00 นั. ณ์ ห้อง Ballroom ชั่�นั 7 โรงแรม The Landmark  
Bangkok โดยนิัสิำติจากมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ได้รับรางวัลทัี่�ง  
2 ท้ี่ม ได้แก่ นิัสิำติท้ี่ม 2en3arch ได้รับรางวัลช่นัะเลิศ และนิัสิำติท้ี่ม  
Engitec ได้รับรางวัลรองช่นัะเลิศ โดยม้รายละเอ้ยดดังน้ั�

•	 นิ่สิตำที่ม	2en3arch ได้รับรางวัลช่นัะเลิศ โดยได้นัำาเสำนัอ 
แนัวคิัดนัวัติกรรมในัผ่ลงานัช่่�อ “NOT5FOR1” ซ้ึ่�งเป็็นัแว่นัติา 
สำำาหรับผ่่้พิการที่างสำายติา เพ่�อให้ลดการสำัมผั่สำโดยเป็็นัเหม่อนั 
อุป็กรณ์์ที่ดแที่นัดวงติาของผ่่้พิการที่างสำายติาท้ี่�ไม่สำามารถ 
มองเห็นัได้ โดยม้การติิดตัิ�งระบบติรวจสำอบสิำ�งก้ดขวาง รวมทัี่�ง 
สำามารถติิดติ่อกับจิติอาสำาเพ่�อเข้าช่่วยเหล่อผ่่้พิการที่างสำายติาได ้
แบบไร้การสัำมผั่สำ ซ้ึ่�งนิัสิำติท้ี่ม 2en3arch ได้รับถ้วยรางวัล 
และเงินัสำดจำานัวนั 50,000 บาที่ รางวัลไป็ทัี่ศนัศ้กษาท้ี่�ป็ระเที่ศ 
ญ้�ปุ็ ่นั และใบป็ระกาศเก้ยรติิคุัณ์ สำมาชิ่กในัท้ี่ม 2en3arch  
ป็ระกอบด้วยนิ่สิตำคณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์ จำานัวนั 2 คันั ได้แก่ 

	 โครงการ	The	Comprehensive	Course	 
in	Japanese	Business	Innovation	 
Program	
ทัี่กษะท้ี่�สำำาคััญในัการใช่้ช้่วิติและที่ำางานัในัศติวรรษที่้� 21  

ได้แก่ ทัี่กษะการเร้ยนัร่้และนัวัติกรรม ทัี่กษะสำารสำนัเที่ศ ส่ำ�อ  
เที่คัโนัโลย้ ทัี่กษะช้่วิติและอาช้่พ เพ่�อเป็็นัการเป็ิดโอกาสำให้นัิสำิติ 
ได้พัฒนัาทัี่กษะท้ี่�สำำาคััญดังกล่าว คัณ์ะได้สำ่งเสำริมให้นิัสิำติเข้าร่วม 
กิจกรรมในัโคัรงการต่ิาง ๆ  ท้ี่�หน่ัวยงานัหร่อองค์ักรภายนัอกจัดข้�นั  
เช่่นั โคัรงการ The Comprehensive Course in Japanese  
Business Innovation Program ซ้ึ่�งเป็็นัโคัรงการท้ี่�หอการคั้า 
ญ้�ปุ็่นั-กรุงเที่พ (JCC) มอบหมายให้ สำมาคัมสำ่งเสำริมเที่คัโนัโลย้  
(ไที่ย-ญ้�ปุ็่นั) (สำ.สำ.ที่.) เป็็นัผ่่้พัฒนัาหลักส่ำติรเติร้ยมคัวามพร้อม 
เข้าส่ำ่วิถ้การที่ำางานั โดยโคัรงการดังกล่าวได้รับคัวามร่วมม่อ 
จากมหาวิที่ยาลัย 3 แห่งในัป็ระเที่ศไที่ย ค่ัอ จุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย 
มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ และมหาวิที่ยาลัยเที่คัโนัโลย้ 
พระจอมเกล้าธินับุร้ โดยม้คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ เป็็นัเจ้าภาพ 
ในัการจัดโคัรงการ

ในัภาคัป็ลาย ปี็การศ้กษา 2564 ม้นิัสิำติเข้าร่วมในัโคัรงการ 
ทัี่�งสิำ�นัจำานัวนั 30 คันั (นิัสิำติคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ 16 คันั นิัสิำติ 
คัณ์ะสำถาปั็ติยกรรมศาสำติร์ 13 คันั และนิัสิำติคัณ์ะเศรษฐศาสำติร์  
1 คันั) แบ่งเป็็นั 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 5 คันั) โดยนิัสิำติท้ี่�เข้าร่วมโคัรงการ 
สำามารถเล่อกเข้าร่วมโคัรงการเป็็นัแบบรับใบป็ระกาศน้ัยบัติร  
หร่อลงเร้ยนัเป็็นัวิช่าเร้ยนัและรับใบป็ระกาศน้ัยบัติร โดยผ่ล 
จากการจัดกิจกรรมของโคัรงการได้คััดเล่อกนิัสิำติจำานัวนั 2 ท้ี่ม  
ได้แก่ ท้ี่ม 2en3arch และท้ี่ม Engitec ให้เป็็นัตัิวแที่นั 
ของมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ไป็แข่งขันักับนิัสิำติจาก 2 สำถาบันั  
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย และมหาวิที่ยาลัยเที่คัโนัโลย ้
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นัายชิ่ติิพัที่ธ์ิ อนัวัช่ติระก่ล นิัสิำติชั่�นัปี็ท้ี่� 4 สำาขาวิช่าวิศวกรรมไฟัฟ้ัา 
และนัายธิเนัศพล กลิ�นัหอม นิัสิำติชั่�นัปี็ท้ี่� 3 สำาขาวิช่าวิศวกรรมโยธิา 
นิ่สิตำคณะสถ�ปีัตำยกรรมศ�สตำร ์ จำานัวนั 3 คันั ได ้แก ่ 
นัางสำาวเบญจวรรณ์ ม้สำวัสำดิ� นัางสำาวมนััญช่ยา แสำงโสำดา 
และนัางสำาวธินััติติา ส้ำนัวลจันัที่ร์ นิัสิำติชั่�นัปี็ท้ี่� 3 สำาขาวิช่านัวัติกรรม 
การออกแบบผ่ลิติภัณ์ฑ์ิเชิ่งบ่รณ์าการ

• นิ่สิตำที่ม	Engitec	ได้รับรางวัลรองช่นัะเลิศ โดยได้นัำาเสำนัอ 
แนัวคัิดนัวัติกรรมในัผ่ลงานัช่่�อ “Neko chan” เป็็นันัวัติกรรม 
ตุิ๊กติาแมวสุำดนั่ารักท้ี่�จะช่่วยลดป็ัญหาการสำัมผั่สำใบหนั้า โดยใช่้ 
เที่คัโนัโลย ้Machine learning detection ในัการติรวจจับใบหน้ัา  
และจะม้สัำญญาณ์ไฟักระพริบและเส้ำยงร้องเต่ิอนัเม่�อม้การนัำาม่อ 
ไป็สัำมผั่สำใบหน้ัา เน่ั�องจากปั็จจุบันัผ้่่คันัต้ิองนัั�งอย่่หน้ัาคัอมพิวเติอร์ 
เป็็นัเวลานัานัไม่ว่าจะเป็็นัการ work from home หร่อเร้ยนั  
online ซ้ึ่�งมักจะที่ำาให้เผ่ลอจับหนั้าขณ์ะเคัร้ยด ซ้ึ่�งจากงานัวิจัย 
พบว่าการติิดเช่่�อโรคัจริง ๆ นัั�นัมักเกิดจากการสัำมผั่สำใบหนั้า 
ไม่ใช่่จากการสัำมผั่สำสิำ�งของ ดังนัั�นัการหาวิธ้ิลดการสัำมผั่สำใบหนั้า 
จ้งเป็็นัสิำ�งท้ี่�สำำาคััญ จ้งได้นัำาหลักจิติวิที่ยาเชิ่งบวกและการเบ้�ยงเบนั 
คัวามสำนัใจมาใช่้ในัการป็รับเป็ล้�ยนัพฤติิกรรมการลดการสัำมผั่สำ 
ใบหนั้าและหาสิำ�งท้ี่�ช่ดเช่ยพฤติิกรรมการสัำมผั่สำใบหนั้ามาแที่นั 
ซ้ึ่�งนิัสิำติท้ี่ม Engitec ได้รับรางวัลเงินัสำดจำานัวนั 30,000 บาที่ 
และใบป็ระกาศเก้ยรติิคุัณ์ สำมาชิ่กในัท้ี่ม Engitec ป็ระกอบด้วย  
นิ่สิตำคณะสถ�ปัีตำยกรรมศ�สตำร์ จำานัวนั 2 คันั ได้แก่ นัางสำาวช่ชิ่ญา  

ชั่ช่วาลย์ นัางสำาวกานัติ์ธิิดา ศร้ธิราดล นิัสิำติชั่�นัป็ีท้ี่� 3 สำาขา 
วิช่านัวัติกรรมการออกแบบผ่ลิติภัณ์ฑิ์เชิ่งบ่รณ์าการ นิ่สิตำคณะ 
วิิศวิกรรมศ�สตำร์ จำานัวนั 3 คันั ได้แก่ นัางสำาวจณิ์ท์ี่นิัภา สิำงห์โคัก 
นิัสิำติชั่�นัป็ีท้ี่� 1 สำาขาวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้าเคัร่�องกลการผ่ลิติ  
นัายเบญจมินัที่ร์ เมฆ์เกิดช่่ นิัสิำติชั่�นัป็ีท้ี่� 4 สำาขาวิช่าวิศวกรรม 
เคัร่�องกล และนัายไอศ่รย์ อติิพรวณิ์ช่ นิัสิำติชั่�นัปี็ท้ี่� 4 สำาขาวิช่า 
วิศวกรรมไฟัฟ้ัา โดยม้ ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.คัมสัำนัต์ิ หงษ์สำมบัติิ  
รองศาสำติราจารย์ ดร.เอกชั่ย ไพศาลกิติติิสำกุล อาจารย์ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมไฟัฟั้าคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ผ่่ ้ช่่วยศาสำติราจารย์  
ดร.อรช่ กระแสำอินัที่ร์ และอาจารย์นัภาวด้ โรจนัธิรรม อาจารย์ 
สำาขาวิช่านัวัติกรรมการออกแบบผ่ลิติภัณ์ฑิ์เชิ่งบ่รณ์าการ  
คัณ์ะสำถาป็ตัิยกรรมศาสำติร์ เป็น็ัอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษาในัการนัำาเสำนัอ 
ผ่ลงานัของนิัสิำติในัโคัรงการ

	 โครงการอบรมเสริมความรู้
	 ทางภาษาอังกฤษ

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติรจั์ดโคัรงการฝ่ึกอบรมการฟััง พ่ด  
อ่านั และเข้ยนัภาษาอังกฤษให้แก่นิัสิำติชั่�นัป็ีท้ี่� 4 ระหว่าง 
วันัท้ี่� 23 สิำงหาคัม - 20 ตุิลาคัม 2564 โดยเนั้นัเน่ั�อหา 
ของการใช่้ภาษาในัช้่วิติป็ระจำาวันั การนัำาเสำนัอรายงานั  
การสำอบแข่งขันั การสำมัคัรงานั การสัำมภาษณ์์งานั ติลอดจนั 
การที่ำางานัในัสำาขาวิช่าช้่พวิศวกรรม เพ่�อจะได้นัำาคัวามร่ ้
ภาษาอังกฤษท้ี่�ได้รับจากการอบรมน้ั�ไป็ใช่้ป็ระโยช่นั์ติ่อไป็ 
ในัอนัาคัติ
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 โครงการฝึกอบรมเพ่่อเพิ่มพูนทักษะความรู้
 ทางด์้านคอมพิวิเตอร์สำาห้รับนิสิตระด์ับปริญญาตรี

หัวิข้อก�รอบรมใน่ภ�คปีลุ่�ย	ปีีก�รศึกษ�	2564

1. Docker from Zero to Hero
2. การใช่้โป็รแกรม AutoCAD สำำาหรับงานัด้านัวิศวกรรมไฟัฟั้า
3. การใช่้โป็รแกรม AutoCAD สำำาหรับงานัด้านัวิศวกรรม 

สำิ�งแวดล้อม

4. การใช้่โป็รแกรม AutoCAD สำำาหรบังานัสำถาปั็ติยกรรมอาคัาร
5. การใช่้โป็รแกรม AutoCAD สำำาหรับงานัระบบภายในัอาคัาร
6. โป็รแกรม CATIA Shape Design 
7. โป็รแกรม CATIA Drafting

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้เล็งเห็นัคัวามสำำาคััญในัการพัฒนัา 
คัวามร่้คัวามสำามารถของนิัสำิติในัการใช่้ภาษาอังกฤษ เพ่�อใช่้ 
ป็ระโยช่นั์ในัช้่วิติป็ระจำาวันั และเพ่�อเป็็นัการสำ่งเสำริมให้นิัสิำติได้ 
วัดระดับคัวามร่้ที่างภาษาอังกฤษก่อนัสำำาเร็จการศ้กษาด้วย 
แบบที่ดสำอบมาติรฐานั TOEIC (The Test of English for  
International Communication) ซ้ึ่�งเป็็นัข้อสำอบภาษาอังกฤษ 
สำากลและเพ่�อเป็็นัการสำนัับสำนุันัและสำ่งเสำริมทัี่กษะภาษาอังกฤษ 
ของนิัสิำติให้ม้คัวามสำามารถในัการติิดติ่อส่ำ�อสำารในัการป็ระกอบ 
อาช้่พในัอนัาคัติ คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ จัดการสำอบวัดคัวามร่ ้
ที่างภาษาอังกฤษ TOEIC ให้แก่นิัสิำติทุี่กชั่�นัป็ี โดยม้คั่าใช่้จ่าย 
ในัการสำอบนั้อยกว่าการสำอบภายนัอก รวมทัี่�งเพ่�ออำานัวย 
คัวามสำะดวกแก่นิัสิำติ โดยในัป็ีการศ้กษา 2564 ได้จัดสำอบ 
ในัภาคัป็ลายเม่�อวันัท้ี่� 12 ม้นัาคัม 2565 โดยม้นิัสิำติเข้าสำอบ 
ทัี่�งสิำ�นั 77 คันั

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์จัดอบรมที่ักษะคัวามร่้ที่างด้านัคัอมพิวเติอร์ที่้�จำาเป็็นัในัการป็ระกอบอาช้่พให้แก่นัิสิำติ เพ่�อเติร้ยมคัวามพร้อม
ก่อนัก้าวสำ่่การที่ำางานัในัอนัาคัติ โดยม้นัิสำิติเข้ารับการอบรมจำานัวนัรวม 190 คันั ในัหัวข้อติ่าง ๆ ดังนั้�

ปีการศึกษา	2564

นสิติเข้าสอบทัง้สิ�น

77คน

	 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่่อการสอบ	TOEIC	และจัดสอบภายในคณะ

TOEIC
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กิจกรรมส่งเสริมและแนะแนวการศึกษา

โครงการนิสิตพับอาจารย์ที่ปรึกษา 

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์จัดป็ระชุ่มนิัสิำติชั่�นัป็ีท้ี่� 1 พบอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา  
ทัี่�งภาคัป็กติิและภาคัพิเศษ เม่�อวันัท้ี่� 26 มิถุนัายนั 2565 ณ์ ห้องป็ระชุ่ม 
และห้องเร้ยนัติ่าง ๆ ภายในัคัณ์ะ เพ่�อให้นิัสิำติใหม่พบป็ะพ่ดคุัยกับอาจารย์ 
ท้ี่�ป็ร้กษานิัสิำติ รวมทัี่�งหัวหนั้าภาคัวิช่า เพ่�อสำร้างคัวามสัำมพันัธิ์และรับที่ราบ 
แนัวที่างการเร้ยนัการสำอนั การเข้าร่วมกิจกรรมเสำริมหลักส่ำติรต่ิาง ๆ  ให้เป็็นัไป็ติาม 
หลักส่ำติรวิศวกรรมศาสำติรบัณ์ฑิิติ ติลอดจนัป็ร้กษาหาร่อเก้�ยวกับด้านัวิช่าการ  
ด้านัการเข้าร่วมกิจกรรมเสำริมหลักส่ำติรด้านัพฤติิกรรมของนิัสิำติ รวมทัี่�งระเบ้ยบ 
ข้อบังคัับต่ิาง ๆ

	 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	นิสิตชั้นปีที่	1

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้จัดการป็ฐมนิัเที่ศให้แก่นิัสิำติใหม่ชั่�นัปี็ท้ี่� 1  
เพ่�อแนัะแนัวที่างและให้แนัวคิัดในัการเติร้ยมตัิวเข้าส่ำ่ช้่วิติการศ้กษา 
เร้ยนัร่ ้ในัรั�วมหาวิที่ยาลัย โดยจัดข้�นัเม่�อวันัท้ี่� 26 มิถุนัายนั 2565  
ณ์ อาคัารจักรพันัธิ์เพ็ญศิริ ภายในัมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ โดยม้  
รองศาสำติราจารย์ ดร.พ้รยทุี่ธ์ิ ช่าญเศรษฐิกุล คัณ์บด้คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์  
เป็็นัป็ระธิานั และม้การบรรยายพิเศษให้คัวามร้่แก่นิัสิำติ เร่�อง เย�วิชัน่ 
สดำใส	 ห่�งไกลุ่จั�กก�รซีึมเศร้� โดยรองศาสำติราจารย์ ดร.สุำริยเดว  
ที่ร้ป็าต้ิ ผ่่้อำานัวยการศ่นัย์คุัณ์ธิรรม (องคั์การมหาช่นั) ภายในังานั 
ม้ผ้่่บริหารคัณ์ะ และอาจารย์ท้ี่�ป็ร้กษา โดยม้นิัสิำติชั่�นัปี็ท้ี่� 1 เข้าร่วมจำานัวนั  
1,094 คันั
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กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประกอบวิชาชีพั

โครงการฝึกงานตามหลักสูตรในชั้นปีที่	3	 
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้รับคัวามอนุัเคัราะห์จากบริษัที่/ 

หนั่วยงานัท้ี่�ม้ช่่�อเส้ำยงและหนั่วยงานัราช่การ รัฐวิสำาหกิจติ่าง ๆ  
ท้ี่�เล็งเห็นัถ้งคุัณ์ป็ระโยช่น์ัในัการช่่วยเหล่อที่างด้านัการศ้กษา โดยรับ 
นิัสิำติเข้ารับการฝ่ึกงานัภาคัฤด่ร้อนั เพ่�อเร้ยนัร่้การฝ่ึกป็ฏิิบัติิงานัจริง  
และม้โอกาสำใช่้วิช่าคัวามร่้ท้ี่�ได้รับจากภาคัที่ฤษฎ้และสำ่งเสำริม 
ทัี่กษะให้ม้การติัดสิำนัใจ การแก้ป็ัญหาในัช้่วิติจริงก่อนัที่้�จะออกไป็ 
ป็ระกอบวิช่าช้่พ โดยได้รับคัวามร่วมม่อจากหนั่วยงานัติ่าง ๆ  
จำานัวนักว่า 300 หนั่วยงานั โดยม้นิัสิำติเข้าฝ่ึกงานัภาคัฤด่ร้อนั 
ทัี่�งสิำ�นัจำานัวนั 1,432 คันั ซ้ึ่�งในัสำถานัการณ์์การแพร่ระบาดของไวรัสำ 
โคัโรนัา 2019 (โคัวดิ-19) สำถานัป็ระกอบการบางส่ำวนัยงัคังป็รับเป็ล้�ยนั 
ร่ป็แบบเป็็นัการฝึ่กงานัในัลักษณ์ะ Work From Home

	 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานรูปแบบออนไลน์

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ จัดการป็ฐมนิัเที่ศนิัสิำติฝึ่กงานัในัร่ป็แบบออนัไลน์ั ระหว่างวันัท้ี่� 21-23 ม้นัาคัม 2565 เพ่�อให้นิัสิำติท้ี่�เข้าฝึ่กงานั 
ในัป็ีการศ้กษา 2564 สำามารถป็ระพฤติิป็ฏิิบัติิตินัได้อย่างถ่กติ้องกับการเป็็นันิัสิำติฝ่ึกงานั โดยม้อาจารย์ ดร.ป็วเรศ ช่มเดช่ รองคัณ์บด้ 
ฝ่่ายกิจการนิัสิำติและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคัณ์ะกรรมการการฝ่ึกงานันิัสิำติฯ จากทุี่กภาคัวิช่า ร่วมบรรยายช้่�แจงเก้�ยวกับหลักเกณ์ฑิ์ 
รายละเอ้ยดต่ิาง ๆ เก้�ยวกับระเบ้ยบการฝึ่กงานั
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 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร	(ปัจฉิมนิเทศ)

	 โครงการสหกิจศึกษา

ในัแต่ิละปี็การศ้กษาคัณ์ะวศิวกรรมศาสำติร์ได้รับคัวามร่วมม่อ 
จากหน่ัวยงานัต่ิาง ๆ ทัี่�งภาคัรัฐและเอกช่นั รับนิัสิำติทัี่�งภาคัป็กติิ 
ภาคัพิเศษ และนัานัาช่าติิ เข้าฝึ่กป็ฏิิบัติิงานัในัโคัรงการสำหกจิศ้กษา 
ทัี่�งในัป็ระเที่ศและต่ิางป็ระเที่ศ ซ้ึ่�งม้ระยะเวลา 4 เด่อนั สำำาหรับนิัสิำติ 
สำาขาวิช่าวิศวกรรมซึ่อฟัติ์แวร์และคัวามร่้ หลักส่ำติรนัานัาช่าติิ  
ฝึ่กป็ฏิิบัติิงานั 6 เด่อนั เพ่�อเสำริมสำร้างป็ระสำบการณ์์ติรงและพัฒนัา 
ทัี่กษะ โดยเป็็นัผ้่่ช่่วยวิศวกรซ้ึ่�งนิัสิำติส่ำวนัใหญ่ได้รับมอบหมายงานั
ท้ี่�สำามารถนัำาไป็ป็ระยกุต์ิใช้่ได้จรงิในัการที่ำางานัเม่�อสำำาเร็จการศ้กษา  
ในัป็ีการศ้กษา 2564 ม้นิัสิำติภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัร่�องกล 
วิศวกรรมไฟัฟั้า วิศวกรรมคัอมพิวเติอร์ วิศวกรรมที่รัพยากรนัำ�า  
ไป็ฝึ่กสำหกิจศ้กษาในัป็ระเที่ศติามสำถานัป็ระกอบการต่ิาง ๆ  จำานัวนั 
ทัี่�งสิำ�นั 116 คันั

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร ์ จัดพิธ้ิป็ ัจฉิมนิัเที่ศภายใติ ้ ช่่�อ  
“ก�รเตำรียมควิ�มพร้อมสู่ก�รเป็ีน่วิิศวิกร” ให้แก่นิัสิำติชั่�นัปี็ท้ี่� 4  
เป็็นัป็ระจำาทุี่กป็ี เพ่�อให้นิัสิำติท้ี่�สำำาเร็จการศ้กษาม้คัวามพร้อม 
ในัทุี่ก ๆ ด้านัสำามารถป็ระกอบวิช่าช้่พได้อย่างม้ป็ระสิำที่ธิิภาพ 
ออกไป็เป็็นัวิศวกรท้ี่�สำามารถรับใช่้สัำงคัมได้อย่างสำมบ่รณ์์แบบ 
เน่ั�องจากยังอย่่ในัสำถานัการณ์์ COVID-19 ที่ำาให้บางภาคัวิช่า 
งดจัดโคัรงการ บางภาคัวิช่าจัดในัร่ป็แบบออนัไลน์ั ส่ำวนัภาคัวิช่า 
ท้ี่�จัดในัร่ป็แบบออนัไซึ่ต์ิ ณ์ ห้องป็ระชุ่มภายในัคัณ์ะ ได้แก่ ภาคัวิช่า 

วิศวกรรมวัสำดุ จัดโคัรงการเม่่�อวันัท้ี่� 16 ม้นัาคัม 2565 และภาคัวิช่า 
วิศวกรรมอุติสำาหการ จัดโคัรงการเม่�อวันัท้ี่� 19 เมษายนั 2565  
คัณ์ะให้การสำนัับสำนัุนังบป็ระมาณ์การจัดงานัในัร่ป็แบบออนัไซึ่ติ์ 
เป็็นัจำานัวนัเงินั 13,720 บาที่ (หน้ั�งหม่�นัสำามพันัเจ็ดร้อยย้�สิำบบาที่
ถ้วนั) โดยม้ภาคัวิช่าเป็็นัผ่่้ดำาเนิันัการจัดงานัหลากหลายร่ป็แบบ 
แติกติ่างกันัไป็ โดยม้เน่ั�อหาทัี่�งด้านัวิช่าการและสำันัที่นัาการ  
ม้จำานัวนันิัสิำติเข้าร่วมโคัรงการทัี่�งสิำ�นั 473 คันั
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	 โครงการสร้างงาน	ดงตาล	สานฝัน	
	 ครั้งที่	18	(JOB	FAIR)

คัณ์ะวศิวกรรมศาสำติร์ จัดโคัรงการสำร้างงานั ดงติาล สำานัฝั่นั  
(JOB FAIR) อย่างติ่อเน่ั�อง ซ้ึ่�งในัป็ีการศ้กษา 2564 จัดข้�นั 
เป็็นัคัรั�งท้ี่� 18 เม่�อวันัท้ี่� 15 ม้นัาคัม 2565 ณ์ พ่�นัท้ี่�ด้านัหนั้า 
และด้านัล่าง อาคัารช่่ช่าติิ กำาภ่ โดยม้บริษัที่/หนั่วยงานัชั่�นันัำา 
ของป็ระเที่ศกว่า 130 หนั่วยงานั ร่วมออกบ่ธิแนัะแนัวคัวามร่้ 
เก้�ยวกับการสำมัคัรงานัพร้อมรับสำมัคัรงานั ม้ผ่่้ให้คัวามสำนัใจ 
เป็็นัจำานัวนัมาก ที่ำาให้การจัดงานัเป็็นัไป็ติามวัติถุป็ระสำงคั์  
ค่ัอเพ่�อให้ข่าวสำารเก้�ยวกับติลาดแรงงานัและภาวการณ์์ด้านัอาช้่พ 
แก่นิัสิำติท้ี่�จะสำำาเร็จการศ้กษาและผ้่่สำนัใจทัี่�วไป็
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กิจกรรมส่งเสริมนิสิตดีเด่น

	 การประกาศเกียรติคุณนิสิตที่มีการแต่งกายและความประพฤติดีเด่น

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้มอบป็ระกาศเก้ยรติิคุัณ์นิัสิำติท้ี่�ม้การแต่ิงกายและคัวามป็ระพฤติิด้เด่นั เพ่�อยกย่องนิัสิำติท้ี่�เป็็นัแบบอย่างท้ี่�ด้ 
ในัการแต่ิงกายและการป็ระพฤติิตินั รวมทัี่�งเพ่�อร่วมรณ์รงค์ัให้นิัสิำติแต่ิงกายให้ถ่กต้ิองติามระเบ้ยบของมหาวิที่ยาลัย ในัปี็การศ้กษา 2564  
ม้นิัสิำติได้รับป็ระกาศเก้ยรติิคุัณ์จากคัณ์ะ จำานัวนั 19 คันั และได้รับยกเว้นัคั่าลงที่ะเบ้ยนั คั่าบำารุงการศ้กษา 1 ภาคัการศ้กษา  
จากมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ จำานัวนั 10 คันั

ภาคต้น ปีกัารศึกัษัา 2564 จำานวิน 5 คน ได้แก่

1. นั.สำ.กนัิษฐนัันัที่์ เผ่่าวิจารณ์์ 
 ภาคัวิช่าวิศวกรรมการบินัและอวกาศ 
2. นัายอภิวรรธินั์ สำุขถาวรป็ระดิษฐ์ 
 ภาคัวิช่าวิศวกรรมคัอมพิวเติอร์ 
3. นั.สำ.อภิช่ญา จารุที่ิกร 
 ภาคัวิช่าวิศวกรรมคัอมพิวเติอร์ 
4. นั.สำ.บุณ์ณ์ดา ธิ้รที่ัศนัานันัที่ 
 ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้า
5. นั.สำ.เกรซึ่ คัริสำติินั ริช่าร์ดสำันั 
 ภาคัวิช่าวิศวกรรมสำิ�งแวดล้อม 

ภายปลาย ปีกัารศึกัษัา 2564 จำานวิน 5 คน ได้แก่

1. นั.สำ.อรจิรา โสำภาคัะยัง 
 ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัม้
2. นัายป็ริเยศ พราหมณ์์นั้อย 
 ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ
3. นัายอิศรัณ์ย์ ศิริมณ์ฑิล 
 สำาขาวิช่าวิศวกรรมสำำารวจและสำารสำนัเที่ศภ่มิศาสำติร์
4. นัายศิรวิช่ญ์ เที่้ยนัพิที่ักษ์ 
 ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัร่�องกล
5. นั.สำ.ธินัิสำรา อนัุรักษ์นัา 
 ภาคัวิช่าวิศวกรรมสำิ�งแวดล้อม

 คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้เล็งเห็นัถ้งการสำ่งเสำริมสุำขภาพที่้�ด้ให้แก่นิัสิำติและบุ�คัลากร  
โดยได้จัดตัิ�งศ่นัย์ออกกำาลังกาย KeFF ข้�นั เพ่�อเป็็นัศ่นัย์กลางในัการให้บริการด้านัการออกกำาลังกาย  
เพ่�อสำ่งเสำริมและพัฒนัาสุำขภาพร่างกายของนัิสิำติและบุคัลากรซึ่้�งเป็็นัสำ่วนัหน้ั�งของการพัฒนัา 
คุัณ์ภาพช้่วิติอย่างยั�งย่นั โดยคัณ์ะได้จัดบุคัลากรเพ่�อที่ำาหนั้าท้ี่�เที่รนัเนัอร์คัอยด่แลคัวบคุัม 
ให้การออกกำาลังกายท้ี่�ถ่กต้ิองและเกิดป็ระโยช่น์ัต่ิอผ้่่มารับบริการอย่างส่ำงสุำด

กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและสุข้ภูาพั 
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กิจกรรมด้านช่วยเหลือสังคมและบำาเพั็ญประโยชน์

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ สำนัับสำนุันัให้นิัสิำติจัดกิจกรรมติ่าง ๆ หลากหลายแนัวที่าง ซ้ึ่�งหน้ั�งในักิจกรรมท้ี่�นิัสิำติได้ร่วมดำาเนิันังานั 
มาอย่างต่ิอเน่ั�อง ค่ัอ กิจกรรมจิติอาสำาเพ่�อให้นิัสิำติได้ใช้่คัวามร้่ภาคัที่ฤษฎ้ส่่ำการป็ฏิิบัติิ ม้จินัตินัาการสำร้างสำรรค์ังานั ม้ป็ระสำบการณ์์การที่ำางานั 
ร่วมกับผ่่้อ่�นั สำร้างจิติสำำาน้ักในัการช่่วยเหล่อสัำงคัมหร่อผ่่้ด้อยโอกาสำในัชุ่มช่นัติ่าง ๆ ซ้ึ่�งกิจกรรมท้ี่�ช่่วยเหล่อสัำงคัมและบำาเพ็ญป็ระโยช่นั ์
ม้หลายร่ป็แบบ อาทิี่

16 พัฤษภูาคม - 11 มิถุุนายน 2564

โครงการวิศวบริการ ครั้งที่ 32
เติร้ยมคัวามพร้อมให้กับนัักเร้ยนัช่ั�นัมัธิยมศ้กษาป็ีที่้� 6 
ท้ี่�จะเข้าศ้กษาในัระดับอุดมศ้กษา โดยจัดติิว
ในัรายวิช่า คัณ์ิติศาสำติร์วิศวกรรม 1 ฟัิสำิกสำ์ 1 และเคัม้ที่ั�วไป็ 
ณ์ ห้องป็ระชุ่มคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์

20 - 24 พัฤศจิกายน 2564 

วิศวะดงตาลอาสาพัฒนาสู่ชนบท
ตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 22
กิจกรรมป็รับป็รุงและซึ่่อมแซึ่มบริเวณ์ติ่าง ๆ ภายในั
โรงเร้ยนัวัดใหม่ภ่มิเจริญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนับุร้

11 - 13 กุมภูาพัันธ์์ 2565 

ค่ายสามเส้าอาสา
เพื่อสังคมในความร่วมมือ 3 มหาวิทยาลัย 
(เกษตร/ จุฬา/ ธรรมศาสตร์)
กิจกรรมบำาเพ็ญป็ระโยช่นั์ที่าสำ้และที่ำาคัวามสำะอาด
โรงเร้ยนับ้านัสำระจันัที่อง ติ.สำระลงเร่อ อ.ห้วยกระเจา 
จ.กาญจนับุร้

19 - 20 กุมภูาพัันธ์์ 2565 

ค่ายเกียร์อะตอมกระป๋องอนุรักษ์ธรรมชาติ
กิจกรรมป็ล่กติ้นัโกงกาง ฟัังบรรยาย คัวามร่้และป็ระโยช่นั์
เก้�ยวกับการขยายพันัธิุ์สำัติว์นัำ�า อุที่ยานันัานัาช่าติิสำิรินัธิร 
จ.เพช่รบุร้

12 - 13 กุมภูาพัันธ์์ 2565

ค่ายความรู้สู่ชุมชน
ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6
กิจกรรมที่้�ป็ระยุกติ์ใช่้เศรษฐกิจพอเพ้ยงในัร่ป็แบบ
การที่ำาฟัาร์มโคันัม การเล้�ยงสำัติว์และการที่ำาเกษติรกรรม 
ณ์ ฟัาร์มโคันัมไที่ย-เดนัมาร์คั จ.สำระบุร้
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การสนับสนุนทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

	 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ สำนัับสำนุันัช่่วยเหล่อด้านัคั่าใช่้จ่าย 

เป็็นัทุี่นัการศ้กษาแก่นิัสิำติเป็็นัป็ระจำาทุี่กป็ี โดยจัดสำรรเงินัรายได้ 
และเงินักองทุี่นัคัณ์ะให้แก่นิัสิำติท้ี่�เร้ยนัด้ ม้คัวามป็ระพฤติิเร้ยบร้อย 
แต่ิขาดแคัลนัทุี่นัที่รัพย์ ในัปี็การศ้กษา 2564 คัณ์ะได้จัดสำรรทุี่นั 
การศ้กษานัสิิำติระดบัป็ริญญาติร้ 413 ทุี่นั เป็็นัเงนิั 8,158,001 บาที่  
และระดบับัณ์ฑิิติศ้กษา 152 ทุี่นั เป็็นัเงนิั 4,608,687 บาที่ รวมทัี่�งสิำ�นั 
12,766,688 บาที่ (สิำบสำองล้านัเจ็ดแสำนัหกหม่�นัหกพันัหกร้อย 
แป็ดสิำบแป็ดบาที่ถ้วนั) และยงัได้รับคัวามอนุัเคัราะห์จากหน่ัวยงานั/  
บริษัที่ติ่าง ๆ และนิัสิำติเก่ามอบทุี่นัให้นิัสิำติทัี่�งในัลักษณ์ะติ่อเน่ั�อง 
และไม่ต่ิอเน่ั�องอ้กจำานัวนั 55 ทุี่นั เป็็นัเงินั 783,700 บาที่ (เจ็ดแสำนั 
แป็ดหม่�นัสำามพันัเจ็ดร้อยบาที่ถ้วนั)

ทุนคณะ 
มอบแก่นิสิตปริญญาตรี

8,158,001 บาท
413 ทุน

ทุนคณะ
มอบแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา

4,608,687 บาท
152 ทุน

ทุนหน่วยงาน/นิสิตเก่า
มอบแก่นิสิต

783,700 บาท
55 ทุน

ปีการศึกษา 2564 
13,550,388 บาท

620 ทุน
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สรุปทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำาปีการศึกษา 2564

ปีระเภท่ท่่น่ จัำ�น่วิน่ท่่น่ จัำ�น่วิน่เงิน่	(บ�ท่)

ระดำับปีริญญ�โท่ 68 1,868,389

 ทีุ่นัโคัรงการเร้ยนัล่วงหนั้า หลักสำ่ติร 4+1 16 92,000

 ทีุ่นัการศ้กษาบัณ์ฑิิติศ้กษานัานัาช่าติิระดับป็ริญญาโที่ 3 481,972

ทีุ่นัสำมที่บการศ้กษาระดับบัณ์ฑิิติศ้กษา ติามข้อผ่่กพันัของคัวามร่วมม่อ 
ระหว่างคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์กับติ่างป็ระเที่ศ ระดับป็ริญญาโที่

5 310,500

 ทีุ่นัโคัรงการสำ่งเสำริมจากการศ้กษาแผ่นัการเร้ยนัแบบ ก 44 983,917

ระดำับปีริญญ�เอก 84 2,740,298

ทีุ่นัการศ้กษาระดับป็ริญญาเอก 80 2,217,498

ทีุ่นัการศ้กษาบัณ์ฑิิติศ้กษานัานัาช่าติิระดับป็ริญญาเอก 3 444,000

ทีุ่นัสำมที่บการศ้กษาระดับบัณ์ฑิิติศ้กษา ติามข้อผ่่กพันัของคัวามร่วมม่อ 
ระหว่างคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์กับติ่างป็ระเที่ศ ระดับป็ริญญาเอก

1 78,800

	 	รวิม 152 4,608,687

สรุปทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน มูลนิธ์ิ และบริษัทต่าง ๆ 
ระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564

ปีระเภท่ท่่น่ จัำ�น่วิน่ท่่น่ จัำ�น่วิน่เงิน่	(บ�ท่)

1. ป็ระเภที่ขาดแคัลนัทีุ่นัที่รัพย์ 51 623,700

2. ป็ระเภที่เร้ยนัด้ 4 160,000

	 รวิม 55 783,700

สรุปทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
ประจำาปีการศึกษา 2564

ปีระเภท่ท่่น่ จัำ�น่วิน่ท่่น่ จัำ�น่วิน่เงิน่	(บ�ท่)

1.	ปีระเภท่ข�ดำแคลุ่น่ท่่น่ท่รัพย์	

 ทีุ่นัป็ระเภที่ที่ำางานั 38 398,250

 ทีุ่นัขัดสำนัจากเงินักองทีุ่นัคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ 21 1,008,000

2.	ปีระเภท่เรียน่ดำี	

 ทีุ่นัเร้ยนัด้เย้�ยมระดับป็ริญญาติร้สำำาหรับนัิสำิติช่ั�นัป็ีที่้� 2-4 35 315,000

 ทีุ่นัเร้ยนัด้สำำาหรับนัิสำิติที่้�ม้คัะแนันัสำอบเข้าคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์สำ่งสำุด 7 361,200

 ทีุ่นัโคัรงการช่้างเผ่่อกสำำาหรับนัิสำิติโคัรงการภาคัพิเศษที่้�ม้ผ่ลการเร้ยนัด้ ม้คัะแนันัเฉล้�ยสำะสำม 
 ไม่ติำ�ากว่า 3.25

255 3,280,950

 ทีุ่นัวิศวเกษติร ป็ระพฤติิด้ ม้คัุณ์ธิรรม 15 259,700

 ทีุ่นัวิศวเพช่รนันัที่ร้ 42 2,534,901 

	 รวิม 413 8,158,001

การจัดการการศึกษา 67



	 ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตฝึกงานและโครงการสหกิจศึกษา	ณ	ต่างประเทศ

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ให้คัวามสำำาคััญในัการเสำริมสำร้าง 
ศักยภาพแก่นิัสิำติโดยเป็ิดโอกาสำให้นิัสิำติได้เป็ิดโลกทัี่ศนั์ รวมทัี่�ง 
แลกเป็ล้�ยนัวัฒนัธิรรมระหว่างป็ระเที่ศจ้งสำนัับสำนัุนัให้นิัสิำติ 
ไป็ฝ่ึกงานัและป็ฏิิบัติิงานัโคัรงการสำหกิจศ้กษา ณ์ ติ่างป็ระเที่ศ  
ม้วงเงินัสำนัับสำนุันัในัแติ่ละป็ีการศ้กษากว่า 2,000,000 บาที่  
(สำองล้านับาที่ถ้วนั) ทัี่�งน้ั� ในัปี็การศ้กษาท้ี่�ผ่่านัมา แม้จะยังอย่่ในัช่่วง 
สำถานัการณ์์ Covid-19 ซ้ึ่�งติ่างป็ระเที่ศยังไม่เป็ิดรับนิัสิำติฝ่ึกงานั  
แติ่นิัสิำติบางสำ่วนัยังสำามารถไป็ฝ่ึกงานัและป็ฏิิบัติิงานัโคัรงการ 
สำหกิจศ้กษา ณ์ ต่ิางป็ระเที่ศได้ ทัี่�งในัที่ว้ป็เอเช้่ยและยุโรป็ อาทิี่  
ญ้�ปุ่็นั สำาธิารณ์รัฐสำโลว้เน้ัย โดยได้รับเงินัทุี่นัสำนัับสำนุันัรวมทัี่�งสิำ�นั  
228,320 บาที่ (สำองแสำนัสำองหม่�นัแป็ดพันัสำามร้อยย้�สิำบบาที่ถ้วนั)

นัอกจากน้ั�โคัรงการเป็ิดสำอนัระดับป็ริญญาติร้หลักส่ำติร 
นัานัาช่าติิ (International Undergraduate Program: 
IUP) ยังสำนัับสำนุันัทุี่นัการศ้กษาให้นิัสิำติไป็หาป็ระสำบการณ์์  
จากติ่างป็ระเที่ศในัโคัรงการแลกเป็ล้�ยนั ณ์ ติ่างป็ระเที่ศ  
โดยในัปี็การศ้กษา 2564 ม้นิัสิำติเข้าร่วมโคัรงการป็ระเที่ศสำว้เดนั 
และญ้�ปุ่็นั จำานัวนั 5 คันั รวมเงินัทุี่นัสำนัับสำนุันั 2,380,000 บาที่  
(สำองล้านัสำามแสำนัแป็ดหม่�นับาที่ถ้วนั)
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การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
การบริการวิชาการ

รายงานประจำาปี 2565
ANNUAL REPORT 2022

“เช่่อมโยงนวัตกรรม
และบริการวิชาการ

สู่งานพัฒันาสงัคม”



ทุนอุดหนุนวิจัย
ในัปี็งบป็ระมาณ์ 2565 อาจารย์และนัักวิจัยของคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ได้รับทุี่นัทัี่�งจากแหล่งทุี่นัภายในั 

และภายนัอกอย่างต่ิอเน่ั�อง โดยในัส่ำวนัของคัณ์ะม้การป็รับร่ป็แบบการให้ทุี่นัวิจัยจากเดิม เป็็นัการให้ทุี่นัในัร่ป็แบบบ่รณ์าการกับหน่ัวยงานั 
ภายนัอก เพ่�อรองรับการที่ำาวิจัยร่ป็แบบผ่สำมผ่สำานัและติ่อยอดองคั์คัวามร่้ในัหลากหลายสำาขาในัการสำร้างสำรรคั์งานัวิจัย นัวัติกรรม  
และให้บริการที่างวิช่าการ ส่่ำการพัฒนัาอย่างยั�งย่นั โดยหน่ัวยงานัภายนัอกจะม้เง่�อนัไขการให้ทุี่นัวิจัยท้ี่�แติกต่ิางกันัไป็ติามแต่ิละหน่ัวยงานั  
โดยสำรุป็จำานัวนัและงบป็ระมาณ์ทุี่นัวิจัยจากแหล่งทุี่นัภายในัและภายนัอกท้ี่�ได้รับในัป็ีงบป็ระมาณ์ 2565 เป็ร้ยบเท้ี่ยบกับป็ีงบป็ระมาณ์ 
2564 ดังน้ั�

ตำ�ร�งท่ี�	1	 จัำ�น่วิน่โครงก�รวิิจััยแลุ่ะงบปีระม�ณท่ี�ไดำ้รับใน่ปีีงบปีระม�ณ	2565	เปีรียบเท่ียบกับปีีงบปีระม�ณ	2564

การวิจัยนวัตกรรม

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� คณะว�ศวกรรมศาสตร� ภาครัฐ-รัฐว�สาหกิจ ภาคเอกชน
แหล�งทุน

50,000,000

0

100,000,000

200,000,000

งบประมาณ 
(บาท)

150,000,000

ป� 2564 ป� 2565

1,633,334
5 โครงการ

8,791,666.67
27 โครงการ

3,486,560
10 โครงการ

4,025,667.33
16 โครงการ

188,021,161
30 โครงการ

92,651,442
38 โครงการ

3,568,000
9 โครงการ

7,170,000
7 โครงการ

กราฟแสดงจำนวนโครงการว�จัยและงบประมาณทุนว�จัยจากแหล�งทุนภายในและภายนอก
ป�งบประมาณ 2565 เปร�ยบเทียบกับงบประมาณ 2564

แหลุ่่งท่่น่

ปีีงบปีระม�ณ	2564 ปีีงบปีระม�ณ	2565

จัำ�น่วิน่	
(โครงก�ร) งบปีระม�ณ	(บ�ท่) จัำ�น่วิน่	

(โครงก�ร) งบปีระม�ณ	(บ�ท่)

1.	แหลุ่่งท่่น่ภ�ยใน่

1.1 มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ 5 1,633,334 27 8,791,666.67

1.2 คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ 10 3,486,560 16 4,025,667.33

รวิม	(1) 15 5,119,894 43 12,817,334

2.	แหลุ่่งท่่น่ภ�ยน่อก

2.1 ภาคัรัฐ-รัฐวิสำาหกิจ 30 188,021,161 38 92,651,442

2.2 ภาคัเอกช่นั 9 3,568,000 7 7,170,000

รวิม	(2) 39 191,589,161 45 99,821,442

รวิมท่ั�งสิ�น่	(1)	+	(2) 54 196,709,055 88 112,638,776
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ทุนอุดหนุนตีพัิมพั์ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ 

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ไม ่เพ้ยงแติ่จะให้การสำนัับสำนุันัอาจารย์และนัักวิจัย 
ในัด้านัการที่ำางานัวิจัย แต่ิยงัสำนัับสำนันุัเงนิัทุี่นัรางวัลสำำาหรับการต้ิพมิพ์ผ่ลงานัที่างวชิ่าการ 
ในัระดบัช่าติิและนัานัาช่าติิ เพ่�อผ่ลักดันัให้อาจารยแ์ละนัักวจัิยได้ผ่ลิติผ่ลงานัที่างวชิ่าการ 
ท้ี่�ม้คุัณ์ภาพ อันัเป็็นัการสำร้างช่่�อเส้ำยงให้แก่คัณ์ะ โดยคัณ์ะให้การสำนัับสำนันุัทุี่นัรางวลัต้ิพิมพ์ 
ผ่ลงานัวิจัยและผ่ลงานัที่างวิช่าการในัปี็งบป็ระมาณ์ 2565 เป็ร้ยบเท้ี่ยบกับปี็งบป็ระมาณ์  
2564 ดังน้ั�

กราฟแสดงจำนวนผลงานและงบประมาณทุนอุดหนุนตีพ�มพ�ผลงานว�จัยและผลงานว�ชาการ
ป�งบประมาณ 2565 เปร�ยบเทียบกับงบประมาณ 2564

7,000,000

งบประมาณ
(บาท)

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

24 เร�่อง
96,000

21 เร�่อง
84,000

วารสารระดับชาติ
ประเภท

232 เร�่อง
6,018,000

160 เร�่อง
3,600,000

วารสารระดับนานาชาติ Proceeding ระดับชาติ Proceeding ระดับนานาชาติ

71 เร�่อง
142,000

106 เร�่อง
212,000

53 เร�่อง
301,000

82 เร�่อง
368,000

ป� 2564 ป� 2565

ปีระเภท่ ระดำับ
	ปีีงบปีระม�ณ	2564 ปีีงบปีระม�ณ	2565

จัำ�น่วิน่	(เร่�อง) งบปีระม�ณ	(บ�ท่) จัำ�น่วิน่	(เร่�อง) งบปีระม�ณ	(บ�ท่)

 วารสำาร
ช่าติิ 24 96,000 21 84,000

นัานัาช่าติิ 160 3,600,000 232 6,018,000

 Proceeding
ช่าติิ 71 142,000 106 212,000

นัานัาช่าติิ 53 301,000 82 368,000

	 รวิม 308 4,139,000 441 6,682,000
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ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับหลังปริญญาเอก 

เพ่�อสำ่งเสำริมนัโยบายการพัฒนัาศักยภาพและเพิ�มข้ดคัวามสำามารถด้านัวิช่าการ 
และวิจัยของคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ รวมที่ั�งสำนัับสำนุันัการเผ่ยแพร่ผ่ลงานัวิจัยในัวารสำาร 
ที่้�อย่ ่ในัฐานัข้อม่ลสำากล คัณ์ะได้จัดสำรรทุี่นัวิจัยระดับป็ริญญาโที่และป็ริญญาเอก  
ให้กับนักัวจิยั ติั�งแต่ิปี็งบป็ระมาณ์ 2560 เป็็นัต้ินัมา ในัส่ำวนัของที่นุัวจิยัระดับหลงัป็รญิญาเอก  
คัณ์ะได้จัดสำรรทีุ่นัให้ติั�งแติ่ป็ีงบป็ระมาณ์ 2558 เป็็นัติ้นัมา โดยคัณ์ะให้การสำนัับสำนัุนั 
ที่นุัวจิยัระดบับณั์ฑิติิศก้ษาและระดบัหลงัป็ริญญาเอก ในัปี็งบป็ระมาณ์ 2565 เป็รย้บเที่ย้บ 
กับป็ีงบป็ระมาณ์ 2564 ดังนั้�

ปีระเภท่
ปีีงบปีระม�ณ	2564 ปีีงบปีระม�ณ	2565

จัำ�น่วิน่	(ท่่น่) งบปีระม�ณ	(บ�ท่) จัำ�น่วิน่	(ท่่น่) งบปีระม�ณ	(บ�ท่)

ทีุ่นัวิจัยระดับป็ริญญาโที่ 10 4,240,000 18 7, 632,000

ทีุ่นัวิจัยระดับป็ริญญาเอก 8 6,288,000 15 11,214,000

ทีุ่นัวิจัยระดับหลังป็ริญญาเอก 2 840,000 3 1,260,000

รวิม 20 11,368,000 36 20,106,000

12,000,000

งบประมาณ 
(บาท)

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

10 ทุน
4,240,000

18 ทุน
7,632,000

ทุนว�จัยระดับปร�ญญาโท

15 ทุน
11,214,000

8 ทุน
6,288,000

ทุนว�จัยระดับปร�ญญาเอก ทุนว�จัยระดับหลังปร�ญญาเอก

2 ทุน
840,000

3 ทุน
1,260,000

ป� 2564 ป� 2565

กราฟแสดงจำนวนผลงานและงบประมาณทุนอุดหนุนตีพ�มพ�ผลงานว�จัยและผลงานว�ชาการ
ป�งบประมาณ 2565 เปร�ยบเทียบกับงบประมาณ 2564

ประเภท
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ท่่น่จั�กคณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์	(16) 4,025,667.33

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคร่�องกลุ่ 	435,000	

1 เคัร่�องด่ดนัำ�าลายที่ันัติกรรมแรงดันัสำ่ง 
พร้อมระบบ UV ฆ์่าเช่่�อในัเคัร่�อง

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.เอกไที่ วิโรจนั์สำกุลช่ัย เงินัรายได้คัณ์ะฯ  435,000 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคมี 2,451,778.22

2 การป็รับป็รุงหลักสำ่ติร
วิศวกรรมศาสำติรมหาบัณ์ฑิิติ 
และวิศวกรรมศาสำติรดุษฎ้บัณ์ฑิิติ 
สำาขาวิช่าวิศวกรรมเคัม้  
ฉบับป็รับป็รุง พ.ศ. 2566

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.วกิานัดา วราห์บณั์ฑ่ิรวทิี่ย์  ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัยคัณ์ะ  50,000 

3 การป็ระเมินัป็ระสำิที่ธิิภาพที่างด้านัเศรษฐกิจ
หมุนัเว้ยนั ของป็ระเที่ศในัที่ว้ป็ยุโรป็ 
ด้วยวิธิ้การวิเคัราะห์การล้อมกรอบข้อม่ล

อาจารย์ 
ดร.พรรณ์ที่ิศา ลิ�มแหลมที่อง  ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัยคัณ์ะ  200,000 

4 การพัฒนัากระบวนัการที่ำาบริสำุที่ธิิ�
สำารอนัุพันัธิ์ของแซึ่นัโที่นัที่้�สำกัดได้
จากเป็ล่อกมังคัุด โดยใช่้เบดเคัล่�อนัที่้�จำาลอง
แบบสำามโซึ่นั

ศาสำติราจารย์ 
ดร.อรรถศักดิ� จาร้ย์

 เงินัรายได้คัณ์ะฯ
(ทีุ่นัพัฒนัานัักวิจัยรุ่นักลาง)  125,000

5 Selective Conversion of Hydroxy 
methylfurfural to Diformylfuran using 
Copper Hydroxide Nitrate 
with Various Nano-structures

ศาสำติราจารย์ 
ดร.อรรถศักดิ� จาร้ย์

 เงินัรายได้คัณ์ะฯ 
(ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั KU 

กับ NCHU ไติ้หวันั) 
 138,889.11 

6 The Application of Agriculture waste: 
Biochar driven from Pineapple Leaf ศาสำติราจารย์ 

ดร.เพ็ญจิติร ศร้นัพคัุณ์

 เงินัรายได้คัณ์ะฯ 
(ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั KU 

กับ NCHU ไติ้หวันั) 
 187,500 

ข้้อสนเทศทุนอุดหนุนวิจัย 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ประจ�าปีงบประมาณ	2565	
(1	ตุลาคม	2564-30	กันยายน	2565)
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7 Autophagy and apoptosis regulations 
in human melanoma from Bacillus 
subtilis natto pure compound

ศาสำติราจารย์ 
ดร.เพ็ญจิติร ศร้นัพคัุณ์

เงินัรายได้คัณ์ะฯ 
(ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั KU 

กับ NCHU ไติ้หวันั) 
 187,500 

8 Autophagy and apoptosis regulations 
in human melanoma from Bacillus 
subtilis natto pure compound

ศาสำติราจารย์ 
ดร.เพ็ญจิติร ศร้นัพคัุณ์

เงินัรายได้คัณ์ะฯ 
(ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั KU 

กับ NCHU ไติ้หวันั) 
 138,889.11 

9 การแป็รร่ป็เป็ล่อกมังคัุด และเป็ล่อกเมล็ด 
ถั�วเข้ยว เพ่�อผ่ลิติสำารออกฤที่ธิิ�ที่างช่้วภาพ

ศาสำติราจารย์ 
ดร.อรรถศักดิ� จาร้ย์

ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัยคัณ์ะ
(หนั่วยเฉพาะที่างฯ)  1,000,000 

10 การพัฒนัาการช่้วภาพจากยางสำำาหรับ
ดักจับแมลง

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.นัันัที่ิยา หาญศุภลักษณ์์

ทีุ่นัสำนัับสำนัุนัพัฒนัานัวัติกรรม 
คัณ์ะ  424,000 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมท่รัพย�กรน่ำ�� 300,000

11 เกณ์ฑิ์นัำ�าฝ่นัเพ่�อการเติ่อนัภัยนัำ�าที่่วมฉับพลันั
และดินัถล่มในัพ่�นัที่้�อุที่ยานัแห่งช่าติิเขาใหญ่

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.พรรณ์พิมพ์ 

พุที่ธิรักษา มะเป็ี�ยม
ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัยคัณ์ะ  300,000 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวิัสดำ่ 187,500

12 Nobel low-dimension oxide catalysts 
for hydrogen production ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ 

ดร.รติิพร มั�นัพรหม

เงินัรายได้คัณ์ะฯ 
(ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั KU 

กับ NCHU ไติ้หวันั) 
187,500

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมโยธ�	 	325,000	

13 การจำาลองด้วยโคัรงข่ายป็ระสำาที่เที่้ยม
สำำาหรับที่ำานัายอายุสำะพานัภายใติ้ 
คัวามหลากหลายของเง่�อนัไขสำภาพแวดล้อม

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ธิิดารัตินั์ วิสำุที่ธิิ�เสำร้วงศ์

เงินัรายได้คัณ์ะฯ 
(ทีุ่นัพัฒนัานัักวิจัยรุ่นักลาง) 125,000 

14 การเป็ร้ยบเที่้ยบการเคัล่�อนัติัวของกำาแพง 
กันัดินัด้วยเคัร่�องม่อการติรวจวัด
การเคัล่�อนัติัวด้านัข้างแบบป็กติิ
และแบบเวลาจริง

อาจารย์ 
ดร.จิรัฎฐ์ เที่พรักษ์ ทีุ่นัอุดหนัุนัการวิจัยคัณ์ะฯ  200,000 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมสิ�งแวิดำลุ่้อม 326,389.11

15 Development and Environmental 
Catalytic Application of Sheet-shaped 
Core-Shell Cobalt/ Carbon 
Nanocomposite

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.สำัญญา สำิริวิที่ยาป็กรณ์์

เงินัรายได้คัณ์ะฯ 
(ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั KU 

กับ NCHU ไติ้หวันั) 
 187,500 

16 Development of Effective 
Advanced Oxidation Processes 
for the Treatment of Pesticide 
Wastewater

รองศาสำติราจารย์  
ดร.ช่าติิ เจ้ยมไช่ยศร้

เงินัรายได้คัณ์ะฯ 
(ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั 
KU กับ NCHU ไติ้หวันั) 

 138,889.11 
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ท่่น่จั�กมห�วิิท่ย�ลุ่ัยเกษตำรศ�สตำร์	(27) 8,791,666.67

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคมี 6,597,221.78

1 การพัฒนัากระบวนัการที่ำาบริสำุที่ธิิ� 
สำารอนัุพันัธิ์ของแซึ่นัโที่นัที่้�สำกัด
ได้จากเป็ล่อกมังคัุดโดยใช่้เบดเคัล่�อนัที่้�จำาลอง
แบบสำามโซึ่นั

ศาสำติราจารย์ 
ดร.อรรถศักดิ� จาร้ย์

ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.
(ทีุ่นัพัฒนัานัักวิจัยรุ่นักลาง)  250,000 

2 Selective Conversion 
of Hydroxymethylfurfural 
to Diformylfuran using Copper 
Hydroxide Nitrate with Various 
Nano - Structures

 ศาสำติราจารย์ 
ดร.อรรถศักดิ� จาร้ย์

ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั
 (KU กับ NCHU ไติ้หวันั)  111,110.89 

3 การพัฒนัาติัวเร่งป็ฏิิกิริยาระดับนัาโนั
สำำาหรับการใช่้ป็ระโยช่นั์
ก๊าซึ่คัาร์บอนัไดออกไซึ่ด์และก๊าซึ่ม้เที่นั
อย่างยั�งย่นัเพ่�อมุ่งสำ่่สำังคัมคัาร์บอนัติำ�า

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ธิงไที่ย วิฑิ่รย์ ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.  2,000,000 

4 การพฒันัากระบวนัการเติรย้มติวัเร่งป็ฏิกิริยิา 
Fe-Co/ K-Al2O3 สำำาหรับการผ่ลิติโอเลฟิันัส์ำเบา
จากก๊าซึ่คัาร์บอนัไดออกไซึ่ด์

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ธิงไที่ย วิฑิ่รย์ ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก. -

5 การพัฒนัาติัวเร่งป็ฏิิกิริยานัิกเกิล
คัอมพอสำิติฐานัโลหะออกไซึ่ด์พรุนั 
สำำาหรับการผ่ลิติไฮโดรเจนัจากป็ฏิิกิริยา 
ดรายร้ฟัอร์มมิ�ง

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ธิงไที่ย วิฑิ่รย์ ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก. -

6 การสำังเคัราะห์สำารม้ม่ลคั่าเพิ�มผ่่านัป็ฏิิกิริยา
คั่่คัวบของม้เที่นัโดยใช่้ติัวเร่งป็ฏิิกิริยา
เสำ้นัใยนัาโนัที่้�ม้ Na2WO4-MnOx 
เป็็นัองคั์ป็ระกอบ

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ธิงไที่ย วิฑิ่รย์ ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก. -

7 นัวัติกรรมการใช่้ป็ระโยช่นั์เถ้าช่านัอ้อย
เพ่�อการผ่ลิติวัสำดุป็รับแติ่งหม่่ฟัังช่ั�นัม่ลคั่าสำ่ง
สำำาหรับการป็ระยุกติ์ใช่้ด้านัการเกษติร
อย่างยั�งย่นัติามแนัวคัิดเศรษฐกิจหมุนัเว้ยนั
และเศรษฐกิจสำ้เข้ยว

ศาสำติราจารย์ 
ดร.เมติติา เจริญพานัิช่ ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.  4,000,000 

8 การพัฒนัาติัวด่ดซึ่ับที่้�ม้เหล็ก
เป็็นัองคั์ป็ระกอบบนัเถ้าช่านัอ้อย
และติัวรองรับซึ่ิลิกาที่้�ม้ร่พรุนั 
2 ขนัาดเพ่�อใช่้ในัการกำาจัดสำารหนั่

ศาสำติราจารย์ 
ดร.เมติติา เจริญพานัิช่ ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก. -

9 การป็รับแติ่งหม่่ฟัังก์ช่ันัเถ้าช่านัอ้อย
ด้วยแมงกานั้สำและสำังกะสำ้ออกไซึ่ด์
เพ่�อลดการสำะสำมสำารหนั่ในัข้าว

ศาสำติราจารย์ 
ดร.เมติติา เจริญพานัิช่ ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.  - 
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10 การพัฒนัาวัสำดุด่ดซึ่ับจากเถ้าช่านัอ้อยสำำาหรับ
ด่ดซึ่ับแอมโมเนั้ยในัเล้าไก่

ศาสำติราจารย์ 
ดร.เมติติา เจริญพานัิช่ ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.  - 

11 การพัฒนัาติัวด่ดซึ่ับซึ่ิลิกาอะล่มิโนัซึ่ิลิเกติ
จากเถ้าช่านัอ้อยเพ่�อการกำาจัดแอมโมเนั้ย
ในันัำ�าเสำ้ยจากบ่อกุ้ง

ศาสำติราจารย์ 
ดร.เมติติา เจริญพานัิช่ ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.  - 

12 การพัฒนัาสำารจับสำารพิษจากเช่่�อรา 
ในัอาหารสำัติว์คัุณ์ภาพสำ่งโดยใช่้ซึ่ิลิกา
จากเถ้าลอยช่านัอ้อย

ศาสำติราจารย์ 
ดร.เมติติา เจริญพานัิช่ ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.  - 

13 การพัฒนัาวัสำดุด่ดซึ่ับก๊าซึ่เอที่้ล้นั
จากเถ้าช่านัอ้อยเพ่�อย่ดอายุการเก็บรักษา
ผ่ักและผ่ลไม้หลังการเก็บเก้�ยว

ศาสำติราจารย์ 
ดร.เมติติา เจริญพานัิช่ ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.  - 

14 นัวัติกรรมการผ่ลิติวัสำดุพรุนัป็รับแติ่ง 
หม่่ฟัังช่ั�นัจากเถ้าช่านัอ้อยเพ่�อใช่้ป็รับป็รุง 
การสำ่งผ่่านัอากาศสำำาหรับไม้ย่นัติ้นัภายใติ้ 
สำภาวะนัำ�าที่่วมขัง

ศาสำติราจารย์ 
ดร.เมติติา เจริญพานัิช่ ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.  - 

15 The application of Agriculture waste: 
Biochar driven from Pineapple Leaf 

ศาสำติราจารย์ 
ดร.เพ็ญจิติร ศร้นัพคัุณ์

 ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั 
(KU กับ NCHU ไติ้หวันั)  62,500 

16 Autophagy and apoptosis regulations 
in human melanoma from Bacillus 
subtilis natto pure compound (I)

ศาสำติราจารย์ 
ดร.เพ็ญจิติร ศร้นัพคัุณ์

 ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั
(KU กับ NCHU ไติ้หวันั)  62,500 

17 Autophagy and apoptosis regulations 
in human melanoma from Bacillus 
subtilis natto pure compounds (II)

ศาสำติราจารย์ 
ดร.เพ็ญจิติร ศร้นัพคัุณ์

 ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั
(KU กับ NCHU ไติ้หวันั)  111,110.89 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมคอมพิวิเตำอร์ 1,000,000

18 แพลติฟัอร์มสำำาหรับบริการ orthomosaic 
และวิเคัราะห์ข้อม่ลสำำาหรับเกษติรแป็ลงใหญ่
จากภาพถ่ายอากาศและข้อม่ลเซึ่นัเซึ่อร์
สำำาหรับป็ระเที่ศ

รองศาสำติราจารย์
 ดร.จันัที่นัา จันัที่ราพรช่ัย ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.  1,000,000

19 การพัฒนัาแพลติฟัอร์มเก็บภาพถ่ายข้อม่ล
เซึ่นัเซึ่อร์พร้อมบริการติ่อแผ่นัที่้�และแสำดงผ่ล

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.จันัที่นัา จันัที่ราพรช่ัย ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.  - 

20 การสำร้างบริการวิเคัราะห์สำุขภาพพ่ช่ รองศาสำติราจารย์ 
ดร.จันัที่นัา จันัที่ราพรช่ัย ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.  - 
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ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมสิ�งแวิดำลุ่้อม	 	423,610.89	

21 Development and Environmental 
Catalytic Application of Sheet-shaped 
Core-Shell Cobalt/Carbon 
Nanocomposite

รองศาสำติราจารย์ ดร.สำัญญา 
สำิริวิที่ยาป็กรณ์์

 ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั
(KU กับ NCHU ไติ้หวันั)  62,500 

22 Development of Effective 
Advanced Oxidation Processes 
for the Treatment of Pesticide 
Wastewater (I)

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ช่าติิ เจ้ยมไช่ยศร้

 ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั
(KU กับ NCHU ไติ้หวันั)  250,000

23 Development of Effective 
Advanced Oxidation Processes 
for the Treatment of Pesticide 
Wastewater (II)

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ช่าติิ เจ้ยมไช่ยศร้

 ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั
(KU กับ NCHU ไติ้หวันั)  111,110.89 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้�	 	333,334	

24 การออกแบบระบบติรวจวัดคัล่�นัไฟัฟั้าหัวใจ
พลังงานัติำ�า แบบแอกที่้ฟัอิเล็กโที่รดดิจิติอล
สำำาหรับสำวมใสำ่แบบหลายล้ดเพ่�อการใช่้งานั
ในัระบบการแพที่ย์ที่างไกล

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.วรดร วัฒนัพานัิช่  ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.  333,334 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมโยธ� 	125,000	

25 การจำาลองด้วยโคัรงข่ายป็ระสำาที่เที่้ยม
สำำาหรับที่ำานัายอายุสำะพานัภายใติ้
คัวามหลากหลายของเง่�อนัไขสำภาพแวดล้อม

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ธิิดารัตินั์ วิสำุที่ธิิ�เสำร้วงศ์

 ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.
(ทีุ่นัพัฒนัานัักวิจัยรุ่นักลาง)  125,000 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวิัสดำ่ 	312,500	

26 การสำังเคัราะห์อนัุภาคันัาโนัพาลาเด้ยม
ด้วยกระบวนัการโซึ่ล่ช่ันัพลาสำมาบนัติัว
รองรับคัาร์บอนัช่นัิดติ่าง ๆ สำำาหรับติัวเร่ง
ป็ฏิิกิริยาการเกิดแก๊สำไฮโดรเจนั

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.กษิดิศ พนัมสำุวรรณ์ ทีุ่นัอุดหนัุนัวิจัย มก.  250,000 

27 Nobel low-dimension oxide catalysts 
for hydrogen production

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.รติิพร มั�นัพรหม

 ทีุ่นัวิจัยร่วมสำองสำถาบันั 
(KU กับ NCHU ไติ้หวันั)  62,500 
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ท่่น่จั�กหน่่วิยง�น่ภ�ครัฐแลุ่ะวิิส�หกิจั	(38) 92,651,442

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมก�รบิน่แลุ่ะอวิก�ศ 	4,499,700	

1 ป็ระสำิที่ธิิภาพของพ่�นับังคัับสำำาหรับ
อากาศยานัไร้คันัขับแบบหางติั�ง
ในัขณ์ะบินัลอยติัว

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.ช่ินัภัที่ร ที่ิพโยภาสำ

Asian Office of Aerospace 
Research and Development  1,500,000 

2 โคัรงการเที่คัโนัโลย้กราฟัินัคัอมโพสำิที่สำำาหรับ
โคัรงสำร้างอากาศยานัไร้คันัขับป็ระสำิที่ธิิภาพ
สำ่งนัำ�าหนัักเบา

อาจารย์ 
ดร.ไช่ยวัฒนั์ กลำ�าพล

ทีุ่นัพัฒนัาศักยภาพนัักวิจัย
ด้านัอุติสำาหกรรมป็้องกันั
ป็ระเที่ศ สำำานัักนัโยบาย
และแผ่นั กองที่ัพบก

 2,999,700 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคร่�องกลุ่ 	40,957,247	

3 โคัรงการวิจัยและพัฒนัาแคัป็ซึ่่ลสำำารวจ
และติรวจวัดภายในัระบบผ่ลิติไฟัฟั้า

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.เกร้ยงไกร อัศวมาศบันัล่อ

การไฟัฟั้าฝ่่ายผ่ลิติ 
แห่งป็ระเที่ศไที่ย (กฟัผ่.)  9,985,461 

4 หนั่วยวิจัยเฉพาะที่างขั�นัสำ่งด้านัการแป็รร่ป็
ของเสำ้ยและช่้วมวล ภายใติ้โคัรงการ
ระบบผ่ลิติและพัฒนัานัักวิจัยขั�นัสำ่ง
เพ่�อสำร้างคัวามพร้อมในัการแข่งขันั
ด้านัการเกษติรและอาหาร (ป็ีที่้�2)

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ช่ินัธิันัย์ อาร้ป็ระเสำริฐ

พฒันัานักัวจิยั (โคัรงการระบบ
ผ่ลติิและพัฒนัานัักวิจัยขั�นัสำ่ง 

เพ่�อสำร้างคัวามพร้อม         
ในัการแข่งขันัด้านัการเกษติร

และอาหาร ป็ีที่้� 2)

 - 

5 โคัรงการพัฒนัาสำร้างรถติัดหญ้า
แบบป็รับใบม้ดสำำาหรับสำวนัผ่ลไม้

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ช่ินัธิันัย์ อาร้ป็ระเสำริฐ

ศ่นัย์เที่คัโนัโลย้โลหะ
และวัสำดุแห่งช่าติิ  2,155,000 

6 การวิจัยและพัฒนัาการเพิ�มป็ระสำิที่ธิิภาพ
ช่ิ�นัสำ่วนัซึ่่อมของยุที่โธิป็กรณ์์ของกองที่ัพบก: 
กรณ์้ศ้กษาของระบบสำายพานัถังหลัก
รุ่นั M48A5 และรุ่นั M60A1/A3

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.ศุภสำิที่ธิิ� รอดขวัญ

ทีุ่นัพัฒนัาศักยภาพนัักวิจัย
ด้านัอุติสำาหกรรมป็้องกันั

ป็ระเที่ศ 
สำำานัักนัโยบายและแผ่นั 

กองที่ัพบก

 4,658,280 

7 การวิจัยและพัฒนัาการเพิ�มป็ระสำิที่ธิิภาพ
ช่ิ�นัสำ่วนัซึ่่อมของยุที่โธิป็กรณ์์ของกองที่ัพบก: 
กรณ์้ศ้กษาของระบบสำายพานัถังหลัก
รุ่นั M48A5 และรุ่นั M60A1/A4

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.ศุภสำิที่ธิิ� รอดขวัญ

สำำานัักงานัป็ลัดกระที่รวง
การอุดมศ้กษา วิที่ยาศาสำติร์ 
วิจัยและนัวัติกรรม (สำป็.อว.)

 3,300,000 

8 การวิจัยและพัฒนัาการเพิ�มป็ระสำิที่ธิิภาพ
ช่ิ�นัสำ่วนัซึ่่อมของยุที่โธิป็กรณ์์ของกองที่ัพบก: 
กรณ์้ศ้กษาของระบบสำายพานัรถถังหลัก
ที่้�ใช่้ในักองที่ัพบก

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ช่ัช่พล ช่ังช่่

ทีุ่นัพัฒนัาศักยภาพนัักวิจัย
ด้านัอุติสำาหกรรมป็้องกันั

ป็ระเที่ศ 
สำำานัักนัโยบายและแผ่นั 

กองที่ัพบก

 3,998,280 

9 การวิจัยและพัฒนัาการเพิ�มป็ระสำิที่ธิิภาพ
ช่ิ�นัสำ่วนัซึ่่อมของยุที่โธิป็กรณ์์ของกองที่ัพบก: 
กรณ์้ศ้กษาของระบบสำายพานัรถถังหลัก
ที่้�ใช่้ในักองที่ัพบก

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ช่ัช่พล ช่ังช่่

สำำานัักงานัป็ลัดกระที่รวงการ
อุดมศ้กษา วิที่ยาศาสำติร์ 

วิจัยและนัวัติกรรม (สำป็.อว.)
 2,850,000
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10 โคัรงการพัฒนัาเคัร่�องฝ่ึกจำาลองเสำม่อนัจริง
สำำาหรับการฝ่ึกขับเร่อลำาเล้ยงขนัาด 90 ฟัุติ 
สำังกัดกรมการขนัสำ่งที่หารบก รองศาสำติราจารย์ 

ดร.วิที่ิติ ฉัติรรัตินักุลช่ัย

ทีุ่นัพัฒนัาศักยภาพนัักวิจัย
ด้านัอุติสำาหกรรมป็้องกันั

ป็ระเที่ศ
สำำานัักนัโยบายและแผ่นั 

กองที่ัพบก

 2,982,760 

11 โคัรงการพัฒนัาเคัร่�องฝ่ึกจำาลองเสำม่อนัจริง
สำำาหรับการฝ่ึกขับเร่อลำาเล้ยงขนัาด 90 ฟัุติ 
สำังกัดกรมการขนัสำ่งที่หารบก

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.วิที่ิติ ฉัติรรัตินักุลช่ัย

สำำานัักงานัป็ลัดกระที่รวงการ
อุดมศ้กษา วิที่ยาศาสำติร์ วิจัย

และนัวัติกรรม (สำป็.อว.)
 2,000,000 

12 การพัฒนัาหุ่นัยนัติ์ป็ัญญาป็ระดิษฐ์เคัรนั 
3 มิติิและกล้องเก็บข้อม่ลการเจริญเติิบโติ
ของพ่ช่เพ่�อการพยากรณ์์การเจริญเติิบโติ
และผ่ลผ่ลิติพ่ช่

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.วิที่ิติ ฉัติรรัตินักุลช่ัย

หนั่วยบริหารและจัดการทีุ่นั
ด้านัการเพิ�มคัวามสำามารถ 
ในัการแข่งขันัของป็ระเที่ศ 

(บพข)

 2,346,866 

13 โคัรงการพัฒนัาสำร้างรถติัดหญ้า
แบบป็รับใบม้ดสำำาหรับสำวนัผ่ลไม้

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.วิที่ิติ ฉัติรรัตินักุลช่ัย

สำำานัักงานัการวิจัยแห่งช่าติิ 
(วช่.)  3,500,000 

14 การพัฒนัานัวัติกรรมลดคัวามช่่�นั
และเก็บรักษาข้าวเป็ล่อกเพ่�อการพาณ์ิช่ย์ รองศาสำติราจารย์ 

ดร.ว้รช่ัย ช่ัยวรพฤกษ์

หนั่วยบริหารและจัดการทีุ่นั
ด้านัการเพิ�มคัวามสำามารถ 
ในัการแข่งขันัของป็ระเที่ศ 

(บพข)

 3,180,600

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมคอมพิวิเตำอร์ 	3,994,200

15 ระบบอัจฉริยะสำำาหรับสำร้างข่าวกรอง
จากข้อม่ลเผ่ยแพร่สำาธิารณ์ะหลายแหล่ง รองศาสำติราจารย์ 

ดร.พันัธิุ์ป็ิติิ เป็ี�ยมสำง่า

ทีุ่นัพัฒนัาศักยภาพนัักวิจัย
ด้านัอุติสำาหกรรมป็้องกันั

ป็ระเที่ศ สำำานัักนัโยบายและ
แผ่นั กองที่ัพบก

 1,000,000

16 ระบบจำาลองสำถานัการณ์์สำำาหรับการฝ่ึก
การเติ่อนัภัย การรายงานั และการพยากรณ์์
อันัติรายด้านัเคัม้ ช่้วะ รังสำ้ และนัิวเคัล้ยร์

ศาสำติราจารย์ 
ดร.จันัที่นัา จันัที่ราพรช่ัย

ทีุ่นัพัฒนัาศักยภาพนัักวิจัย
ด้านัอุติสำาหกรรมป็้องกันั

ป็ระเที่ศ 
 2,994,200

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคมี 	5,077,000	

17 การพัฒนัากระบวนัการที่ำาบริสำุที่ธิิ�สำารอนัุพันัธิ์
ของแซึ่นัโที่นัที่้�สำกัดได้จากเป็ล่อกมังคัุด
โดยใช่้เบดเคัล่�อนัที่้�จำาลองแบบสำามโซึ่นั  

ศาสำติราจารย์ 
ดร.อรรถศักดิ� จาร้ย์

สำำานักังานัการวจิยัแห่งช่าติ ิ(วช่.)
(ทีุ่นันัักพัฒนัานัักวิจัยรุ่นักลาง)  750,000 

18 วัสำดุนัาโนัขั�นัสำ่งเพ่�อการเกษติรอย่างยั�งย่นั 
ภายใติ้โคัรงการระบบผ่ลิติและพัฒนัา
นัักวิจัยขั�นัสำ่งเพ่�อสำร้างคัวามพร้อม
ในัการแข่งขันัด้านัการเกษติรและอาหาร 
(ป็ีที่้� 2)

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ธิงไที่ย วิฑิ่รย์

พฒันัานักัวจัิย (โคัรงการระบบผ่ลิติ
และพัฒนัานัักวิจัยขั�นัสำ่ง
เพ่�อสำร้างคัวามพร้อม

ในัการแข่งขันัด้านัการเกษติร
และอาหาร ป็ีที่้� 2)

-

19 การพัฒนัากระบวนัการผ่ลิติ 
5-hydroxymethylfurfural 
จากนัำ�าติาลฟัรุกโติสำด้วยกระบวนัการ
แบบติ่อเนั่�องในัป็ฏิิกรณ์์แบบเบดนัิ�ง 
(เฟัสำ 2 2565-2566)

ศาสำติราจารย์ 
ดร.อรรถศักดิ� จาร้ย์

สำำานัักงานัการวิจัยแห่งช่าติิ 
(วช่.)  1,929,000 
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20 การพัฒนัายางล้อรถบรรทีุ่กในัระดับ
อุติสำาหกรรมที่้�ใช่้หนั้ายางและแก้มยาง
จากวัสำดุเหล่อใช่้และสำารที่ดแที่นั
จากธิรรมช่าติิ

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.นัันัที่ิยา หาญศุภลักษณ์์

สำำานัักงานัการวิจัยแห่งช่าติิ 
(วช่.)  2,398,000 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้�	 	26,070,145

21 โคัรงการการพัฒนัาเที่คัโนัโลย้นัาโนั
อิเล็กที่รอนัิกสำ์และพลาสำมาเย็นัที่้�บรรยากาศ
ป็กติิจากการป็ลดป็ล่อยอิเล็กติรอนัในัสำนัาม
ไฟัฟั้าแรงสำ่งระดับนัาโนั

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ศิวพล ศร้สำนัพันัธิุ์

หนั่วยบริหารและจัดการทีุ่นั
ด้านัการพัฒนัากำาลังคันั
และทีุ่นัด้านัการพัฒนัา

สำถาบันัอุดมศ้กษา การวิจัย
และนัวัติกรรม (บพคั.)

 1,100,000 

22 การสำ่งด้วยคัล่�นัมิลลิเมติรในัช่่องสำัญญาณ์
ไมโมโนัม่าที่้�ม้ข้อม่ลสำถานัะช่่องสำัญญาณ์
จำากัด

ศาสำติราจารย์ 
ดร.วิรุณ์ศักดิ� สำันัติิเพ็ช่ร์ 

(ผ่่้ร่วมวิจัย)
จุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย  900,000 

23 โคัรงการแพลติฟัอร์มติิดติามนัำ�าที่่วมอัจฉริยะ
ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์

ดร.พันัธิ์ศักดิ� เที่้ยนัวิบ่ลย์

สำำานัักงานัคัณ์ะกรรมการ
กิจการกระจายเสำ้ยง กิจการ

โที่รที่ัศนั์และกิจการ 
โที่รคัมนัาคัมแห่งช่าติิ

 8,425,795 

24 การออกแบบและพัฒนัาระบบกลไก
กร้ดยางพารา

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ป็ัญญา เหล่าอนัันัติ์ธินัา การยางแห่งป็ระเที่ศไที่ย  2,547,050 

25 การสำนัับสำนัุนัด้านัวิศวกรรมและการบริหาร
ระบบวิที่ัศนั์เคัร่�องจักร CLAVI ภายใติ้ MOU 
ระหว่างหนั่วยงานั

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.มิติิ รุจานัุรักษ์ Ryowa Co., Ltd.  8,400,000 

26 การวิเคัราะห์หาระดับเสำ้นัฐานัและกำาหนัด
คั่าเป็้าหมายของดัช่นั้คัวามเช่่�อถ่อได้
ของการไฟัฟั้าสำ่วนัภ่มิภาคั

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.ดลุย์พเิช่ษฐ์ ฤกษ์ป็รด้าพงศ์ การไฟัฟั้าสำ่วนัภ่มิภาคั  4,697,300 

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมโยธ� 	6,506,000	

27 การจำาลองด้วยโคัรงข่ายป็ระสำาที่เที่้ยม
สำำาหรับที่ำานัายอายุสำะพานัภายใติ้คัวามหลาก
หลายของเง่�อนัไขสำภาพแวดล้อม 

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ธิิดารัตินั์ วิสำุที่ธิิ�เสำร้วงศ์

สำำานัักงานัการวจิยัแห่งช่าติิ (วช่.) 
(ที่นุันักัพฒันัานักัวจัิยรุน่ักลาง)  750,000 

28 การพัฒนัาระบบช่ิ�นัสำ่วนัคัอนักร้ติหล่อสำำาเร็จ
ติ้านัที่านัแผ่่นัดินัไหว

ศาสำติราจารย์ 
ดร.อมร พิมานัมาศ

สำำานัักงานัการวิจัยแห่งช่าติิ 
(วช่.)  2,756,000 

29 การพัฒนัาระบบระบุจุดเสำ้�ยงสำำาหรับ
รถจักรยานัยนั์ด้วยเซึ่นัเซึ่อร์ในัสำมาร์ที่โฟันั

ศาสำติราจารย์ 
ดร.วันัช่ัย ยอดสำุดใจ

สำำานัักงานัการวิจัยแห่งช่าติิ 
(วช่.)  3,000,000 
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ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมสิ�งแวิดำลุ่้อม 	750,000

30 การกำาจัดคัาร์บอนัและไนัโติรเจนัในันัำ�าเสำ้ย
โรงงานัอาหารที่ะเลโดยระบบเมมเบรนั
ช่้วภาพแบบไร้อากาศร่วมระบบ อนัาม็อกซึ่์
เพ่�อลดการใช่้พลังงานัในัระบบบำาบัดนัำ�าเสำ้ย
อุติสำาหกรรม

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.พงศ์ศักดิ� หนั่พันัธิ์

งบป็ระมาณ์ด้านัวิจัย
และนัวัติกรรม 

ป็ระเภที่ Fundamental Fund 
ป็ระจำาป็ีงบป็ระมาณ์ 2565

 500,000 

31 การพัฒนัากระบวนัการออกซึ่ิเดช่ันัขั�นัสำ่งที่้�ม้
ป็ระสำิที่ธิิภาพสำ่งสำำาหรับบำาบัดนัำ�าเสำ้ย
ป็นัเป็ื้อนัสำารป็ราบศัติร่พ่ช่

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ช่าติิ เจ้ยมไช่ยศร้

ทีุ่นัวิจัยร่วมระหว่าง
มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์

และ National Chung 
Hsing University

 250,000

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวิัสดำ่ 	1,220,000	

32 การพัฒนัาเคัร่�องอุ่นัลวดในักระบวนัการ
เช่่�อมลวดเช่่�อมไสำ้ฟัลักซึ่์ด้วยขดลวดเหนั้�ยวนัำา
คัวามร้อนัสำำาหรับการป็ระยุกติ์ใช่้ในั
อุติสำาหกรรมโคัรงการสำร้างเหล็ก

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.อภิช่าติิ โรจนัโรวรรณ์

ม่ลนัิธิิโที่เรเพ่�อการสำ่งเสำริม
วิที่ยาศาสำติร์ ป็ระเที่ศไที่ย  200,000

33 หนั่วยวิจัยเฉพาะที่างเที่คัโนัโลย้การแป็รร่ป็
ช่้วมวลเพ่�อวัสำดุพลังงานัและสำิ�งแวดล้อม 
ภายใติ้โคัรงการระบบผ่ลิติและพัฒนัา
นัักวิจัยขั�นัสำ่งเพ่�อสำร้างคัวามพร้อม
ในัการแข่งขันัด้านัการเกษติรและอาหาร 
(ป็ีที่้� 2)

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ 
ดร.กษิดิศ พนัมสำุวรรณ์

พัฒนัานัักวิจัย 
(โคัรงการระบบผ่ลิติ

และพัฒนัานัักวิจัยขั�นัสำ่ง
เพ่�อสำร้างคัวามพร้อม

ในัการแข่งขันัด้านัการเกษติร
และอาหาร ป็ีที่้� 2)

-

34 Electrocatalytic properties 
of m-triazole (m=co, nior cu) 
decorated graphitic carbon

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.กษิดิศ พนัมสำุวรรณ์

ทีุ่นัร่วม มก.กับ University 
Semarang (UNNES) 
สำาธิารณ์รัฐอินัโดนั้เซึ่้ย

 250,000

35 คัวามที่นัที่านัที่างช่้วภาพและการใช่้งานั
ของกลาสำเซึ่รามิกเป็็นัฟัันัเที่้ยม
ช่นัิดบางสำ่วนัติิดแนั่นั (ป็ีที่้� 2)

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ดวงฤด้ ฉายสำุวรรณ์

สำำานัักงานัการวิจัยแห่งช่าติิ 
(วช่.)  770,000

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมอ่ตำส�หก�ร 	3,577,150

36 โคัรงการจดัติั�งหน่ัวยวิจยัเฉพาะที่างการวิเคัราะห์
ข้อมล่ขนัาดใหญ่ด้านัเกษติรและอาหาร ภายใต้ิ
โคัรงการระบบผ่ลิติและพัฒนัานัักวิจัยขั�นัสำ่ง 
เพ่�อสำร้างคัวามพร้อมในัการแข่งขันั
ด้านัการเกษติรและอาหาร (ป็ีที่้� 2)

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.พาพิศ วงศ์ช่ัยสำุวัฒนั์

พัฒนัานัักวิจัย (โคัรงการ
ระบบผ่ลิติและพัฒนัานัักวิจัย
ขั�นัสำ่งเพ่�อสำร้างคัวามพร้อม

ในัการแข่งขันัด้านัการเกษติร
และอาหาร ป็ีที่้� 2)

-

37 การสำ่งเสำริมศักยภาพการคััดกรองโรคัที่างติา
โดยอัติโนัมัติิจากภาพถ่ายจอติา
ด้วยป็ัญญาป็ระดิษฐ์

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.พาพิศ วงศ์ช่ัยสำุวัฒนั์

สำำานัักงานัการวิจัยแห่งช่าติิ 
(วช่.)  730,000

38 การวิจัยและพัฒนัาอุป็กรณ์์บันัที่้กข้อม่ล
การติิดพันัและป็ระเมินัผ่ลพลยิง
สำำาหรับติิดติั�งบนัอาวุธิ ป็ติอ. ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์

ดร.ช่นัะ รักษ์ศิริ

ทีุ่นัพัฒนัาศักยภาพนัักวิจัย
ด้านัอุติสำาหกรรมป็้องกันั

ป็ระเที่ศ 
สำำานัักนัโยบายและแผ่นั 

กองที่ัพบก

 2,847,150
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ท่่น่ภ�คเอกชัน่แลุ่ะตำ่�งปีระเท่ศ	(7) 7,170,000

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมคอมพิวิเตำอร์	 	150,000	

1 Does Zen of Python Peak  
Performance Preliminary Experiments 
with Nine Pythonic Idioms

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.ภัที่ร ล้ลาพฤที่ธิิ� ทีุ่นัสำ่วนัติัว  30,000 

2 Sparse Communication for Federated 
Learning ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์

ดร.ภัที่ร ล้ลาพฤที่ธิิ�

ทีุ่นัสำ่วนัติัว Nara Institute 
of Science and 

Technology (NAIST)
 30,000

3 Automated Quantization and 
Retraining for Neural Network Models 
without Labeled Data

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.ภัที่ร ล้ลาพฤที่ธิิ�

ทีุ่นัสำ่วนัติัว Nara Institute 
of Science and 

Technology (NAIST)
 30,000 

4 The impact of vocal production 
on recollection of various kearbubg 
contents

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.ภัที่ร ล้ลาพฤที่ธิิ�

ทีุ่นัสำ่วนัติัว Okayama 
University, Japan  30,000 

5 Artificial Neural Network based audio 
reinforcement for computer assisted 
rote learning 

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.ภัที่ร ล้ลาพฤที่ธิิ�

ทีุ่นัสำ่วนัติัว Okayama 
University, Japan  30,000

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้�	 							20,000	

6 การพัฒนัาระบบคัวบคัุมอัติโนัมัติิ
ในังานัอุติสำาหกรรมร่วมกับระบบฐานัข้อม่ล
และอินัเติอร์เนั็ติของสำรรพสำิ�ง

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.ณ์ัฐวุฒิ ช่ินัธิเนัศ ทีุ่นัสำ่วนัติัว           20,000

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมสิ�งแวิดำลุ่้อม	 			7,000,000

7 การพัฒนัาติ้นัแบบการบำาบัดนัำ�าเสำ้ย
ด้วยแหนัซึ่้�งม้ป็ระโยช่นั์ร่วมในัด้านัการผ่ลิติ
มวลช่้วภาพจากแหนัและการลดการป็ล่อย
ก๊าซึ่เร่อนักระจก

รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ช่าติิ เจ้ยมไช่ยศร้

Japan International 
Cooperation Agency 

(JICA)
      7,000,000

รวิมเงิน่ท่่น่ท่ี�ไดำ้รับ 112,638,776
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คัณ์ะให้การสำนัับสำนุันัทุี่นัพัฒนัานัวัติกรรมระดับป็ริญญาโที่อย่างติ่อเน่ั�อง เพ่�อสำ่งเสำริมให้นิัสิำติสำร้างสำรรคั์ผ่ลงานันัวัติกรรมท้ี่�ม้คุัณ์คั่า  
ทัี่�งยังเป็็นัการสำร้างช่่�อเส้ำยงให้กับคัณ์ะอ้กด้วย โดยคัณ์ะให้การสำนัับสำนุันัทุี่นัพัฒนัานัวัติกรรมระดับป็ริญญาโที่ ตัิ�งแต่ิปี็งบป็ระมาณ์ 2559- 
2565 จำานัวนัทัี่�งสิำ�นั 46 ทุี่นั ดังน้ั�

*	หมายเหตุ •	 ผลงานนวัตกรรมที่ยังไม่เผยแพร่ในงานนิทรรศการ	การประกวดนวัตกรรมระดับชาติ	และส่่อประชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ
 •	 ผลงานอยู่ระหว่างการพัฒนาของนิสิตเน่่องจากยังไม่จบการศึกษา

ป�งบประมาณ 

2560

ป�งบประมาณ 

2561

ป�งบประมาณ 

2562

ป�งบประมาณ 

2563

ป�งบประมาณ 

2564

1,542,364.93 บาท

1,994,077.67 บาท

3,401,188.58 บาท

4,848,520.26 บาท

3,162,001.42 บาท

2,540,251.33 บาท

ผลงานเผยแพร� สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร

ผลงานเผยแพร� สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร บทความในวารสารว�ชาการ

ผลงานเผยแพร� สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร บทความในวารสารว�ชาการ

ผลงานเผยแพร� สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร บทความในวารสารว�ชาการ

*ผลงานเผยแพร� สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร *บทความในวารสารว�ชาการ

*ผลงานเผยแพร� *สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร *บทความในวารสารว�ชาการ

ป�งบประมาณ 

2565
648,000 บาท

*ผลงานเผยแพร� *สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร *บทความในวารสารว�ชาการ

ป�งบประมาณ 

25596
ทุน

ทุน

ทุน

ทุน

ทุน

ทุน

4

8

9

8

11

9

4

4

4

-

5

4

4

6

2

บทความในวารสารว�ชาการ

7

5

4

7

2

- - -

ทุน

8 - - -

ทุนพััฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท
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ท่ี� ผูู้้รับท่่น่ น่ักวิิจััย ชั่�อผู้ลุ่ง�น่
เลุ่ขปีระก�ศ

สิท่ธิบัตำร/	
อน่่สิท่ธิบัตำร เลุ่ขคำ�ขอ

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมสิ�งแวิดำลุ่้อม

1 ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.มณ์ฑิล 
ฐานัุติติมวงศ์

นัายฐิติิพงศ์ กุฎ้พันัธิ์ เคัร่�องผ่ลิตินัำ�าคั้าง 166642 / 
63860

เคัร่�องที่ำาคัวามเย็นั 65474

เคัร่�องผ่ลิตินัำ�าคั้างแบบพกพา 12731

นัายกานัติ์พัฒนั์ แพโรจนั์ ห้องระเหยแบบบงัคับัที่ศิที่างการไหลของนัำ�า 19609

ระบบกลั�นันัำ�าผ่่านัเย่�อกรอง 19303

นัายณ์ภัที่ร คัำาเจ้ยม ไสำ้กรองนัำ�า 15915

เคัร่�องกรองนัำ�าขนัาดพกพา 17583

ชุ่ดไดโอด (Diode) เป็ล่งรังสำ้ย่ว้เอ (UVA) 
และรังสำ้ย่ว้ซึ่้ (UVC) 16212

นัางสำาวคันัธินัันัที่์ 
แสำงรุ่งนัภาพรรณ์ เคัร่�องกรองนัำ�าด่�มแบบคัวำ�าถัง 15914

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมท่รัพย�กรน่ำ��

2 ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์
ดร.สำมป็รารถนัา 
ฤที่ธิิ�พริ�ง

นัายป็ณ์พงศ์ พลอยป็ระดับ เข่�อนักันัคัล่�นัแบบลอยนัำ�า 16122

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวิัสดำ่

3 รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ดวงฤด้ 
ฉายสำุวรรณ์

นัายผ่จงกิจ บุญอนัันัติ์วงศ์ สำ่ติรผ่สำมคัอนักร้ติพรุนัช่นัิดจ้โอโพลิเมอร์ 18661

นัางสำาวสำหัสำยา  
ป็ระเสำริฐวงคั์

สำ่ติรกลาสำเซึ่รามิกช่นัิดไมก้า (Mica-Based 
Glass-Ceramics) สำำาหรับใช่้ผ่ลิติวัสำดุ
บ่รณ์ที่างที่ันัติกรรม

1903002203

4 รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ราช่ธิ้ร์ 
เติช่ไพศาลเจริญกิจ

นัายพศุติม์ บุญคัั�นัผ่ล อุป็กรณ์์วัดอุณ์หภ่มิป็ระเภที่เที่อร์โมคััป็เป็ิล 
(Thermocouple) 17465

5 รองศาสำติราจารย์ 
ดร.อรที่ัย จงป็ระที่้ป็ นัายเจตินัุพงศ์ พาโลมัสำ กรรมวิธิ้การสำังเคัราะห์ผ่งไฮดรอกซึ่้แอป็าไที่ติ์ 19213

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการให้ทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม	
ระดับปริญญาโท	ปีงบประมาณ	2559-2565
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ท่ี� ผูู้้รับท่่น่ น่ักวิิจััย ชั่�อผู้ลุ่ง�น่
เลุ่ขปีระก�ศ

สิท่ธิบัตำร/	
อน่่สิท่ธิบัตำร เลุ่ขคำ�ขอ

6 รองศาสำติราจารย์ 
ดร.อภิรัตินั์
เลาห์บุติร้

นัายรัฏิฐพิช่ญ์ วุฒิสำาร การเติร้ยมพลาสำติิกผ่สำมโดยใช่้พลาสำติิก
ช่้วภาพและพอลิอะคัริลิคัแอซึ่ิดที่้�ผ่่านั
การดัดแป็ร

19920

นัายรัฏิฐพิช่ญ์ วุฒิสำาร
นัางสำาวเบ็ญจรัตินั์ 
เกติุรวม

กรรมวิธิ้การผ่ลิติเรซึ่ินัผ่สำมจาก
สำารป็ระกอบด้วยสำารป็ระกอบเช่ิงซึ่้อนั
ระหว่างเบนัซึ่อกซึ่าซึ่้นัมอนัอเมอร์และ
ไอออนัโลหะที่องแดงเพ่�อใช่้สำำาหรับงานั
พิมพ์สำามมิติิ

2103000216

กรรมวิธิ้การเคัล่อบอนัุภาคัที่องแดงบนั
เซึ่ลล่โลสำในัติัวกลางที่้�เป็็นันัำ�า และใช่้
วิติามินัซึ่้เป็็นัสำารร้ดิวซึ่์

2103000214

กรรมวิธิ้การผ่ลิติเสำ้นัเช่ิงป็ระกอบเป็ล้�ยนั
สำ้ติามอุณ์หภ่มิจากเม็ดพลาสำติิกช่้วภาพ 
(Bioplastic) และผ่งเป็ล้�ยนัสำ้ติามอุณ์หภ่มิ 
(Thermochromic Powder) เพ่�อใช่้
สำำาหรับงานัพิมพ์สำามมิติิ

2103000584

กระบวนัการผ่ลิติเสำ้นัเช่ิงป็ระกอบเป็ล้�ยนั
สำ้สำองช่่องอุณ์หภ่มิโดยใช่้พลาสำติิกช่้วภาพ 
(Bioplastic) เพ่�อใช่้เป็็นัผ่ลิติภัณ์ฑิ์ติัวบ่งช่้�
อุณ์หภ่มิสำำาหรับงานัพิมพ์สำามมิติิ

2203000144

7 รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ป็ริญญา 
ฉกาจนัโรดม

นัายพัสำกร สำอนัป็ระสำาร สำ่ติรผ่สำมแผ่่นัไฟัเบอร์ซึ่้เมนัติ์ที่้�ม้เถ้าหนััก 
เป็็นัสำ่วนัผ่สำม 18792

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้�

8 รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ศิวพล ศร้สำนัพันัธิุ์

นัางสำาวช่ยาภรณ์์ 
ธิรรมนัิพิที่

เคัร่�องพลาสำมาเย็นับรรยากาศป็กติิ
แบบซึ่้เอ็นัซึ่้และสำายพานัลำาเล้ยง 18305

9 รองศาสำติราจารย์ 
ณ์ัฐวุฒิ ขวัญแก้ว นัายวัช่รินัที่ร์ ขาวบุบผ่า กรรมวิธิ้การระบุสำ้โดยอาศัยคัวามเข้มแสำง

ของพลังงานัแสำง
2103002624

นัางสำาวอารยา กงเพช่ร
วิธิ้การจัดเร้ยงเซึ่็นัเซึ่อร์ไที่ม์ออฟัไฟัลติ์ 
(Time of flight sensor) แบบคัลอบคัุม
การกวาดพ่�นัที่้�ติรวจจับวัติถุ 360 องศา

2203001897

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคมี

10 ศาสำติราจารย์ 
ดร.อรรถศักดิ� จาร้ย์ นัางสำาวสำิรว้ร์ มณ์้วรรณ์์ ระบบเบดเคัล่�อนัที่้�จำาลองแบบสำามโซึ่นั 2103002626

11 รองศาสำติราจารย์ 
ดร.ป็ว้นัา ป็ระไพนัยันัา นัางสำาวสำุธิินั้ ป็ิ�นัรัตินั์ โฟัมยางพารา (Latex foam) ที่้�ม้ส่ำวนัป็ระกอบ

ของเซึ่ลล่โลสำจากพ่ช่และกรรมวิธิ้การผ่ลิติ
2203000688
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การจดทะเบียนทรัพัย์สินทางปัญญา
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564-วันที่ 30 กันยายน 2565

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ได้ดำาเนิันังานัติามนัโยบายของกระที่รวงการอุดมศ้กษา  
วิที่ยาศาสำติร์ วิจัยและนัวัติกรรม ในัการสำ่งเสำริมการสำร้างองคั์คัวามร่้และถ่ายที่อดเที่คัโนัโลย้ส่ำ่การสำร้างสำรรคั ์
นัวัติกรรม และนัำาไป็ใช้่ป็ระโยช่น์ัทัี่�งในัเชิ่งเศรษฐกิจและสัำงคัม รวมถ้ง พ.ร.บ.ส่ำงเสำริมการใช้่ป็ระโยช่น์ัผ่ลงานัวิจัย 
และนัวัติกรรม พ.ศ.2564 (Bayh-Dole Act)  ท้ี่�สำนัับสำนุันัให้ผ่่้รับทุี่นั นัักวิจัยสำามารถเป็็นัเจ้าของผ่ลงานัวิจัย 
ท้ี่�ได้รับทุี่นัจากหนั่วยงานัของรัฐได้เพ่�อนัำาผ่ลงานัวิจัยและนัวัติกรรมไป็ใช่้ป็ระโยช่นั์ในัเชิ่งพาณิ์ช่ย์หร่อสำาธิารณ์- 
ป็ระโยช่นั์ได้อย่างมากยิ�งข้�นัสำ่งผ่ลให้ผ่่้รับทุี่นัจำาเป็็นัติ้องขอบริหารจัดการสิำที่ธิิในัที่รัพย์สำินัที่างป็ัญญาของผ่ลงานั 
วิจัยก่อนัการดำาเนิันัการขอรบัคัวามคุ้ัมคัรองที่รัพย์สิำนัที่างปั็ญญาและการถ่ายที่อดเที่คัโนัโลยส่่้ำภาคัเอกช่นั เพ่�อใช้่ 
ป็ระโยช่น์ัเชิ่งพาณิ์ช่ย์โดยไม่เป็็นัการละเมิดสิำที่ธิิในัที่รัพย์สิำนัที่างปั็ญญา

ท่ี� ปีระเภท่ เลุ่ขท่ี�
ปีระก�ศ

วิัน่ท่ี�
ปีระก�ศ ชั่�อเร่�อง ผูู้้ปีระดำิษฐ์

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคร่�องกลุ่

1 สำิที่ธิิบัติร 83259  25 มิ.ย. 64 ใบจักรเร่อ นัางวรางคั์รัตินั์ จันัที่สำาโร 
และคัณ์ะ

2 อนัุสำิที่ธิิบัติร 18306 28 ก.ย. 64 เคัร่�องอบแดดเด้ยวระบบลมร้อนั
สำำาหรับเนั่�อสำัติว์ที่้�ม้คัวามช่่�นัสำ่ง

นัายคัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำอาด  
และคัณ์ะ

3 สำิที่ธิิบัติร 85716 14 ธิ.คั. 64 กรรมวิธิ้การข้�นัร่ป็แม่พิมพ์แบบกลวงด้านัในั
โดยการข้�นัร่ป็ที่้ละช่ั�นั นัายคัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำะอาด

4 อนัุสำิที่ธิิบัติร 18852 8 ธิ.คั. 64 เคัร่�องอบแดดเด้ยวระบบลมร้อนั
สำำาหรับเนั่�อสำัติว์ที่้�ม้คัวามช่่�นัสำ่ง

นัายคัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำอาด  
และคัณ์ะ

5 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19302 17 ก.พ. 65 เคัร่�องแยกเมล็ดจากเนั่�อมะขาม  นัายช่ัช่พล ช่ังช่่

6 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19485 12 เม.ย. 65 เคัร่�องที่ำาขนัมวาฟัเฟัิลด้วยไฟัฟั้า นัายคัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำะอาด 

7 สำิที่ธิิบัติร
ออกแบบ 2102002737D  9 พ.คั. 65 ถังที่ำาคัวามสำะอาดเมล็ดงา นัายคัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำอาด  

และคัณ์ะ

8 สำิที่ธิิบัติร
ออกแบบ 194738  21 พ.คั. 65 แหวนัสำลัดนัำ�ามันั นัายคัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำอาด  

และคัณ์ะ

9 สำิที่ธิิบัติร 194740  21 พ.คั. 65 แหวนัสำลัดนัำ�ามันั นัายคัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำอาด 
และคัณ์ะ

10 สำิที่ธิิบัติร
ออกแบบ 194736  21 พ.คั. 65 แหวนัสำลัดนัำ�ามันั นัายคัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำอาด 

และคัณ์ะ

11 สำิที่ธิิบัติร 194737  21พ.คั. 65 แหวนัสำลัดนัำ�ามันั นัายคัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำอาด 
และคัณ์ะ

12 สำิที่ธิิบัติร 194741  21 พ.คั. 65 แหวนัสำลัดนัำ�ามันั นัายคัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำอาด 
และคัณ์ะ

13 สำิที่ธิิบัติร
ออกแบบ 194739  21 พ.คั. 65 อุป็กรณ์์ช่่วยการผ่่าติัดโรคัเอ็นัหัวเข่าขาด

ในัสำุนััขด้วยวิศวกรรมย้อนัรอย
นัายคัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำอาด 
และคัณ์ะ

14 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19773  2 มิ.ย. 65 ชุ่ดพัดลมสำำาหรับเคัร่�องที่อดลมร้อนั นัายคัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำอาด 
และคัณ์ะ
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ท่ี� ปีระเภท่ เลุ่ขท่ี�
ปีระก�ศ

วิัน่ท่ี�
ปีระก�ศ ชั่�อเร่�อง ผูู้้ปีระดำิษฐ์

15 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19930  11 ก.คั. 65 เคัร่�องติรวจจับติำาแหนั่งและป็ระมวลผ่ล
การเคัล่�อนัไหวสำำาหรับการติรวจจับป็ลวก นัายช่วลิติ กิติติิช่ัยการ

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้�

16 อนัุสำิที่ธิิบัติร 18305   28 ก.ย. 64 เคัร่�องพลาสำมาเย็นับรรยากาศป็กติิ
แบบซึ่้เอ็นัซึ่้และสำายพานัลำาเล้ยง 

นัายศิวพล ศร้สำนัพันัธิุ์ 
และคัณ์ะ

17 อนัุสำิที่ธิิบัติร 18790 29 พ.ย. 64 โคัรงสำร้างสำำาหรับติิดติั�งหุ่นัยนัติ์สำำาหรับเร้ยนัร่้
การเข้ยนัโป็รแกรมแบบจับติ้องได้ นัายณ์ัฐวุฒิ ขวัญแก้ว

18 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19610  20 เม.ย. 65 เคัร่�องเพาะกล้าข้าวบนัถาดก้�งอัติโนัมัติิ นัายป็ัญญา เหล่าอนัันัติ์ธินัา 
และคัณ์ะ

19 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19712  12 พ.คั. 65 หุ่นัยนัติ์สำำาหรับเร้ยนัร่้การเข้ยนัโป็รแกรม
แบบจับติ้องได้ นัายณ์ัฐวุฒิ ขวัญแก้ว

20 สำิที่ธิิบัติร 87403  8 เม.ย. 65 ป็้ายโฆ์ษณ์าร่ป็แที่่งสำามเหล้�ยมแบบพลิกหมุนั
ที่้�สำ่องสำว่างด้วยหลอดภาพ LED

นัายป็ัญญา เหล่าอนัันัติ์ธินัา 
และคัณ์ะ

21 อนัุสำิที่ธิิบัติร 2102002741D 25 ก.คั. 65 อุป็กรณ์์จับย้ดอาหารสำำาหรับย่าง นัายป็ัญญา เหล่าอนัันัติ์ธินัา 
และคัณ์ะ

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคมี

22 สำิที่ธิิบัติร 88300  2 มิ.ย. 65 เคัร่�องป็ฏิิกรณ์์ป็ฏิิกิริยาโฟัโติคัะติะไลติิก นัางเมติติา เจริญพานัิช่ 
และคัณ์ะ

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวิัสดำ่

23 อนัุสำิที่ธิิบัติร 17714  20 พ.คั. 64

สำ่ติรและกรรมวิธิ้การเติร้ยมเสำ้นัใย
และสำิ�งที่อด่ดซึ่ับกลิ�นัและติ้านัจุลช่้พ
โดยใช่้พลาสำติิกช่้วภาพและผ่งลาวาภ่เขาไฟั
และสำ่ติรการผ่ลิติ

นัายอภิรัตินั์ เลาห์บุติร้ 
และคัณ์ะ

24 อนัุสำิที่ธิิบัติร 18220  7 ก.ย. 64

การเติร้ยมสำิ�งที่อแวววาวที่้�ป็รากฏิสำ้โที่นัโลหะ
โดยใช่้เม็ดพลาสำติิกช่้วภาพหร่อเม็ดพลาสำติิก
ที่ั�วไป็ ร่วมกับไที่ที่าเนั้ยมไดออกไซึ่ด์เคัล่อบเงินั
นัาโนั เพ่�อใช่้เป็็นัผ่ลิติภัณ์ฑิ์ที่างสำิ�งที่อที่้�สำามารถ
ติ้านัเช่่�อจุลช่้พ

นัายอภิรัตินั์ เลาห์บุติร้ 
และคัณ์ะ

25 อนัุสำิที่ธิิบัติร 18270  20 ก.ย. 64
การเติร้ยมเสำ้นัเช่ิงป็ระกอบที่้�ม้สำมบัติิเร่องแสำง
จากเม็ดพลาสำติิกพลาสำติิกช่้วภาพ
และผ่งเซึ่รามิกเร่องแสำง

นัายอภิรัตินั์ เลาห์บุติร้ 
และคัณ์ะ

26 อนัุสำิที่ธิิบัติร 18661 16 พ.ย. 64 สำ่ติรผ่สำมคัอนักร้ติพรุนัช่นัิดจ้โอโพลิเมอร์
ใช่้เถ้าลอย และเมติาเคัโอลินัเป็็นัสำ่วนัผ่สำม นัางดวงฤด้ ฉายสำุวรรณ์ 

27 อนัุสำิที่ธิิบัติร 18792 29 พ.ย. 64 สำ่ติรผ่สำมแผ่่นัไฟัเบอร์ซึ่้เมนัติ์ที่้�ม้เถ้าหนััก
เป็็นัสำ่วนัผ่สำม นัายป็ริญญา ฉกาจนัโรดม

28 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19213 3 ก.พ. 65

กรรมวิธิ้การสำังเคัราะห์
ผ่งไฮดรอกซึ่้แอป็าไที่ติ์
และการเติร้ยมลวดพอลิเมอร์คัอมพอสำิติ
จากพอลิแลคัติิกผ่สำมผ่งไฮดรอกซึ่้แอป็าไที่ติ์
สำังเคัราะห์สำำาหรับการพิมพ์สำามมิติิ

นัางสำาวอรที่ัย จงป็ระที่้ป็ 
และคัณ์ะ
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ท่ี� ปีระเภท่ เลุ่ขท่ี�
ปีระก�ศ

วิัน่ท่ี�
ปีระก�ศ ชั่�อเร่�อง ผูู้้ปีระดำิษฐ์

29 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19214 3 ก.พ. 65 สำิ�งที่อไฮบริดจากผ่งภ่เขาไฟัลาวา
และกรรมวิธิ้การผ่ลิติ

นัายอภิรัตินั์ เลาห์บุติร้ 
และคัณ์ะ

30 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19486 24 ม้.คั. 65 สำ่ติรผ่สำมแผ่่นัไฟัเบอร์ซึ่้เมนัติ์ที่้�ม้เศษไฟัเบอร์
ซึ่้เมนัติ์เป็็นัสำ่วนัผ่สำม นัายป็ริญญา ฉกาจนัโรดม

31 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19441 16 พ.คั. 65
กรรมวิธิ้การสำังเคัราะห์อนัุภาคัสำังกะสำ้
ออกไซึ่ด์โดยใช่้พลาสำมาที่้�สำร้างข้�นั
ด้วยคัล่�นัไมโคัรเวฟั

นัายป็ริญญา ฉกาจนัโรดม 

32 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19920  7 ก.คั. 65
การเติร้ยมพลาสำติิกผ่สำมโดยใช่้พลาสำติิก
ช่้วภาพและพอลิอะคัริลิคัแอซึ่ิด
ที่้�ผ่่านัการดัดแป็ร

นัายอภิรัตินั์ เลาห์บุติร้ 
และคัณ์ะ

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมสิ�งแวิดำลุ่้อม

33 สำิที่ธิิบัติร 81840 24 พ.คั. 64 เคัร่�องผ่ลิติไบโอด้เซึ่ล นัายช่าติิ เจ้ยมไช่ยศร้ 
และคัณ์ะ

34 อนัุสำิที่ธิิบัติร 17283 2 พ.คั. 64 เคัร่�องกรองนัำ�าขนัาดพกพา นัายมณ์ฑิล ฐานัุติติมวงศ์ 
และนัายป็รัช่ญา จันัที่ร์ศักดิ�

35 อนัุสำิที่ธิิบัติร 18624 9 พ.ย. 64 เร่อเก็บวัติถุลอยนัำ�าช่นัิดไอพ่นั นัางสำาวสำุช่้ลา พลเร่อง 
และคัณ์ะ

36 อนัุสำิที่ธิิบัติร 18853 8 ธิ.คั. 64 เคัร่�องกลั�นันัำ�าจากอากาศช่นัิดด่ดอากาศ นัายป็รัช่ญา จันัที่ร์ศักดิ�
และคัณ์ะ

37 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19303 17 ก.พ. 65 ระบบกลั�นันัำ�าผ่่านัเย่�อกรอง นัายป็รัช่ญา จันัที่ร์ศักดิ�
และคัณ์ะ

38 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19609  20 เม.ย. 65 ห้องระเหยแบบบังคัับที่ิศที่างการไหลของนัำ�า นัายป็รัช่ญา จันัที่ร์ศักดิ�
และคัณ์ะ

39 อนัุสำิที่ธิิบัติร 19771  2 มิ.ย. 65 ถังหมักเศษอาหารจากบ้านัเร่อนัแบบเร่ง
ด้วยลมร้อนัจากเคัร่�องป็รับอากาศ นัางจ้มา ศรลัมพ์

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมอ่ตำส�หก�ร

40 อนัุสำิที่ธิิบัติร 18891 14 ธิ.คั. 64 ระบบติรวจสำอบคั่าคัวามถ่กติ้องและแม่นัยำา
ของหุ่นัยนัติ์อุติสำาหกรรม นัายช่นัะ รักษ์ศิริ

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมก�รบิน่แลุ่ะอวิก�ศ

41 สำิที่ธิิบัติร 81045   8 ก.พ. 64 อากาศยานัไร้คันัขับ นัายช่ินัภัที่ร ที่ิพโยภาสำ 
และคัณ์ะ
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 โครงการนวัตกรรมสู่สังคม
โครงก�รน่วัิตำกรรมสู่สังคมเป็็นัผ่ลงานันัำาไป็ใช่้ป็ระโยช่นั์ได้จริงในัที่างป็ฏิิบัติิ มักเป็็นัผ่ลงานัท้ี่�ติ้องการ 

การสำนัับสำนุันัเพิ�มเติิมเพ่�อให้เกิดคัวามสำมบ่รณ์์ นัอกจากป็ระโยช่น์ัท้ี่�จะเกิดข้�นัโดยติรงกับผ้่่ใช้่ผ่ลงานันัวัติกรรมแล้ว  
ป็ระสำบการณ์์จากการดำาเนิันัการร่วมกันัระหว่างผ้่่พัฒนัาผ่ลงานันัวัติกรรมกับผ้่่ใช่้ผ่ลงานัจะยังผ่ลให้เกิดการพัฒนัา 
นัวัติกรรมของคัณ์ะฯ ท้ี่�ติรงติามคัวามต้ิองการและยั�งย่นัต่ิอไป็อ้กด้วย 

โคัรงการน้ั�เป็็นัโคัรงการท้ี่�คัณ์ะฯ สำนัับสำนุันัคัณ์าจารย์และนิัสิำติให้นัำาผ่ลงานันัวัติกรรมท้ี่�พัฒนัาข้�นัและได้ผ่่านั 
การที่ดสำอบคัวามถ่กติ้องและคัวามป็ลอดภัยในัการที่ำางานัแล้ว ออกไป็ใช่้งานัจริงกับกลุ่มเป็้าหมาย โดยคัณ์ะฯ  
จะให้ทุี่นัสำนัับสำนุันัในัการดำาเนิันังานัเพ่�อให้เกิดผ่ลสัำมฤที่ธิิ�ส่ำงสุำด ซ้ึ่�งที่ำาให้อาจารย์และนิัสิำติเจ้าของผ่ลงานัที่ราบ 
และสำามารถแก้ไขป็ัญหาที่้�เกิดจากการใช่้งานัจริงและสำามารถนัำาป็ระสำบการณ์์ท้ี่�ได้ กลับมาพัฒนัาติ่อยอดผ่ลงานั 
ให้เกิดคัวามสำมบ่รณ์์ และนัำาไป็ส่ำ่การจัดที่ำาแผ่นัธิุรกิจติ่อไป็ได้ นัอกจากนัั�นัแล้วผ่ลจากการดำาเนัินัโคัรงการนั้� 
ยังเป็็นัการสำ่�อสำารให้ป็ระช่าช่นัและสำังคัมได้ที่ราบถ้งแนัวที่างการพัฒนัาผ่ลงานัเชิ่งนัวัติกรรมของคัณ์ะฯ ที่้�มุ่งเนั้นั 
ให้เกิดป็ระโยช่น์ัส่ำงสุำดกับป็ระช่าช่นัและสัำงคัมไที่ยอย่างจริงจังอ้กด้วย

แอป็พลิเคัชั่นั UFlood by KU หร่อ “KUFlood” ซึ่้�งเป็็นัระบบพยากรณ์์ฝ่นั  
และการคัาดการณ์์อุที่กภัยแบบเร้ยลไที่ม์ในัเขติพ่�นัท้ี่�รามคัำาแหง ใช้่งานับนัระบบป็ฏิิบัติิการ 
ของอุป็กรณ์์การสำ่�อสำาร โดยใช้่แบบจำาลอง TITAN นัำาเข้าข้อม่ลเรดาห์ เพ่�อจำาลองและติิดติาม 
การเคัล่�อนัท้ี่�ของพายุฝ่นั ร่วมกับการวิเคัราะห์พ่�นัท้ี่�นัำ�าท่ี่วมโดยใช้่แบบจำาลองคัณิ์ติศาสำติร์  
SWMM นัำาเข้าข้อม่ลผั่งระบายนัำ�าของพ่�นัท้ี่�ป็ิดล้อมและแผ่นัท้ี่�ระดับคัวามส่ำงเชิ่งเลข  
(Digital Elevation Model, DEM)  

แอป็พลิเคัชั่�นัน้ั�ใช้่ในัการแจ้งข้อม่ล ติำาแหน่ังและคัวามล้กของระดับนัำ�าท่ี่วมล่วงหน้ัา  
30 นัาท้ี่ก่อนัเกิดเหตุิการณ์์ จ้งช่่วยในัการป็้องกันัและบรรเที่าอย่างทัี่นัที่่วงท้ี่ เช่่นั  
เล้�ยงการเดินัที่างในับริเวณ์ท้ี่�เกิดนัำ�าท่ี่วม การเติร้ยมร่ม/ อุป็กรณ์์กันัฝ่นั รวมไป็ถ้งผ้่่ค้ัาขาย 
ในับรเิวณ์รามคัำาแหงสำามารถเกบ็ของในัร้านัหร่อยกของข้�นัท้ี่�ส่ำงก่อนัจะได้รับคัวามเส้ำยหาย 
จากนัำ�าที่่วมขัง นัอกจากน้ั� ผ่่้ใช่้แอป็พลิเคัชั่�นัสำามารถร่วมแบ่งป็ันัข้อม่ลนัำ�าที่่วมผ่่านัระบบ 
ถ่ายภาพนัำ�าท่ี่วมและจัดเก็บติำาแหน่ังแผ่นัที่้� โดยผ้่่ใช้่สำามารถถ่ายร่ป็ Staff Gauge ที่้�ติิดตัิ�งไว้ 
ในัพ่�นัท้ี่�รามคัำาแหง และอัพโหลดเข้าส่ำ่ระบบ เป็็นัการสำนัับสำนุันัให้ผ่่้ใช่้อ่�นัสำามารถเข้าถ้ง 
ข้อม่ลเหตุิการณ์์นัำ�าท่ี่วมแบบเร้ยลไที่ม์ได้อ้กด้วย

ช่่อโครงการ	การพัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบพยากรณ์ฝนและการคาดการณ์อุทกภัยแบบเรียลไทม์ในเขตพื้นที่รามค�าแหง
หัวหน้าโครงการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สิตางศุ์	พิลัยหล้า	ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า

ระบบคัาดการณ์์อุที่กภัยแบบเร้ยลไที่ม์ ด้วย Machine Learning ได้พัฒนัาข้�นั 
โดยการป็ระยุกต์ิใช้่เที่คันิัคั Sliding Window 2 ตัิวแป็ร ในัการจัดเร้ยงข้อม่ลเพ่�อคัาดการณ์์ 
ระดับนัำ�า ณ์ สำถาน้ัวัดนัำ�าที่่า เที่ศบาลเม่องทุี่่งสำง จากข้อม่ลระดับนัำ�าท้ี่�สำถาน้ัคัลองที่่าเลา  
ซ้ึ่�งตัิ�งอย่่บริเวณ์ติ้นันัำ�าของเที่ศบาลเม่องทุี่่งสำง สำามารถคัาดการณ์์ได้แม่นัยำาท้ี่�สุำด ณ์ เวลา  
3 ชั่�วโมงข้างหน้ัา โดยม้คัวามแม่นัยำาของค่ัา R2 ท้ี่� 0.75 แสำดงผ่ลป็ระกอบกับพ่�นัท้ี่�เส้ำ�ยงภัย 
ซ้ึ่�งได้จากการจำาลองพ่�นัท้ี่�นัำ�าที่่วมด้วยแบบจำาลองที่างคัณิ์ติศาสำติร์ โดยการนัำาเสำนัอผ่ล 
ผ่่านัเว็บไซึ่ต์ิเพ่�อให้ป็ระช่าช่นัและหน่ัวยงานัท้ี่องถิ�นัสำามารถเข้าถ้งได้

ช่่อโครงการ		การพัฒนาระบบคาดการณ์อุทกภัยแบบเรียลไทม์ด้วย	Machine	Learning	ในพื้นที่เทศบาลเม่องทุ่งสง	
	 อ�าเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช,“ML	Flood	by	KU”
หัวหน้าโครงการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สิตางศุ์	พิลัยหล้า		ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า	

การวิจัย • สิ่งประดิษฐ์ • นวัตกรรม • การบริการวิชาการ 89



นวัตกรรมเด่นในรอบปี
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้เห็นัคัวามสำำาคััญการพัฒนัาผ่ลิติภัณ์ฑิ์นัวัติกรรม และสำร้างผ่ลงานัเชิ่งนัวัติกรรม 

ของอาจารย์และนิัสิำติ ให้ผ่ลงานัม้ศักยภาพและนัำาไป็ใช่้ป็ระโยช่นั์ได้จริง โดยคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้สำนัับสำนุันั 
คัณ์าจารย์และนิัสิำติ ท้ี่�ม้ผ่ลงานัวิจัยและพัฒนัาต้ินัแบบเชิ่งนัวัติกรรมท้ี่�ผ่่านัการที่ดสำอบคัวามถ่กต้ิองในัการที่ำางานั  
เพ่�อที่ำาการพัฒนัาติ่อยอดผ่ลงานัให้เกิดคัวามสำมบ่รณ์์พร้อมท้ี่�จะนัำาไป็ใช่้งานัจริง และจดที่รัพย์สิำนัที่างป็ัญญา  
หร่อผ่ลิติเพ่�อจำาหน่ัายเชิ่งพาณิ์ช่ย์ ซ้ึ่�งในัปี็การศ้กษา 2565 ม้ผ่ลงานันัวัติกรรมเด่นั ดังน้ั�

โครงการพฒันาสร้างเคร่ืองก�าเนดิฟองอากาศระดบัอนุภา
คเพื่อลด	Flow	Resistant	ของเรือโดยสารในล�าน�้า		
หัวหน้าโครงการ	รองศาสตราจารย์	ดร.ชัชพล		ชังชู	
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การออกแบบสร้างเครื่องสายพานเดินที่มีการสนับสนุน
น�้าหนักบางส่วนเพื่อการท�ากายภาพบ�าบัด
หวัหน้าโครงการ	รองศาสตราจารย์	ดร.วีรชยั	ชยัวรพฤกษ์	
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล		

 การออกแบบสำร้างเคัร่�องสำายพานัเดินัเพ่�อรองรับนัำ�าหนััก 
ในับางสำ่วนัสำำาหรับคันัและสัำติว์ ได้ออกแบบโดยใช่้ระบบลม  
ช่่วยให้ผ้่่ป่็วยสำามารถเดินับนัสำายพานัเดินั เพ่�อลดอาการบาดเจ็บ 
ของผ่่้ป็่วย รวมถ้งสำร้างกล้ามเน่ั�อให้ผ่่้ป็่วยสำามารถกลับมาเดินัได้ 
อ้กคัรั�ง การพัฒนัานัำามาป็ระยุกติ์ใช่้กับผ่่้ป็่วยโรคัไขข้อเสำ่�อม 
ไขข้ออักเสำบ ผ้่่ป่็วยโรคัอ้วนั และผ้่่ส่ำงอายุ 

 จากการที่ดสำอบจริงพบว่าเคัร่�องสำายพานัเดินัสำามารถ 
รองรับนัำ�าหนัักบางสำ่วนัท้ี่�กดทัี่บส่ำ่ข้อเข่าของผ่่้ป็่วยได้จริง โดยม้ 
คัวามร ่วมม่อกับโรงพยาบาลศิริราช่และโรงพยาบาลสัำติว ์  
มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ผ่ลงานันัวัติกรรมสำามารถไป็ติ่อยอด 
ในัเชิ่งพาณิ์ช่ย์ต่ิอไป็

 การพฒันัานัวัติกรรมน้ั�เป็็นัโคัรงการ ได้ศ้กษาการนัำาเที่คัโนัโลย้ 
ด้านั Fine Bubble มาป็ระยุกติ์ใช่้กับเร่อโดยสำารในัลำานัำ�า  
เพ่�อการป็ระหยดัพลังงานั ซึ่้�งผ่ลจากการที่ดลองในัห้องป็ฏิิบัติิการ  
ณ์ คัณ์ะพาณ์ิช่ยนัาว้นัานัาช่าติิ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์  
วิที่ยาเขติศร้ราช่า พบว่า การติิดตัิ�เคัร่�องกำาเนิัดฟัองอากาศช่นิัด  
Fine Bubble เข้ากับเร่อ และพ่นัฟัองอากาศในับรเิวณ์ใต้ิท้ี่องเร่อ  
สำามารถช่่วยลดแรงติ้านัของนัำ�าท้ี่�กระที่ำาติ่อติัวเร่อลงได้ป็ระมาณ์  
5-20% ข้�นัอย่ ่ กับติำาแหนั่งการติิดตัิ�งหัวจ ่ายฟัองอากาศ  
และป็ริมาณ์ฟัองอากาศท้ี่�จ่ายออกมา ซ้ึ่�งการลดแรงต้ิานัของนัำ�าน้ั� 
ช่่วยให้เร่อป็ระหยัดการใช้่พลังงานั
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เครื่องเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากการไหลวนของน�้า
หัวหน้าโครงการ	รองศาสตราจารย์	ดร.	ชวลิต	กิตติชัยการ	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการเล่่อนหลุดส�าหรับ
ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเล่อดด�า
หัวหน้าโครงการ	รองศาสตราจารย์	ดร.อภิรัตน์	เลาห์บุตรี	
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

กระบวนการแยกอะลูมิเนียมจากภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มี 
อะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ	โดยวิธีการ	Hydrothermal			
หัวหน้าโครงการ	รองศาสตราจารย์	ดร.อภิชาติ	
โรจนโรวรรณ	
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การพัฒนัาเคัร่�องเก็บเก้�ยวพลังงานัไฟัฟั้าจากการไหลวนัของนัำ�าในัการติิดตัิ�งคัร้บลงบนัวัติถุ 
ติ้านันัำ�า จะที่ำาให้วัติถุติ้านันัำ�าสำามารถสัำ�นัได้มากข้�นัและสำามารถผ่ลิติกระแสำไฟัฟั้าได้มากข้�นั  
โดยคัวามยาวคัร้บและการติิดคัร้บท้ี่�มุมคั่าติ่าง ๆ ลงบนัวัติถุติ้านันัำ�าร่ป็ที่รงกระบอกจะม้ผ่ลติ่อ 
การผ่ลิติกำาลังไฟัฟั้าของอุป็กรณ์์เก็บเก้�ยวพลังงานั และม้ผ่ลติ่อพฤติิกรรมการสัำ�นัอันัเน่ั�องมาจาก 
การเหน้ั�ยวนัำาของไหล โดยคัร้บจะที่ำาหนั้าท้ี่�สำร้างการไหลวนัขนัาดใหญ่บริเวณ์ด้านัข้างของวัติถุ 
ติ้านันัำ�าร่ป็ที่รงกระบอก ที่ำาให้เกิดแรงผ่ลักให้วัติถุติ้านันัำ�าเกิดการสัำ�นั คั่าคัวามยาวคัร้บท้ี่�มากข้�นั 
จะส่ำงผ่ลให้เกิดแรงผ่ลักท้ี่�มากข้�นั

กระบวนัการแยกอะล่มิเน้ัยมจากภาช่นัะบรรจุภัณ์ฑิ์ 
ท้ี่�ม้อะล่มิเน้ัยมเป็็นัสำ่วนัป็ระกอบ โดยวิธ้ิการ Hydrothermal  
ค่ัอการแป็รสำภาพภาช่นัะและบรรจุภัณ์ฑิ์ ท้ี่�ม้อะล่มิเน้ัยมเป็็นั 
สำ่วนัป็ระกอบ ให้ได้อะล่มิเน้ัยมและอะล่มินัา เพ่�อนัำาไป็ใช่้ 
เป็็นัวัติถุดิบเชิ่งพาณิ์ช่ย์และลดการนัำาเข้าของการใช่้อะล่มิเน้ัยม 
รวมทัี่�งเป็ ็นัการร้ไซึ่เคิัลจากวัสำดุเหล่อใช่ ้ให ้ได ้อะล่มิเน้ัยม 
และอะล่มินัากลับมาใช่้ใหม่ สำามารถเพิ�มม่ลคั่าจากของเหล่อทิี่�ง 
ที่างอุติสำาหกรรม หร่อร้านัคั้าทัี่�วไป็ รวมถ้งช่่วยแก้ป็ัญหามลพิษ 
สิำ�งแวดล้อมได้อย่างยั�งย่นั

การพัฒนัาอุป็กรณ์์ป็้องกันัการเล่�อนัหลุดสำำาหรับผ่่้ป็่วยเด็ก 
ท้ี่�ได้รับสำารละลายที่างหลอดเล่อดดำา เป็็นันัวัติกรรมที่้�พัฒนัาข้�นั 
โดยคัวามร่วมม่อระหว่างภาคัวชิ่าวิศวกรรมวัสำดุ คัณ์ะวศิวกรรมศาสำติร์  
และศ่นัย์การแพที่ย์สำมเด็จพระเที่พรัตินัราช่สุำดาฯ สำยามบรมราช่ 
กุมาร้ คัณ์ะแพที่ยศาสำติร์ มหาวทิี่ยาลัยศร้นัคัรินัที่รวโิรฒ เพ่�อแก้ไข 
ป็ัญหาของอุป็กรณ์์ป็้องกันัการเล่�อนัหลุดท้ี่�ใช่้ในัการที่ำาหัติถการ 
ต่ิาง ๆ  เช่่นั การเจาะเล่อด การฉ้ดยา การให้สำารนัำ�าที่างหลอดเล่อดดำา  
การด่ดเสำมหะ เป็็นัติ้นั โดยการออกแบบและตัิดเย็บให้ม้ 
ป็ระสิำที่ธิิภาพมากข้�นัใช่้วัสำดุท้ี่�ม้คัวามแข็งท้ี่�เหมาะสำม ม้ขนัาดท้ี่� 
เหมาะกับช่ ่วงอายุ และม้คัวามป็ลอดภัยเม่�อสัำมผั่สำกับผิ่ว 
ของผ่่้ป็่วยเด็กและที่ารก ม้การพัฒนัาผ่่นัผ่้าท้ี่�ใช่้วัสำดุภายนัอก 
ให้ม้สำมบัติิสำะที่้อนันัำ�าและสำมบัติิติ้านัเช่่�อแบคัท้ี่เร้ยอันัเกิดจาก 
สำารคััดหลั�ง รวมถ้งเล่อกใช้่ผ่่นัผ้่าท้ี่�ม้ส้ำสัำนัสำวยงามน่ัาใช้่งานัด้วย
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ฟาร์มด์ีมีสุข้ 
แอปพลิเคชันส�าหรับบริหารจัดการแปลงเพาะปลูก
อัจฉริยะ
หัวหน้าโครงการ	รองศาสตราจารย์	วัชรี	วีรคเชนทร์		
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

ร้้ทัน...แล้ง  
แอปพลิเคชันส�าหรับคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง
ด้วยเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล
หวัหน้าโครงการ	รองศาสตราจารย์	ดร.	มงคล	รักษาพัชรวงศ์		
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

	 ฟ�ร์มดีำมีส่ข เป็็นัแอป็พลิเคัชั่นัสำำาหรับบริหารจัดการ 
แป็ลงเพาะป็ล่กอัจฉริยะ โดยม้การป็ระยกุต์ิใช้่ข้อม่ลภาพถ่ายดาวเท้ี่ยม 
ร่วมกับแบบจำาลอง AquaCrop ฟัังก์ชั่นับริการ ป็ระกอบด้วย  
แนัะนัำาช่่วงวันัเพาะป็ล่กท้ี่�เหมาะสำม ติิดติามการเจริญเติิบโติ  
คัาดการณ์์ผ่ลผ่ลิติข้าวและข้าวโพดเล้�ยงสัำติว์แนัะนัำาการให้นัำ�า/  
ใสำ่ปุ็�ย คัาดการณ์์สำภาพอากาศ และข้อม่ลเต่ิอนัภัย/ ติรวจจับ/  
ระบุโรคัและแมลง รวมทัี่�งแจ้งเต่ิอนัคัวามเส้ำ�ยงภัยพิบัติิในัพ่�นัท้ี่� 
เพาะป็ล่ก เพ่�อให้เกษติรกรสำามารถป็รบัตัิวและรับม่อสำถานัการณ์์ 
ภัยพิบัติิได้ด้ยิ�งข้�นั และสำามารถบริหารจัดการแป็ลงเพาะป็ล่กได ้
อย่างม้ป็ระสิำที่ธิิภาพ

 รู้ทั่น่...แลุ้่ง เป็็นัแอป็พลิเคัชั่นัสำำาหรับคัาดการณ์์และติิดติาม 
สำถานัการณ์์ภัยแล้งด้วยข้อม่ลภาพถ่ายดาวเท้ี่ยมร่วมกับการใช่้  
Machine Learning ที่ำาให้สำามารถให้บริการได้คัรอบคัลุม 
ทัี่�งป็ระเที่ศ และป็รบัป็รุงได้บ่อยคัรั�ง ฟัังก์ชั่นับรกิาร ป็ระกอบด้วย  
ติิดติามสำถานัการณ์์ภัยแล้ง คัาดการณ์์ภัยแล้งล่วงหนั้า 6 เด่อนั  
คัาดการณ์์สำภาพอากาศ และข้อม่ลสำนัับสำนัุนัจากหนั่วยงานัรัฐ  
ได้แก่ พ่�นัท้ี่�ป็ระสำบภัยแล้ง แหล่งนัำ�าใกล้เค้ัยง และข้อม่ลเต่ิอนัภัย 
โรคัและแมลง สำำาหรับให้บริการแก่เกษติรกรและเจ้าหนั้าท้ี่�รัฐ 
โดยไม่ม้คั่าใช่้จ่าย ที่ำาให้สำามารถใช่้ข้อม่ลคัาดการณ์์ภัยแล้ง   
ในัการวางแผ่นัและจัดการภัยแล้งได้อย่างม้ป็ระสิำที่ธิิภาพ
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การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม
ในัปี็งบป็ระมาณ์ 2565 คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้นัำาผ่ลงานัวิจัยและนัวัติกรรมจัดแสำดงยังนิัที่รรศการ 

ต่ิาง ๆ  เพ่�อแสำดงให้เห็นัถ้งคัวามร้่คัวามสำามารถของคัณ์าจารย์และนัักวิจัยภายในัคัณ์ะ ติลอดจนันัำาคัวามร้่ 
เก้�ยวกับนัวัติกรรมออกเผ่ยแพร่ส่่ำสำาธิารณ์ช่นั โดยม้การจัดนิัที่รรศการแสำดงผ่ลงานั ดังน้ั�

ภาควิิชิาวิิศวิกัรรมไฟฟ้า

“โครงก�รพัฒน่�ต้ำน่แบบรถบรรท่่กขน่�ดำเล็ุ่กไฟฟ้� 
ดัำดำแปีลุ่งสำ�หรับใชั้ใน่เชิังพ�ณิชัย์” ผ่ลงานัของ  
รองศาสำติราจารย์ ดร.เช่าวลิติ มิติรสัำนัติิสุำข จัดแสำดง 
ระหว่างวันัท้ี่� 20-22 พฤษภาคัม 2565 ณ์ ลานักิจกรรม  
ศาลากลาง จังหวัดนัคัรราช่ส้ำมา

“Immersive	 Technology	 With	 5G	 for	 the	 Next	 
Generation	 Smart	 Factor	 Collabrative	 Robot	 3D	 
AI	Lmage	Processing	AR/MR	and	5GVR	for	Smart	 
Battery	 Swapping	 Station	 UHF	 RID	 Serever	 
Warehouse	Managemet	With	5G	Lndustrial	 IOT” 
ผ่ลงานัของ รองศาสำติราจารย์ ดร.เช่าวลิติ มิติรสัำนัติิสุำข จัดแสำดง 
ในังานัมหกรรมวิที่ยาศาสำติร์และเที่คัโนัโลย้แห่งช่าติิ ป็ระจำาป็ี  
2564 ระหว่างวันัท้ี่� 9-19 พฤศจิกายนั 2564 ณ์ อาคัาร 9-12  
ศ่นัย์แสำดงสิำนัค้ัาและการป็ระชุ่มอิมแพ็คั เม่องที่องธิาน้ั 

“ห่่น่ยน่ต์ำ	Angus	แลุ่ะกระจักอจััฉุริยะ	(Smart	Mirror)”  
ผ่ลงานัของ ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.กาญจนัพันัธิ์ สุำขวิช่ชั่ย  
จัดแสำดงในังานันิัสิำติเก่าวิศวกรรมศาสำติร์ด้เด่นั ป็ระจำาป็ี 2564  
วันัท้ี่� 16 ธัินัวาคัม 2564 ณ์ ห้องวารยุภักษ์ 3-4 ชั่�นั 4  
โรงแรมเซ็ึ่นัที่ารา ศ่นัย์ราช่การและคัอนัเวนัชั่นัเซ็ึ่นัเติอร์ แจ้งวัฒนัะ  
และงานัยทุี่ธิศาสำติร์ไที่ย ส้่ำภัย COVID ในัวนััท้ี่� 11 กุมภาพันัธ์ิ 2565  
ณ์ ห้องคัอนัเวนัช่ันัเซ็ึ่นัเติอร์ A22  
ชั่�นั 22 โรงแรมเซ็ึ่นัที่าราแกรนัด์ 
และบางกอก คัอนัเวนัชั่�นัเซ็ึ่นัเติอร์  
แอที่เซ็ึ่นัที่รัลเวิลด์
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“ช่ัดำแพท่ย์ฉุลุ่�ดำ” ผ่ลงานัของ รองศาสำติราจารย์ ดร.อรทัี่ย  
จงป็ระท้ี่ป็ และ “กระบวิน่ก�รแยกอลูุ่มิเนี่ยมจั�กภ�ชัน่ะบรรจ่ัภัณฑ์ 
ที่�มีอลูุ่มิเนี่ยมเปี็น่ส่วิน่ปีระกอบโดำยวิิธีก�รไฮโดำรเท่อร์มอลุ่”	
ผ่ลงานัของ รองศาสำติราจารย์ ดร.อภิช่าติิ โรจนัโรวรรณ์ จัดแสำดง 
ในังานัเกษติรแฟัร์ของมหาวทิี่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ป็ระจำาปี็ 2565  
ระหว่างวันัท้ี่� 28 มกราคัม - 5 กุมภาพันัธ์ิ 2565

“ก�รออกแบบผู้ลิุ่ตำภัณฑ์เซีร�มิก	อัตำลัุ่กษณ์มห�วิิท่ย�ลัุ่ย 
เกษตำรศ�สตำร์” ผ่ลงานัของ ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ที่ว้เดช่  
ศิริธินัาพิพัฒนั์ จัดแสำดงในังานัเกษติรแฟัร์ของมหาวิที่ยาลัย 
เกษติรศาสำติร์ ป็ระจำาปี็ 2565 ระหว่างวันัท้ี่� 28 มกราคัม - 5  
กุมภาพันัธ์ิ 2565

“ก�รพัฒน่�ก�รน่ำ�เถ้�ลุ่อยจั�กโรงไฟฟ้�ที่�ใชั้ขยะเปี็น่ 
เช่ั�อเพลิุ่งม�ใช้ัเป็ีน่วัิตำถ่ดิำบใน่กระบวิน่ก�รผู้ลิุ่ตำวัิสด่ำเชิังปีระกอบ 
ไฟเบอร์ซีีเมน่ตำ์	 แลุ่ะอิท่ธิพลุ่ของส�รปีระกอบอิน่คลูุ่ชััน่ที่�มี 
สมบัติำท่�งก�ยภ�พแลุ่ะเชิังกลุ่ก�รของวัิสด่ำก่อสร้�งสมรรถน่ะสูง 
ที่�เปี็น่มิตำรตำ่อสิ�งแวิดำลุ่้อม” ผ่ลงานัของ รองศาสำติราจารย์  
ดร.ป็ริญญา ฉกาจนัโรดม จัดแสำดงในังานัโคัรงการ Thailand  
New Gen Inventors Award 2021 (I-New Gen Award  
2021) วันันัักป็ระดิษฐ์ 2565 ระหว่างวันัท้ี่� 2-6 กุมภาพันัธ์ิ 2565  
ณ์ ศ่นัย์นิัที่รรศการและการป็ระชุ่มไบเที่คั บางนัา กที่ม. 

ภาควิิชิาวิิศวิกัรรมวิัสด์ุ

ภาควิิชิาวิิศวิกัรรมเคร่�องกัล
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ศ้นย์นวิัตกัรรมเทคโนโลยีองค์รวิมและปัญญาประด์ิษัฐ์

5	ผู้ลุ่ง�น่	ปีระกอบด้ำวิย	“ห่่น่ยน่ต์ำอเน่กปีระสงค์แลุ่ะอ�รักข� 
พ่ชัคร่อมแปีลุ่ง	 แบบเดำิน่บน่สลิุ่ง	 เดิำน่บน่ร�ง	 แลุ่ะวิิ�งดำ้วิยลุ่้อย�ง”	 
“เตำ�ย่�งกึ�งอบอัจัฉุริยะร่่น่	RG14”	“รถหย่อน่กลุ้่�ข้�วิ	I-KIAM	KU”	 
“ห่่น่ยน่ต์ำพ่น่ย�กำ�จััดำเช่ั�อ	COVID-19”	และ	“เคร่�องลุ้่�งม่ออัตำโน่มัติำ 
แบบสเปีรย์รอบทิ่ศท่�งแลุ่ะระบบเช็ัคก�รสวิมหน่้�ก�กอน่�มัย 
แลุ่ะวัิดำอ่ณหภูมิร่�งก�ย” ผ่ลงานัของ ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ป็ัญญา  
เหล่าอนัันัต์ิธินัา จัดแสำดงในังานัเกษติรแฟัร์ ป็ระจำาปี็ 2565 ระหว่าง 
วันัท้ี่� 28 มกราคัม - 5 กุมภาพันัธ์ิ 2565

“เคร่�องหย่อน่กลุ่้�ร่่น่ใหม่” ผ่ลงานัของ ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ 
ปั็ญญา เหล่าอนัันัต์ิธินัา จัดแสำดงในังานัวันัข้าวและช่าวนัาแห่งช่าติิ  
ป็ระจำาปี็ 2565 ณ์ พระราช่านัสุำาวร้ย์สำมเด็จพระสุำริโยทัี่ย ทุ่ี่งมะขามหย่อง  
อ.พระนัคัรศร้อยุธิยา จ.พระนัคัรศร้อยุธิยา ระหว่างวันัท้ี่� 4-6  
มิถุนัายนั 2565 

“น่้องน่น่ท่รีห่่น่ยน่ตำ์พ่น่ลุ่ะออง	 แลุ่ะเคร่�องสแกน่วิัดำอ่ณหภูมิ 
แลุ่ะอ่�งลุ้่�งม่อแอลุ่กอฮอล์ุ่” ผ่ลงานัของ ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ปั็ญญา  
เหล่าอนัันัติ์ธินัา จัดแสำดงในังานันิัสิำติเก่าวิศวกรรมศาสำติร์ด้เด่นั  
ป็ระจำาป็ี 2564 ในัวันัท้ี่� 16 ธัินัวาคัม 2564 ณ์ ห้องวายุภักษ์ 3-4  
ชั่�นั 4 โรงแรมเซ็ึ่นัที่ารา ศ่นัย์ราช่การ และคัอนัเวนัชั่นัเซ็ึ่นัเติอร์  
แจ้งวัฒนัะและงานัยุที่ธิศาสำติร์ไที่ย ส้่ำภัย COVID ในัวันัท้ี่� 11 กุมภาพันัธ์ิ  
2565 ณ์ ห้องคัอนัเวนัช่นััเซ็ึ่นัเติอร์ A22 ชั่�นั 22 โรงแรมเซ็ึ่นัที่าราแกรนัด์ 
และบางกอกคัอนัเวนัชั่นั เซ็ึ่นัเติอร์ แอที่เซ็ึ่นัที่รัลเวิลด์
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“ก�รพัฒน่�ระบบจััดำก�รเกษตำรเพ่�อวิิส�หกิจั 
ช่ัมชัน่	 Community	 Agriculture	 Platform”   
ผ่ลงานัของ รองศาสำติราจารย์ ดร.มงคัล รักษาพัช่รวงศ์  
ได้นัำาไป็จัดแสำดงนิัที่รรศการสำมาคัมการคั้านัวัติกรรม 
เพ่�อการเกษติรไที่ย (TAITA) และ สำำานัักงานัวิจัย 
และพัฒนัาการเกษติรเขติท้ี่� 1 (เช้่ยงใหม่) ระหว่างวันัท้ี่�  
29-30 พฤศจิกายนั 2564  

“แอปีพลิุ่เคชััน่ฟ�ร์มดีำมีส่ข	 สำ�หรับบริห�ร 
จััดำก�รแปีลุ่งเพ�ะปีลุู่กข้�วิแลุ่ะข้�วิโพดำเลีุ่�ยงสัตำวิ์”  
ผ่ลงานัของ รองศาสำติราจารย์วัช่ร้ ว้รคัเช่นัที่ร์ จัดแสำดง 
ในังานัเกษติรแฟัร์ของมหาวิที่ยาลัยเกษติศาสำติร์  
ป็ระจำาปี็ 2565 ระหว่างวันัท้ี่� 28 มกราคัม - 5 กุมภาพันัธ์ิ  
2565

“เผู้ยแพร่แลุ่ะให้องค์ควิ�มรู้	 ก�รใชั้ง�น่ระบบ	 
CAP	 Platform” ผ่ลงานัของ รองศาสำติราจารย์  
ดร.มงคัล รักษาพัช่รวงศ์ จัดแสำดงนิัที่รรศการท้ี่�โรงเร้ยนั 
อนุับาลศ่นัย์ศิลป็าช้่พบางไที่รฯ หม่่ท้ี่� 4 ติ.ช่้างใหญ่  
อ.บางไที่ร จ.พระนัคัรศร้อยุธิยา ในัวันัท้ี่� 28 มิถุนัายนั  
2565 

“แอปีพลิุ่เคชััน่ฟ�ร์มดีำมีส่ข	 สำ�หรับบริห�ร 
จััดำก�รแปีลุ่งเพ�ะปีลุู่กข้�วิแลุ่ะข้�วิโพดำเลีุ่�ยงสัตำวิ์”  
ผ่ลงานัของ รองศาสำติราจารย์ ดร.มงคัล  รักษาพัช่รวงศ์  
จัดแสำดงระหว่างวันัท้ี่� 10-12 สิำงหาคัม 2565 ณ์ วิที่ยาลัย 
เกษติรและเที่คัโนัโลย้สุำพรรณ์บุร้

สถึานีรับสัญญาณด์าวิเทียมจุฬาภรณ์
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คัณ์ะวศิวกรรมศาสำติร์ นัำาองค์ัคัวามร้่ คัวามเช้่�ยวช่าญ และป็ระสำบการณ์์ของคัณ์าจารยด้์านัวิศวกรรมศาสำติร์ สำาขาต่ิาง ๆ  ป็ระกอบด้วย  
การบินัและอวกาศ เคัร่�องกล คัอมพิวเติอร์ เคัม้ ที่รัพยากรนัำ�า ไฟัฟ้ัา โยธิา สิำ�งแวดล้อม วัสำดุ และอุติสำาหการ ไป็ให้บริการแก่หน่ัวยงานั 
ภาคัรัฐ ภาคัเอกช่นั รวมถ้งบุคัคัลทัี่�วไป็ ทัี่�งในัร่ป็แบบโคัรงการที่้�ม้การว่าจ้าง และป็ระเภที่โคัรงการที่้�คัณ์ะสำนัับสำนุันัเงินังบป็ระมาณ์ 
ไป็ให้บริการวิช่าการแบบไม่คิัดค่ัาใช้่จ่าย (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยในัปี็งบป็ระมาณ์ 2565 คัณ์ะให้บริการวิช่าการ 
แก่สัำงคัม จำานัวนั 104 โคัรงการ ม่ลค่ัาเงินัว่าจ้างรวมทัี่�งสิำ�นั 425.88 ล้านับาที่ ดังน้ั�
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โครงกัาร ออกัแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวิ่างสาธารณะอัจฉริยะ 
(Smart Street Lighting)

ห้ัวิห้น้าโครงกัาร รองศาสตราจารย์ ด์ร.ศิริโรจน์  ศิริสุข้ประเสริฐ 
ภาควิิชิาวิิศวิกัรรมไฟฟ้า 

รายละเอียด์โครงกัาร คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้รับการว่าจ้างจากการไฟัฟั้านัคัรหลวง  
ให้ศ้กษาและออกแบบการติิดตัิ�งระบบไฟัฟั้าแสำงสำว่างสำาธิารณ์ะและอุป็กรณ์์ไฟัฟั้า 
ให้ได้ร่ป็แบบการติิดตัิ�ง และโคัรงสำร้างฐานัราก ท้ี่�เหมาะสำมกับสำภาพพ่�นัท้ี่�บนัที่างเที่้า 
ท้ี่�ม้ข้อจำากัดท้ี่�จะช่่วยลดป็ัญหาในัเร่�องอุป็สำรรคัใติ้ดินัและคัวามยากในัการก่อสำร้าง  
เพ่�อรองรับการจ่ายไฟัระบบสำายไฟัฟั้าใติ้ดินั โดยคัณ์ะได้จัดที่ำาและที่ดสำอบเสำาไฟัฟั้า 
แสำงสำว่างสำาธิารณ์ะ Smart Pole ติ้นัแบบที่้�ผ่ลิติจากวัสำดุ Glass-Fiber Reinforced  
Polymer Composite (GFRP) ซ้ึ่�งเป็็นัวัสำดุไม่นัำาไฟัฟ้ัา ที่นัที่านั ต้ิานัที่านัการกัดกร่อนั  
ม้คัวามแข็งแรงต่ิอคัวามหนัาแน่ันัส่ำงนัำามาใช้่ที่ดแที่นัเสำาเหล็กชุ่บกัลวาไนัซ์ึ่ พร้อมทัี่�งจัดที่ำา 
โคัรงการนัำาร่องระบบไฟัฟั้าแสำงสำว่างสำาธิารณ์ะอัจฉริยะ ท้ี่�ถนันัลาดพร้าว (พ่�นัท้ี่� 
รับผิ่ดช่อบของ กที่ม.) และถนันัติิวานันัท์ี่ (พ่�นัท้ี่�รับผิ่ดช่อบของกรมที่างหลวง) เพ่�อพิส่ำจน์ั 
ผ่ลสัำมฤที่ธิิ�คัวามเป็็นัไป็ได้ ก่อนัขยายผ่ลการดำาเนิันัการในัวงกว้างต่ิอไป็

โครงกัาร สร้างควิามเข้้าใจและเตรียมควิามพร้อมเพ่�อรองรบักัารบงัคบัใช้ิเกัณฑ์์ 
มาตรฐานอาคารด์้านพลังงาน ตามกัฎห้มายสำาห้รับบุคลากัรองค์กัรปกัครอง 
ส่วินท้องถึิ�น

ผ้้รับผิด์ชิอบโครงกัาร รองศาสตราจารย์ ด์ร.ประกัอบ สุรวิัฒนาวิรรณ 
ศ้นย์เทคโนโลยีควิามปลอด์ภัยสำาห้รับอาคารและโรงงานอุตสาห้กัรรม 

รายละเอียด์โครงกัาร คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้รับการว่าจ้างจากกรมพัฒนัาพลังงานั 
ที่ดแที่นัและอนุัรักษ์พลังงานั (พพ.) กระที่รวงพลังงานั ให้เป็็นัท้ี่�ป็ร้กษาโคัรงการ 
สำร้างคัวามเข้าใจและเติร้ยมคัวามพร้อมเพ่�อรองรับการบังคัับใช่้เกณ์ฑิ์มาติรฐานัอาคัาร 
ด้านัพลังงานัติามกฎหมาย โดยคัณ์ะได้จัดฝ่ึกอบรมใหค้ัวามร่้แก่บุคัลากรองคั์กรป็กคัรอง 
สำ่วนัที่้องถิ�นั ทัี่�วทุี่กภาคัของป็ระเที่ศไที่ย เพ่�อพัฒนัาบุคัลากรของหนั่วยงานัท้ี่�ม้หนั้าท้ี่� 
อนุัญาติการก่อสำร้างอาคัารให้ม้คัวามร่้คัวามเข้าใจในัการติรวจป็ระเมินัและรับรอง 
แบบก่อสำร้างอาคัาร และสำามารถป็ฏิิบัติิหนั้าที่้�ได้อย่างถ่กติ้อง และผ่ลักดันัให้เกิด 
การที่ำางานัแบบบ่รณ์าการร่วมกันั รวมถ้งการแบ่งป็ันัและเช่่�อมโยงข้อม่ลระหว่าง 
หน่ัวยงานั มาตัิ�งแต่ิปี็งบป็ระมาณ์ 2560 - 2564 จำานัวนั 21 รุ่นั รวมผ้่่เข้ารับการอบรม 
ทัี่�งสิำ�นั 3,104 คันั สำำาหรับปี็งบป็ระมาณ์ 2565 ได้จัดอบรมอบรมเชิ่งป็ฏิิบัติิการ หลักส่ำติร  
“ผูู้้ช่ัวิยผูู้้ตำรวิจัปีระเมิน่ค่�อน่่รักษ์พลัุ่งง�น่” จำานัวนั 4 รุ่นั รุ่นัละ 60 คันั รวม 240 คันั  
และจะจัดอบรมในัปี็งบป็ระมาณ์ 2566 อ้กจำานัวนั 6 รุ่นั รวม 360 คันั รวม 10 รุ่นั จำานัวนั  
600 คันั

ส่วนหนึ่งข้องโครงการบริการวิชาการ
ประเภูทได้รับงบประมาณว่าจ้าง

“ผ้้ชิ่วิยผ้้ตรวิจประเมินค่าอนุรักัษั์พลังงาน”

ปีงบประมาณ 2565 4 รุ่น

240คน
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โครงกัาร สร้างเครือข้่ายนักัวิิจัยห้ญิงรุ่นให้ม่ด์้านเทคโนโลยีอวิกัาศ
และภ้มิสารสนเทศ : กัารสร้างเครือข้่ายด์้านกัารจัด์กัารภัยแล้ง

ห้ัวิห้น้าโครงกัาร ผ้้ชิ่วิยศาสตราจารย์ พันโท ด์ร.สรวิิศ สุภเวิชิย์ 
ภาควิิชิาวิิศวิกัรรมโยธา

รายละเอียด์โครงกัาร คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ร่วมกับสำำานัักงานัพัฒนัาเที่คัโนัโลย้ 
อวกาศและภ่มิสำารสำนัเที่ศ (องค์ัการมหาช่นั) พัฒนัาแบบจำาลองและระบบป็ระมวลผ่ล 
ดัช่น้ัคัวามแห้งแล้งจากข้อม่ลอนุัพันัธ์ุิภาพดาวเท้ี่ยมในัภ่มิภาคัอาเซ้ึ่ยนั และสำร้างเคัร่อข่าย 
นัักวิจัยหญิงรุ่นัใหม่เที่คัโนัโลย้อวกาศและภ่มิสำารสำนัเที่ศด้านัการจัดการภัยแล้ง  
ด้วยข้อม่ลจากดาวเท้ี่ยม Suomi NPP (ระบบ Automatic Drought Risk Monitoring:  
ADRM) เพ่�อนัำามาติรวจย่นัยันัระดับคัวามเส้ำ�ยงภัยแล้งที่างการเกษติรเชิ่งพ่�นัท้ี่�ในัพ่�นัท้ี่� 
ติ่าง ๆ ที่้�ม้คัวามละเอ้ยดส่ำง 1x1 กิโลเมติร (รายงานัเป็็นัรายสัำป็ดาห์) ซึ่้�งข้อม่ลน้ั� 
เป็็นัท้ี่�ยอมรับจากหน่ัวยงานั United Nations Economic and Social Commission  
for Asia and the Pacific (UNESCAP) พร้อมทัี่�งถ่ายที่อดและแลกเป็ล้�ยนัองค์ัคัวามร้่  
ให้แก่นัักวิจัยหญิงรุ่นัใหม่ท้ี่�เข้าร่วมโคัรงการ ในัพ่�นัท้ี่�นัำาร่อง 3 ป็ระเที่ศ ได้แก่ กัมพ่ช่า  
เม้ยนัมาร์ และลาว และจัดที่ำาเว็บไซึ่ด์ http://artsa.gistda.or.th เผ่ยแพร่ข้อม่ล 
ส่่ำนัักวิจัยในัชุ่มช่นัอาเซ้ึ่ยนั

โครงกัาร กัจิกัรรมกัารเพิ�มประสิทธภิาพเครื�องจักัรกัลและอุปกัรณ์ทางกัารเ
กัษัตรในกัลุ่มผ้้ผลิตชิิ�นส่วินอุตสาห้กัรรมสมัยให้ม่

ห้ัวิห้น้าโครงกัาร รองศาสตราจารย์ ด์ร.ชิัชิพล ชิังชิ้ 
ภาควิิชิาวิิศวิกัรรมเครื�องกัล

รายละเอียด์โครงกัาร คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ร่วมกับกองพัฒนัานัวัติกรรมและเที่คัโนัโลย้ 
อุติสำาหกรรม กรมสำ่งเสำริมอุติสำาหกรรม จัดโคัรงการกิจกรรมการเพิ�มป็ระสิำที่ธิิภาพ 
เคัร่�องจักรกลและอุป็กรณ์์ที่างการเกษติรในักลุ่มผ่่้ผ่ลิติชิ่�นัสำ่วนัอุติสำาหกรรมสำมัยใหม ่ 
โดยการพัฒนัาถ่ายที่อดองคั์คัวามร่้ด้านัการพัฒนัาเคัร่�องจักรกลการเกษติรท้ี่�เป็็นั 
นัวัติกรรมใหม่ เช่่นั รถดำานัาขนัาดเล็กไร้คันัขับ ชุ่ดพรวนัดินั ชุ่ดหยอดเมล็ด ชุ่ดให้นัำ�า 
สำำาหรับระบบ smart farm ชุ่ดเคัร่�องอบ เคัร่�องส้ำข้าว เคัร่�องฆ่์ามอด เคัร่�องบรรจุข้าว  
ให้แก่เกษติรกร ผ่่้ป็ระกอบการ และผ่่้ท้ี่�สำนัใจ ให้ม้คัวามร่้เพิ�มมากข้�นั (People  
Transformation) โดยม้ผ่่้ได้รับการถ่ายที่อดเที่คัโนัโลย้ จำานัวนัมากกว่า 50 คันั  
และม้สำถานัป็ระกอบการได้รับการถ่ายที่อดเที่คัโนัโลย้ จำานัวนั 4 ราย
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โครงกัาร ยกัระด์ับอุตสาห้กัรรมแม่พิมพ์กั้าวิส้่อุตสาห้กัรรม 

ห้ัวิห้น้าโครงกัาร รองศาสตราจารย์ ด์ร.ชิัชิพล ชิังชิ้ 
ภาควิิชิาวิิศวิกัรรมเครื�องกัล

รายละเอียด์โครงกัาร คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร ์ ร ่วมกับกองพัฒนัานัวัติกรรม 
และเที่คัโนัโลย้อุติสำาหกรรม กรมสำ่งเสำริมอุติสำาหกรรม จัดอบรมคัวามร่้เพ่�อป็รับป็รุง 
กระบวนังานัติ่าง ๆ และให้คัำาป็ร้กษาแก่ผ่่้ป็ระกอบการภาคัอุติสำาหกรรมแม่พิมพ์ไที่ย  
เพ่�อสำ่งเสำริมและพัฒนัาศักยภาพของผ่่้ป็ระกอบการภาคัอุติสำาหกรรมแม่พิมพ์ไที่ย 
ให้ม้คัวามเข้มแข็ง ทัี่�งด้านัการผ่ลิติแม่พิมพ์ การบริหารจัดการ เที่คัโนัโลย ้และนัวัติกรรม  
เพิ�มข้ดคัวามสำามารถให้กับอุติสำาหกรรมแม่พิมพ์ไที่ย และเป็ล้�ยนัผ่่านัอุติสำาหกรรม 
แม่พิมพ์ไที่ยส่ำ ่อุติสำาหกรรม 4.0 รวมถ้งยกระดับป็ระสิำที่ธิิภาพและผ่ลิติภาพ 
ของผ้่่ป็ระกอบการ ให้สำามารถแข่งขันัได้ และเพิ�มม่ลค่ัาผ่ลผ่ลติิ โดยม้สำถานัป็ระกอบการ 
ได้รับการถ่ายที่อดเที่คัโนัโลย้ จำานัวนั 25 ราย

โครงกัาร อนรุกััษ์ัพลังงานและส่งเสริมควิามปลอด์ภัยในโรงงานอุตสาห้กัรรม 
(โรงงานนำ�าแข้็งและห้้องเย็น) 

ผ้้รับผิด์ชิอบโครงกัาร รองศาสตราจารย์ ด์ร.ประกัอบ สุรวิัฒนาวิรรณ 
ศ้นย์เทคโนโลยีควิามปลอด์ภัยสำาห้รับอาคารและโรงงานอุตสาห้กัรรม

รายละเอียด์โครงกัาร คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ร่วมกับกรมโรงงานัอุติสำาหกรรม จัดที่ำา 
โคัรงการอนัุรักษ์พลังงานัและสำ่งเสำริมคัวามป็ลอดภัยในัโรงงานัอุติสำาหกรรม (โรงงานั 
นัำ�าแข็งและห้องเย็นั) ให้กับกรมโรงงานัอุติสำาหกรรม ตัิ�งแติ่ป็ี พ.ศ. 2563 - 2565  
โดยจดัการอบรมให้แก่ผ้่่ป็ระกอบกิจการโรงงานัหร่อผ้่่แที่นั จำานัวนั 1,698 คันั เพ่�อพัฒนัา 
มาติรฐานัการที่ำางานัเก้�ยวกับระบบที่ำาคัวามเย็นัท้ี่�ใช่้แอมโมเน้ัยเป็็นัสำารที่ำาคัวามเย็นั  
ให้สำอดคัล้องกับกฎหมายและมาติรฐานัท้ี่�เก้�ยวข้อง และฝึ่กทัี่กษะด้านัติรวจสำอบ ติรวจวัด  
ติรวจติิดติามด้านัคัวามป็ลอดภัย และเพิ�มป็ระสิำที่ธิิภาพการใช่้พลังงานั ให้สำามารถ 
ป็ฏิิบัติิงานัได้อย่างป็ลอดภัย และรักษาสิำ�งแวดล้อม พร้อมจัดที่ำาและพัฒนัาค่ั่ม่อ 
เก้�ยวกับระบบที่ำาคัวามเย็นัท้ี่�ใช้่แอมโมเน้ัยเป็็นัสำารที่ำาคัวามเย็นั โดยม้เน่ั�อหาคัรอบคัลุม 
ทัี่�งด้านัการเพิ�มป็ระสิำที่ธิิภาพพลังงานั คัวามป็ลอดภัย และการรักษาสิำ�งแวดล้อม  
รวมถ้งแนัะนัำาโป็รแกรมสำาธิิติระบบที่ำาคัวามเย็นั (ให้ใช้่ได้ทัี่�งโรงงานันัำ�าแข็งหลอด โรงงานั 
นัำ�าแข็งซึ่องและโรงงานัท้ี่�ม้การใช่้งานัห้องเย็นั) ของกรมโรงงานัอุติสำาหกรรม เพ่�อให้ 
เกิดแรงจ่งใจในัการพัฒนัาระบบที่ำาคัวามเย็นัและสำามารถป็ระยุกติ์ใช่้และติ่อยอดได ้
ในัโรงงานัอุติสำาหกรรม
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โครงกัาร กัารพัฒนาระบบกัลไกัเตียงพลิกัผ้้ป่วิยแบบห้ลายองศาอิสระ
แยกัส่วินสำาห้รับเตียงผ้้ป่วิย

ผ้้รับผิด์ชิอบโครงกัาร ผ้้ชิ่วิยศาสตราจารย์ ด์ร.กัาญจนพันธุ์ สุข้วิิชิชิัย
ภาควิิชิาวิิศวิกัรรมไฟฟ้า

รายละเอียด์โครงกัาร คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ร่วมกับคัณ์ะแพที่ย์ศาสำติร์โรงพยาบาล 
รามาธิิบด้ ที่ำาการวิจัยและพัฒนัาระบบกลไกเต้ิยงพลิกผ่่้ป็่วยแบบหลายองศาอิสำระ 
แยกส่ำวนั ซ้ึ่�งถ่อว่าเป็็นันัวัติกรรมแรกของโลกท้ี่�ม้การใช้่การแยกชิ่�นัส่ำวนัเต้ิยง เพ่�อยกพลิก 
คันัไข้ได้อย่างเหมาะสำมและนุ่ัมนัวล โดยกลไกเต้ิยงพลิกผ้่่ป่็วยท้ี่�ออกแบบข้�นัน้ั� จะพลิกตัิว 
ผ้่่ป่็วยให้เหมาะสำมกับติำาแหน่ังท้ี่�ผ้่่ป่็วยนัอนั เช่่นั ถ้าผ้่่ป่็วยนัอนัที่างด้านัขวา เต้ิยงจะที่ำาการ 
พลิกตัิวผ้่่ป่็วยไป็ที่างซ้ึ่าย เพ่�อให้ตัิวผ้่่ป่็วยกลับมายังติำาแหน่ังติรงกลางเต้ิยง และถ้าผ้่่ป่็วย 
นัอนัติรงกลาง เต้ิยงจะที่ำาการพลิกตัิวผ้่่ป่็วยไป็ที่างขวา (ติามคัำาแนัะนัำาของแพที่ย์) เพ่�อให้ 
ตัิวผ่่้ป็่วยพลิกไป็ที่างขวาเพ้ยงเล็กนั้อยก่อนัระบบจะคัวบคุัมเต้ิยงให้กลับมายังติำาแหนั่ง 
ติรงกลางเต้ิยงดังเดิม 
 ระบบกลไกเต้ิยงพลิกตัิวผ่่้ป็่วยแบบหลายองศาอิสำระแยกสำ่วนั ม้การที่ำางานั 
แบบอัติโนัมัติิ ผ่่านัคัำาสัำ�งจากคัอมพิวเติอร์ท้ี่�ใช่้ในัการวินิัจฉัยโรคั ช่่วยลดการที่ำางานั 
ของแพที่ย์ และพยาบาล ในัการด่แลผ้่่ป่็วย และตัิวผ้่่ป่็วยเองจะม้คัวามป็ลอดภัยมากข้�นั  
ในักรณ้์ท้ี่�คัอมพิวเติอร์วินิัจฉัยพบคัวามเส้ำ�ยงของการหยุดหายใจ เต้ิยงจะสำามารถพลิกตัิว 
ผ้่่ป่็วยได้ทัี่นัท้ี่ ในัทิี่ศที่างและท่ี่าที่างท้ี่�เหมาะสำม ผ่่านักลไกท้ี่�ได้ออกแบบข้�นั และที่ำาให้ 
ผ่่้ป็่วยกลับมาหายใจอ้กคัรั�ง ป็ัจจุบันัได้นัำาเต้ิยงพลิกผ่่้ป็่วยน้ั� ไป็ติิดตัิ�งท้ี่�โรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้า เพ่�อที่ำาการที่ดสำอบที่างคัลินิักสำำาหรับใช่้ในัการรักษาผ่่้ป็่วยที่้�ม้ป็ัญหา 
การหยุดหายใจขณ์ะหลับ

โครงกัาร ศึกัษัาและพัฒนาโมเด์ลพยากัรณ์แนวิโน้มราคานำ�ามันด์ิบด้์ไบด์้วิย
กัารวิิเคราะห้์ควิามร้้สึกัจากัข้้อม้ลข้่าวิและเครือข้่ายสังคม (Text Mining)

ห้ัวิห้น้าโครงกัาร ผ้้ชิ่วิยศาสตราจารย์ ด์ร.ยอด์เยี�ยม ทิพย์สุวิรรณ์

รายละเอียด์โครงกัาร คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ร่วมกับ บริษัที่ ป็ติที่. จำากัด (มหาช่นั) 
ศ้กษาและพัฒนัาโมเดลพยากรณ์์แนัวโน้ัมราคัานัำ�ามันัดิบด่ไบด้วยการวิเคัราะห์คัวามร้่ส้ำก 
จากข้อม่ลข่าวและเคัร่อข่ายสัำงคัม (Text Mining) เป็็นัโคัรงการเพ่�อติ่อยอดพัฒนัา 
การพยากรณ์์ราคัานัำ�ามันัดิบด่ไบโดยเพิ�มการวิเคัราะห์คัวามร่้ส้ำกเพ่�อพยากรณ์์แนัวโน้ัม 
ราคัา และป็รับป็รุงการพยากรณ์์ให้ม้คัวามถ่กติ้องมากข้�นั เน่ั�องจากการดำาเนิันังานั 
ของ บริษัที่ ป็ติที่. จำากัด (มหาช่นั) และบริษัที่ในักลุ่ม ป็ติที่. อ่�นั ๆ ได้รับผ่ลกระที่บ 
จากราคัานัำ�ามันัคั่อนัข้างมาก ดังนัั�นั จ้งจำาเป็็นัติ้องพยากรณ์์ราคัานัำ�ามันัดิบด่ไบ 
และผ่ลิติภัณ์ฑิ์ป็ิโติรเล้ยม เพ่�อวางแผ่นังานัในัแติ่ละเด่อนั และได้ร่วมป็ร้กษากับ 
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ เพ่�อพัฒนัาโมเดลการวิเคัราะห์ 
คัวามร่้ส้ำกสำำาหรับพยากรณ์์แนัวโนั้มราคัานัำ�ามันัดิบด่ไบ และการศ้กษา Seasonality 
Index ของผ่ลิติภัณ์ฑ์ิปิ็โติรเล้ยม โดยข้อม่ลสำำาหรับการพยากรณ์์แนัวโน้ัมด้วยการวิเคัราะห์ 
คัวามร้่ส้ำกจะป็ระกอบไป็ด้วยข้อม่ลจากแหล่งข่าว รายงานัการป็ระกาศดชั่น้ัที่างการเงินั 
และเศรษฐกิจ และส่ำ�อสัำงคัมออนัไลน์ั
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โครงกัาร จัด์ทำาฐานข้้อม้ล PM2.5 จากัด์าวิเทียม ข้้อม้ลภ้มิสารสนเทศ 
และข้้อม้ลจากัสถึานีตรวิจวิัด์แบบอัตโนมัติ

ห้ัวิห้น้าโครงกัาร ผ้้ชิ่วิยศาสตราจารย์ พันโท ด์ร.สรวิิศ สุภเวิชิย์ 
ภาควิิชิาวิิศวิกัรรมโยธา

รายละเอียด์โครงกัาร คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ร่วมกับสำำานัักงานัพัฒนัาเที่คัโนัโลยอ้วกาศ 
และภ่มิสำารสำนัเที่ศ (องคั์การมหาช่นั) พัฒนัาระบบป็ระมวลผ่ลและฐานัข้อม่ลป็ริมาณ์ 
ฝุ่่นัละออง PM2.5 ซ้ึ่�งได้จากการป็ระมวลผ่ลข้อม่ลจากดาวเท้ี่ยม Himawari (ป็ริมาณ์ 
คัวามหนัาแนั่นัของละอองลอยในัชั่�นับรรยากาศโลก) ข้อม่ลภ่มิสำารสำนัเที่ศ และข้อม่ล 
จากสำถาน้ัติรวจวัดภาคัพ่�นัดินั จากสำถาน้ัติรวจวัดอากาศ ของกรมอุตุินิัยมวิที่ยาและสำถาน้ั 
ติรวจวัดคุัณ์ภาพอากาศ ของกรมคัวบคัุมมลพิษ โดยที่ำาการป็ระมวลผ่ลคั่าติรวจวัด 
แบบอัติโนัมัติิ เพ่�อใช่้เป็็นัข้อม่ลสำนัับสำนุันัการบริหารจัดการ การแก้ไขป็ัญหามลภาวะ 
อากาศฝุ่่นัละอองเชิ่งพ่�นัท้ี่�ของป็ระเที่ศ ทัี่�งในัระดับนัโยบาย และระดับการป็ฏิิบัติิการ  
ของภาคัรัฐ เพ่�อให้ทุี่กหน่ัวยงานัสำามารถเข้าถ้งข้อม่ลป็ระวัติิการเคัล่�อนัท้ี่�ของฝุ่่นัละออง  
ในัห้วงเวลาติ่าง ๆ จากระบบติิดติาม ซ้ึ่�งนัำาไป็ส่ำ่การเป็ิดมิติิใหม่ของการเป็็นัสัำงคัม 
แห่งการวจัิยต่ิอยอด เผ่ยแพร่ข้อม่ลติรวจวดัสำภาพแวดล้อม และระบบนัเิวศของป็ระเที่ศ  
ส่ำงเสำริมการพัฒนัาด้านัวิที่ยาศาสำติร์ เที่คัโนัโลย ้การวิจัย และนัวัติกรรม ของป็ระเที่ศต่ิอไป็ 

โครงกัาร จัด์ทำามาตรฐานระบบแจ้งเต่อนกัารเกัิด์ภัยพิบัติ

ห้ัวิห้น้าโครงกัาร ศาสตราจารย์ ด์ร.วิันชิัย ยอด์สุด์ใจ ภาควิิชิาวิิศวิกัรรมโยธา 

รายละเอียด์โครงกัาร คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ร่วมกับสำำานัักมาติรฐานัและป็ระเมินัผ่ล กรมที่างหลวง จัดที่ำามาติรฐานัการแจ้งเต่ิอนัภัยพิบัติิ
เพ่�อให้เจ้าหน้ัาท้ี่�ท้ี่�เก้�ยวข้องสำามารถนัำาไป็ใช้่เป็็นัแนัวที่างป็ฏิิบัติิในัการเฝ้่าระวังและแจ้งเต่ิอนัภัยให้กับผ้่่ใช้่ที่างหลวง ติลอดจนัเติร้ยมพร้อม 
รับม่อกับสำถานัการณ์์ภัยพิบัติิที่างธิรรมช่าติิแติ่ละร่ป็แบบได้อย่างถ่กติ้องติามหลักวิช่าการ และนัำามาซ้ึ่�งป็ระสิำที่ธิิภาพในัการบรรเที่า 
คัวามเส้ำยหายของภยัพิบัติิท้ี่�เกิดข้�นั พร้อมทัี่�งจัดฝึ่กอบรมบคุัลากรของกรมที่างหลวงให้สำามารถเข้าถ้งแนัวที่างและมาติรฐานัในัการแจ้งเต่ิอนั 
ภัยพิบัติิที่างธิรรมช่าติิในัร่ป็แบบต่ิาง ๆ ท้ี่�จะเกิดข้�นั
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คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ จัดโคัรงการพัฒนัาวิช่าการเพ่�อสัำงคัม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่�อสำนัับสำนุันัให้เกิดกิจกรรม 
ท้ี่�มุ่งเน้ันัพัฒนัาคุัณ์ภาพช้่วิติและสัำงคัม สำร้างการม้ส่ำวนัร่วมพัฒนัาชุ่มช่นัและสัำงคัม ติลอดจนัส่ำงเสำริมการเร้ยนัร้่และนัวัติกรรม เพ่�อนัำาไป็ส่่ำ 
การพัฒนัาท้ี่�ยั�งย่นั โดยในัป็ีงบป็ระมาณ์ 2565 คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้ให้การสำนัับสำนุันัเงินัเพ่�อจัดที่ำาโคัรงการพัฒนัาวิช่าการแก้สัำงคัม  
จำานัวนั 3 โคัรงการ รวมเป็็นัเงินัทัี่�งสิำ�นั 415,000 บาที่

โครงการ	ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อติดตาม
สภาพชายฝั�งทะเลระดับชุมชน

ร�ยลุ่ะเอียดำโครงก�ร	 คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ สำนัับสำนุันั 
งบป็ระมาณ์ 125,000 บาที่ มอบให้ผ่่ ้ช่ ่วยศาสำติราจารย์  
ดร.สำมป็รารถนัา ฤที่ธิิ�พริ�ง ภาคัวิช่าวิศวกรรมที่รัพยากรนัำ�า  
เป็็นัหัวหนั้าโคัรงการ จัดที่ำาโคัรงการจัดการพ่�นัท้ี่�ช่ายฝ่ั�งที่ะเล  
ป็ระจำาป็ี 2565 โดยม้สำ่วนัร่วมกลุ่มระบบอาสำาสำมัคัรพิทัี่กษ์  
หาดสำวนักง อ.จะนัะ หาดม่วงงาม อ.สำที่ิงพระ จ.สำงขลา  
และหาดบ้านัหัวหินั อ.ละง่ จ.สำต่ิล เข้าร่วมโคัรงการเพ่�อด่แล 
พ่�นัท้ี่�ช่ายฝ่ั �งที่ะเล ติิดติามติรวจสำอบที่รัพยากรสิำ�งแวดล้อม 
ในัท้ี่องถิ�นัด้วยตินัเอง ร่วมกับอาสำาสำมัคัรของช่มุช่นัติรวจวดัข้อม่ล 
ภาคัสำนัาม จากอุป็กรณ์์ติรวจวัดร่ป็ตัิดช่ายหาดติ้นัทุี่นัติำ�า 
และ Application BMON และได้จัดที่ำาฐานัข้อม่ลสำภาพช่ายฝั่�ง 
ที่ะเลสำำาหรับการบริหารจัดการเพ่�อให้ที่ราบการเป็ล้�ยนัแป็ลง 
ของสำภาพช่ายหาด และสำร้างคัวามเข้าใจ และการติระหนััก 
ในัคัวามสำำาคััญของช่ายหาดมากยิ�งข้�นั ที่ำาให้เกิดการอนัุรักษ์ 
ที่รัพยากรไว้ใช้่อย่างยั�งย่นั

โครงการพััฒนาวิชาการ : กิจกรรมเพัื่อสังคม 
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โครงการ	ติดตั้งเครื่องม่อวัดพฤติกรรม 
น�้าใต้ดินและความช่้นในดิน	
ไม้กลายเป็นหินต้นที่	1	
อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน	จ.ตาก	

หัวหน้าโครงการ	รองศาสตราจารย์	
ดร.สุทธิศักดิ์	ศรลัมพ์	

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	
ร�ยลุ่ะเอียดำโครงก�ร คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ สำนัับสำนุันั 

งบป็ระมาณ์ 140,000 บาที่ มอบให้ รองศาสำติราจารย์ ดร. 
สุำที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์ ภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา เป็็นัหัวหน้ัาโคัรงการ  
จัดที่ำาโคัรงการติิดตัิ�งเคัร่�องม่อวัดพฤติิกรรมนัำ�าใต้ิดินัและคัวามช่่�นั 
ในัดินั ไม้กลายเป็็นัหินัติ้นัท้ี่� 1 อุที่ยานัแห่งช่าติิไม้กลายเป็็นัหินั  
จ.ติาก เพ่�อติรวจวัดข้อม่ลคัวามช่่�นัในัดินั ป็ระเมินัและวิเคัราะห์ 
อัติราการไหลซ้ึ่มของนัำ�าใติ้ดินัท้ี่�ม้ผ่ลติ่อคัวามช่่�นัในัดินั สำำาหรับ 
เป็็นัข้อม่ลการออกแบบระบบป้็องกันัใต้ิดินัท้ี่�เหมาะสำม เพ่�อเสำนัอ 
กรมที่รัพยากรธิรณ้์ ที่ำาการก่อสำร้างระบบระบายนัำ�าในับริเวณ์ 
รอบติ้นัไม้กลายเป็็นัหินัท้ี่�ยาวท้ี่�สุำดในัป็ระเที่ศไที่ย ติ้นัท้ี่� 1 
ในัอุที่ยานัแห่งช่าติิไม้กลายเป็็นัหินั ดอยสำอยมาลัย จ.ติาก  
ซ้ึ่�งปั็จจุบันัเริ�มเกิดการผุ่สำลายบริเวณ์โคันัต้ินัไม้ เพ่�ออนุัรักษ์ป้็องกันั 
ไม่ให้เกิดการผุ่พังมากกว่าเดิม

โครงการ	“การส�ารวจจัดท�าแผนที่ผังบริเวณ
สถานปฏิิบัติธรรมบ้านห้วยเส่อ	ต�าบลชะแล	
อ�าเภอทองผาภูมิ	จังหวัดกาญจนบุรี	 
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	
(Geoinformatics)”
ร�ยลุ่ะเอียดำโครงก�ร คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ สำนัับสำนัุนั 

งบป็ระมาณ์ 150,000 บาที่ ให้รองศาสำติราจารย์ ดร.ว้ระเกษติร  
สำวนัผ่กา ภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา เป็็นัหัวหนั้าโคัรงการ จัดที่ำา 
โคัรงการ “ก�รสำ�รวิจัจััดำท่ำ�แผู้น่ที่�ผัู้งบริเวิณสถ�น่ปีฏิบัติำธรรม 
บ้�น่ห้วิยเส่อ	ตำำ�บลุ่ชัะแลุ่	อำ�เภอท่องผู้�ภูมิ	จัังหวัิดำก�ญจัน่บ่รี	 
ดำ้วิยระบบภูมิส�รสน่เท่ศท่�งภูมิศ�สตำร์	 (Geoinformatics)”  
เพ่�อนัำาข้อม่ลไป็ใช้่ในัการบริหารจัดการงานัพ่�นัท้ี่�ด้านัสำาธิารณ่์ป็โภคั  
อาที่ ิใช้่ป็ระกอบการวางผ่งับริเวณ์การก่อสำร้าง ระบบการระบายนัำ�า  
การจัดการนัำ�าท้ี่�ด้และนัำ�าเส้ำยในัพ่�นัท้ี่�ให้สัำมพันัธ์ิกับระบบนิัเวศวิที่ยา 
ในัพ่�นัท้ี่�ป่็าไม้บริเวณ์สำถานัป็ฏิิบัติิธิรรมบ้านัห้วยเส่ำอ
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การจดัป็ระกวดโคัรงการพฒันัาวิช่าการด้เดน่ั เป็็นักลยทุี่ธิห์นั้�งในัแผ่นัการดำาเนัินังานัของคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ซึ่้�งมุง่หวงัให้เป็็นัการ
ส่ำงเสำรมิและสำร้างขวัญและกำาลงัใจท้ี่�จะที่ำาให้อาจารย์และนักัวจัิยเกดิคัวามภาคัภม่ใิจในัผ่ลงานัการให้บรกิารวชิ่าการแก่สำงัคัม โดยในัปี็ 2565 
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มอบรางวัลโคัรงการบริการวิช่าการด้เด่นั จำานัวนั 3 ป็ระเภที่ 9 รางวัล เป็็นัเงินั 140,000 บาที่ ดังนั้�

โครงการพััฒนาวิชาการดีเด่น ประจำาปี 2565

รางวิัลชินะเลิศ

รางวิัลที� 2

รางวิัลที� 3

โครงก�ร กระบวนัการคััดแยกและจัดเร้ยงพาเลที่อัติโนัมัติิอัจฉริยะสำำาหรับ 
ผ่ลิติภัณ์ฑ์ิ HDD 

โดำย รองศาสำติราจารย์ ดร.เช่าวลิติ มิติรสัำนัติิสุำข 
ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้า 

โครงการพัฒนาวิชาการประเภทวงเงินว่าจ้างมากกว่า	5	ล้านบาท	

โครงก�ร จัดที่ำามาติรฐานัระบบแจ้งเต่ิอนัการเกิดภัยพิบัติิ 

โดำย ศาสำติราจารย์ ดร.วันัชั่ย ยอดสุำดใจ 
ภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา 

โครงก�ร ศ้กษาและจัดที่ำาระบบการกำากับด่แลยานัพาหนัะข้ามพรมแดนั 
เพ่�อส่ำงเสำริมการพัฒนัาพ่�นัท้ี่� เขติเศรษฐกิจพิเศษ 
โดำย รองศาสำติราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณ์ะช่ล้ 
ภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา
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โครงการพัฒนาวิชาการประเภทวงเงินว่าจ้าง	1-5	ล้านบาท

รางวิัลชินะเลิศ 

รางวิัลที� 2	จ�านวน	2	โครงการ	ได้แก่	

โครงก�ร	คัวามโป็ร่งใสำในัการก่อสำร้างภาคัรัฐ (CoST) 

โดำย	รองศาสำติราจารย์ ดร.มงคัล รักษาพัช่รวงศ์ 

สำถานั้รับสำัญญาณ์ดาวเที่้ยมจุฬาภรณ์์

โครงก�ร จ้างเหมาพัฒนัาแพลติฟัอร์มการให้บริการข้อม่ล
ภ่มิสำารสำนัเที่ศเพ่�อการบริหารจัดการ PM2.5 

โดำย ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ พันัโที่ ดร.สำรวิศ สุำภเวช่ย์ 

ภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา

1

2

โครงก�ร วิจัยผ่ลกระที่บของอุณ์หภ่มิแวดล้อมกับการใช้่พลังงานั 
ไฟัฟ้ัาของเคัร่�องป็รับอากาศ 

โดำย รองศาสำติราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ั ศิริสุำขป็ระเสำริฐ 
ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้า
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โครงการพัฒนาวิชาการประเภทวงเงินว่าจ้างไม่เกิน	1	ล้านบาท

โครงก�ร	พัฒนัาระบบกลไกเต้ิยงพลิกผ้่่ป่็วย 
แบบหลายองศาอิสำระแยกสำ่วนัสำำาหรับเติ้ยงผ่่้ป็่วย

โดำย	ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.กาญจนัพันัธ์ุิ สุำขวิช่ชั่ย 
ภาคัวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้า 

รางวิัลชินะเลิศ

โครงก�ร	Strengthen integration of geospatial 
information for sustainable development in selected 
developing and least developed member States 

โดำย ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ พันัโที่ ดร.สำรวิศ สุำภเวช่ย์  
ภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา 

โครงก�ร ออกแบบวิธ้ิการลดการสัำ�นัสำะเท่ี่อนั
ของโคัรงสำร้างดาวเที่้ยมแบบแซึ่นัวิช่ 

โดำย ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.พงศ์ธิร พรหมบุติร 
ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัร่�องกล

รางวิัลที� 2 รางวิัลที� 3
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การบริหารจัดการ

รายงานประจำาปี 2565
ANNUAL REPORT 2022

"พัฒนาไม่ห้ยุด์ยั�ง
ด้วยพลังขับเคลื่อนองค์กร"



การประกัน

การประเมินคุณภูาพัการศึกษาภูายใน ระดับหลักสูตร

	 เกณฑ์	IQA:	Internal	Quality	Audit
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์กำาหนัดป็ระเมินัคุัณ์ภาพการศ้กษาภายในั ระดับหลักส่ำติร ด้วยเกณ์ฑิ์ Internal Quality Audit : IQA  

ปี็การศ้กษา 2564 ระหว่างวันัท้ี่� 9 มิถุนัายนั - 3 สิำงหาคัม 2565 ป็ระเมินั 46 หลักส่ำติร ป็ระกอบด้วย ระดับป็ริญญาติร้ 16 หลักส่ำติร 
ป็ริญญาโที่ 21 หลักส่ำติร และป็ริญญาเอก 9 หลักส่ำติร ผ่่านัการติรวจป็ระเมินัในัระบบ CHE QA Online ระดับหลักส่ำติร โดยม้ผ่ลการป็ระเมินั 
ตัิ�งแต่ิปี็การศ้กษา 2557- 2564 ดังกราฟัท้ี่�แสำดง
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คุณภาพกัารศึกัษัา
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เกณฑ์	AUN-QA	Criteria
หลักส่ำติรวิศวกรรมศาสำติรดุษฎ้บัณ์ฑิิติ สำาขาวิช่าวิศวกรรมสิำ�งแวดล้อม รับการป็ระเมินัคุัณ์ภาพการศ้กษาภายในั ระดับหลักส่ำติร 

ติามเกณ์ฑ์ิ AUN-QA Criteria (ภาษาไที่ย) ในัวันัท้ี่� 5 กันัยายนั 2565 โดยม้ผ่ลการป็ระเมินัเป็็นัไป็ติามเกณ์ฑ์ิ AUN-QA ค่ัอ 

ข้้อ เกัณฑ์์กัารประเมิน

1 จ�านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

5
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	(ถ้ามี)

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส�าเร็จการศึกษา

9
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก�าหนด

AUN-QA
Criterion

Requirements
คะแนน
ประเมิน

1
Expected	Learning	Outcomes	
(ELOs)

3

2 Programme	Structure	and	Content 3

3 Teaching	and	Learning	Approach 4

4 Student	Assessment 3

5 Academic	Staff 4

6 Student	and	Support	Services 4

7 Facilities	and	Infrastructure 4

8 Output	and	Outcomes 3

Overall Opinion 3

องค์ประกัอบที� 1 

การกำากับให้เป็็นัไป็ติามเกณ์ฑิ์มาติรฐานัหลักส่ำติร ตัิวบ่งช้่� 
ท้ี่� 1.1 การบริหารจัดการหลักส่ำติรติามเกณ์ฑิ์มาติรฐานัหลักส่ำติร 
ท้ี่�กำาหนัดโดยสำำานัักงานัป็ลัดกระที่รวงการอดุมศ้กษา วิที่ยาศาสำติร์  
วิจัยและนัวัติกรรม (สำป็.อว.)

สรุปผลกัารประเมิน : หลักส่ำติรม้ผ่ลการดำาเนิันังานัเป็็นัไป็ติาม 
เกณ์ฑ์ิการกำากับ มาติรฐานั 10 ข้อ

องค์ประกัอบที� 2 

ผ่ลการดำาเนิันังานัเป็็นัไป็ติามเกณ์ฑ์ิ AUN-QA 8 ข้อ โดยม้ 
ผ่ลการป็ระเมินั ดังน้ั�
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การประเมินคุณภูาพัการศึกษาภูายใน ระดับคณะ

 เกณฑ์	EdPEx	:	Education	Criteria	for	Performance	
	 Excellence

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ รับการป็ระเมินัคุัณ์ภาพ 
การศ้กษาภายในั ปี็การศ้กษา 2564 ในัวันัพุธิท้ี่� 21 ธัินัวาคัม 2565 ติามแนัวที่างการป็ระเมินั 
ด้วยเกณ์ฑ์ิคุัณ์ภาพการศ้กษาเพ่�อการดำาเนิันัการท้ี่�เป็็นัเลิศ (EdPEx) ฉบับปี็ 2563 - 2566  
เต็ิมร่ป็แบบ 7 หมวด ซึ่้�งเกณ์ฑิ์คุัณ์ภาพเพ่�อการดำาเนิันัการที่้�เป็็นัเลิศ: มุมมองเชิ่งระบบ  
ป็ระกอบด้วย โคัรงร่างองค์ักร หมวด 1 การนัำาองค์ักร หมวด 2 กลยุที่ธ์ิ หมวด 3 ล่กค้ัา  
หมวด 4 การวัด การวิเคัราะห์ และการจัดการคัวามร่้ หมวด 5 บุคัลากร หมวด 6  
ระบบป็ฏิิบัติิการ และหมวด 7 ผ่ลลัพธ์ิ 

โครงร่างองค์กร

บูรณาการ

การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ค่านิยมหลัก

กัลยุทธ์ บุคลากัร

ล้กัค้า

กลุ่มผลลัพธ์	(บุคลากร	
ระบบปฏิิบัติการ	และผลลัพธ์)
ประกอบด้วยกระบวนการ	
ที่มุ่งเน้นบุคลากร	กระบวนการ
ปฏิิบัติการที่ส�าคัญ	และผลลัพธ ์
ที่ได้จากการด�าเนินการ

การปฏิิบัติการทุกด้านมุ่งสู่ผลลัพธ์
ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนและบริการที่ตอบสนอง
ต่อลูกค้ากลุ่มอ่่น	และด้านกระบวนการ	
ผลลัพธ์ด้านลูกค้า	ผลลัพธ์ด้านบุคลากร	 
ผลลัพธ์ด้านการน�าองค์กร
และการก�ากับดูแลองค์กร	
รวมถึงผลลัพธ์ด้านงบประมาณ	
การเงินตลาดและกลยุทธ์

โครงร่างองค์กร	บ่งบอกถึงบริบท 
และอธิบายวิธีการปฏิิบัติ
ขององค์กร	สภาพแวดล้อม
การด�าเนินการ	เป็นบริบทพ่้นฐาน 
ของการด�าเนินงานทุกอย่าง
ของสถาบัน

พื้นฐานของเกณฑ์	EdPEx	 
มาจากชุดของค่านิยม 
และแนวคิดหลัก	ซึ่งฝังลึก
ในองค์กร	
ที่มีผลการด�าเนินงานที่ดี

กลุม่การน�าองค์กร	(การน�า
องค์กร	กลยุทธ์	 และลูกค้า)	 
เน้นให้เห็นความส�าคัญว่า
การน�าองค์กรต้องมุ่งเน้น
ที่กลยุทธ์และลูกค้า

พื้นฐานของระบบ	(การวัด
การวิเคราะห์	และการจัดการ
ความรู้)	มีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ในการท�าให้องค์กรมีการจัดการ 
ที่มีประสิทธิผลและมีการปรับปรุง
ผลการด�าเนินการ	
และความสามารถในการแข่งขัน
โดยระบบที่ใช้ข้อมูลจริง		
มีความคล่องตัวและใช้ความรู้
เป็นแรงผลักดัน

กัารนำา
องค์กัร

ระบบ
ปฏิบัติกัาร

ผลลัพธ์
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ท้ี่�มา: https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2022/chemical-engineering และ  
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2022/mechanical-aeronautical 
-manufacturing-engineering

ที่้�มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/subject-ranking/engineering-and-it

Major University 2019 2020 2021 2022

Engineering	-	
Chemical

Chulalongkorn 101-150 101-150 151-200 101-150

Kasetsart - 351-400 351-400 351-400

KMUTT - 301-350 301-350 301-350

Engineering	-	
Mechanical

Chiang	Mai 351-400 401-450 401-450 451-500

Chulalongkorn 201-250 251-300 251-300 251-300

Kasetsart 451-500 451-500 451-500 451-500

KMUTT 301-350 301-350 301-350 301-350

KMUTNB 451-500 451-500 451-500 401-450

KMITL 451-500 451-500 451-500 451-500

University 2019 2020 2021 2022 2023

Chiang	Mai 600-800 800+ 801-1000 801-1000 801-1000

Chulalongkorn 600-800 601-800 601-800 601-800 601-800

Kasetsart 600-800 800+ 801-1000 1001+ 1001+

Khon	Kaen 600-800 601-800 801-1000 801-1000 801-1000

KMUTT 501-600 500-600 500-600 501-600 601-800

Mahidol 600-800 601-800 601-800 601-800 801-1000

Prince	of	Songkhla 601-800 800+ 801-1000 801-1000 801-1000

Thammasat 600-800 800+ 801-1000 1001+ 1001+

Times Higher Education: THE 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกข้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 
เทียบคู่เทียบที่เปิดสอนสาข้าวิชาวิศวกรรมศาสตร์

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT
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กัารบริห้ารงบประมาณ
คณะวิิศวิกัรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2565

งบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายจริง)

งบประมาณเงินรายได์้ (รายรับจริง) งบประมาณเงินรายได์้ (รายจ่ายจริง)

รวม 
294,408,595.63

งบลงทุน
18,868,922.00

รับการเรียนการสอน
406,417,127.36

รับบริหารและอื่นๆ
123,375,335.09

งบบุคลากร
68,659,544.69

งบดำาเนินการ
262,149,537.56

รับพััฒนาวิชาการ
481,487,748.91

รวม
1,011,280,211.36

งบรายจ่ายอื่น
102,559,108.28

รวม
1,006,618,764.76

ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำาหน่าย

93,815,442.59
งบอุดหนุน

479,435,131.64

งบดำาเนินงาน
12,778,600.00

งบบุคลากร
262,761,073.63

14

23
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รายงานแสดงผลการดำาเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปีีงบปีระม�ณ	2565
01/10/2021	-	30/9/2022

ร�ยไดำ้

รายได้คั่าธิรรมเนั้ยมการศ้กษา 406,417,127.36

รายได้จากเงินัอุดหนัุนัวิจัย 0.00

รายได้จากการพัฒนัาวิช่าการ 43,446,372.98

รายได้จากการขายสำินัคั้าและบริการ 438,041,375.93

รายได้จากการช่่วยเหล่ออุดหนัุนั และบริจาคั 15,896,967.26

รายได้จากการบริหารเงินั 75,265.78

รายได้จากการขายสำินัที่รัพย์ของหนั่วยงานั 0.00

รายได้จากการรับโอนัสำินัที่รัพย์และการโอนัหนั้�สำินั 560,111.26

รายได้จากการดำาเนัินังานัอ่�นั 106,842,990.79

รวิมร�ยไดำ้ 1,011,280,211.36

ค่�ใชั้จั่�ย

คั่าใช่้จ่ายบุคัลากร 68,659,544.69

คั่าใช่้จ่ายด้านัการฝ่ึกอบรม 566,082.96

คั่าใช่้จ่ายเดินัที่าง 520,380.85

คั่าติอบแที่นั ใช่้สำอยวัสำดุ และสำาธิารณ์่ป็โภคั 261,063,073.75

คั่าเสำ่�อมราคัาและคั่าติัดจำาหนั่าย 93,815,442.59

คั่าใช่้จ่ายเงินัอุดหนัุนั 479,407,011.64

คั่าใช่้จ่ายในัการดำาเนัินังานัอ่�นั 28,120.00

คั่าจำาหนั่ายจากการขายสำินัที่รัพย์ 0.00

คั่าใช่้จ่ายจากการโอนัสำินัที่รัพย์ 5,970.00

คั่าใช่้จ่ายอ่�นั 102,553,138.28

รวิมค่�ใชั้จั่�ย 1,006,618,764.76

ร�ยไดำ้สูง	(ตำำ��)	กวิ่�ค่�ใชั้จั่�ยส่ท่ธิ																																															 4,661,446.60
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รายงานแสดงสถุานะการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปีีงบปีระม�ณ	2565
01/10/2021	-	30/9/2022

สิน่ท่รัพย์หม่น่เวิียน่

เงินัสำดและรายการเที่้ยบเที่่าเงินัสำด 1,961,034,769.17

ล่กหนั้�ระยะสำั�นั 18,749,363.51

รายได้คั้างรับ 52,286,741.77

สำินัคั้าและวัสำดุคังเหล่อ 792,753.84

สำินัที่รัพย์หมุนัเว้ยนัอ่�นั 2,695,417.58

รวิมสิน่ท่รัพย์หม่น่เวิียน่ 2,035,559,045.87

สำินัที่รัพย์ไม่หมุนัเว้ยนั

ที่้�ดินั อาคัารและอุป็กรณ์์ (สำุที่ธิิ) 882,203,482.94

งานัระหว่างก่อสำร้าง 172,636,915.80

รวิมสิน่ท่รัพย์ไม่หม่น่เวิียน่ 1,054,840,398.74

รวิมสิน่ท่รัพย์ 3,090,399,444.61

หน่ี�สิน่หม่น่เวิียน่

เจ้าหนั้�ระยะสำั�นั 45,958,416.71

คั่าใช่้จ่ายคั้างจ่าย 98,489,276.25

รายได้รับล่วงหนั้า 8,053,546.20

เงินัรับฝ่ากระยะสำั�นั 1,179,875,240.61

หนั้�สำินัหมุนัเว้ยนัอ่�นั 662.82

รวิมหน่ี�สิน่หม่น่เวิียน่ 1,332,377,142.59

หน่ี�สิน่ไม่หม่น่เวิียน่

รวมหนั้�สำินั 1,332,377,142.59

สิน่ท่รัพย์ส่ท่ธิ 1,758,022,302.02

ท่่น่ท่่น่ 490,199,591.08490,199,591.08

รายได้สำ่ง (ติำ�า) กว่าคั่าใช่้จ่ายสำะสำม 1,267,822,710.94

รวิมส่วิน่ท่่น่แลุ่ะก�รเปีลุ่ี�ยน่แปีลุ่งของท่่น่ 1,758,022,302.02
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การพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

การพััฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

การดำาเนิันังานัให้องคั์กรบรรลุส่ำ่คัวามสำำาเร็จในัการเติิบโติในัยุคั Technology Disruption ท้ี่�ม้การเป็ล้�ยนัแป็ลง ป็ระกอบกับ 
สำถานัการณ์์แพร่ระบาดของโรคัติิดเช่่�อไวรัสำโคัโรนัา 2019 (COVID-19) ท้ี่�ผ่่านัมา กลายเป็็นัคัวามป็กติิใหม่ หร่อวิถ้ช้่วติิใหม่ (New Normal)  
เป็็นัตัิวเร่งการเป็ล้�ยนัแป็ลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนัาศักยภาพของบุคัลากรให้ม้คัวามร่้คัวามช่ำานัาญในัวิช่าช้่พ เป็็นักลยุที่ธิ์ของการบริหาร 
ที่รัพยากรมนุัษย์เพ่�อรองรับการขยายตัิวขององค์ักรและเพิ�มข้ดคัวามสำามารถในัการแข่งขันั คัณ์ะวศิวกรรมศาสำติร์ได้สำนัับสำนุันัและส่ำงเสำรมิ 
การพัฒนัาศักยภาพบุคัลากร เพ่�อเพิ�มพ่นัคัวามร้่คัวามสำามารถในัการเร้ยนัร้่การป็ฏิิบัติิงานัให้ม้ป็ระสิำที่ธิิภาพยิ�งข้�นั และสำอดคัล้องกับเป้็าหมาย 
และพันัธิกิจขององค์ักรอย่างต่ิอเนั่�อง โดยจัดให้ม้โคัรงการ/กจิกรรมด้านัการพฒันัาบุคัลากร เน้ันัพัฒนัาบุคัลากร ให้สำอดคัล้องกบัยุที่ธิศาสำติร์ 
ของคัณ์ะ เพ่�อเพิ�มข้ดคัวามสำามารถ มุ่งเน้ันัศักยภาพให้สำามารถแข่งขันัได้ทัี่�งในัระดับป็ระเที่ศและระดับสำากล เป็็นัพ่�นัฐานัสำำาคััญท้ี่�จะที่ำาให้ 
การดำาเนิันังานัของคัณ์ะเป็็นัไป็อย่างม้ป็ระสิำที่ธิิภาพ อ้กทัี่�งยงัจัดสำรรทุี่นัพัฒนัาบุคัลากรคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์อย่างต่ิอเน่ั�อง ยงัผ่ลให้บุคัลากร 
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้เข้ารับการเพิ�มพ่นัคัวามร้่ และป็ระสำบการณ์์ในัร่ป็แบบต่ิาง ๆ

บ่คลุ่�กรสำ�นั่กง�น่เลุ่ข�น่่ก�ร จำานัวนั  
3 คันั ได้แก่ นัายอนิัวัฒนั์ พุดโมติ นั.สำ.ติะวันั  
ศุภกิจเร่องโรจนั์ และนัายที่ศพร สำมบัติินัา  
เข้าร่วมเสำนัอผ่ลงานั “การพฒันัาระบบอจัฉริยะ 
เพ่�อจัดเก็บภาพถ่ายและสำารสำนัเที่ศ ของคัณ์ะ 
วิศวกรรมศาสำติร์มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์”  
ในัการป็ระชุ่มวิช่าการวิจัยระดับช่าติิสำำาหรับ 
บุคัลากรสำายสำนัับสำนัุนัในัสำถาบันัอุดมศ้กษา  
คัรั�งท้ี่� 14 ที่องกวาววิช่าการ’65 : ส่ำงเสำริมงานัวิจัย  
พัฒนัางานั พัฒนัาองคั์กร เพ่�อให้บุคัลากร 
สำายสำนัับสำนุันัในัสำถาบันัอุดมศ้กษา ติระหนัักถ้ง 
คัวามสำำาคััญของงานัวิจัยสำถาบันัท้ี่�ช่่วยพัฒนัา 
ทัี่กษะการคิัดอย่างเป็็นัระบบ การวางแผ่นั 
และการแก ้ ไขป็ ัญหาการป็ฏิิ บั ติิ ง านัได ้  
แลกเป็ล้�ยนัเร้ยนัร่ ้และเผ่ยแพร่ผ่ลงานัวิจัย  
และสำร ้ า ง เคั ร่อข ่ าย วิ จัยและนั วัติกรรม 
ของบุคัลากรในัสำถาบันัอุดมศ้กษา จัดโดยสำำานััก 

บริการวิช่าการ มหาวิที่ยาลัยเช้่ยงใหม่ ร่วมกับเคัร่อข่ายวิจัยและนัวัติกรรมบุคัลากร 
สำายสำนัับสำนุันัในัสำถาบันัอุดมศ้กษา และที่้�ป็ระชุ่มสำภาข้าราช่การ พนัักงานัและ 
ล่กจ้างมหาวิที่ยาลัยแห่งป็ระเที่ศไที่ย (ป็ขมที่.) ระหว่างวันัท้ี่� 30-31 ม้นัาคัม และ  
1 เมษายนั 2565 ร่ป็แบบออนัไลน์ัโป็รแกรม Zoom Cloud Meeting

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	และสายสนับสนุนในประเทศ	และต่างประเทศ
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รองคณบดำีฝ่่�ยวิิจััย	 รองคณบดำีฝ่่�ยวิิเท่ศสัมพัน่ธ์	 แลุ่ะหัวิหน่้� 
สำ�นั่กง�น่เลุ่ข�น่่ก�ร อบรมหลกัส่ำติร นัักบรหิารมหาวทิี่ยาลัยเกษติรศาสำติร์  
รุ่นัท้ี่� 5 (MINI KUM) ระหว่างวันัท้ี่� 20 เมษายนั - 20 กรกฎาคัม  
2565 ณ์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ และศ้กษาด่งานั ณ์ มหาวิที่ยาลัย 
ท้ี่�ม้การบริหารจัดการท้ี่�เป็็นัเลิศ และบริษัที่เอกช่นัชั่�นันัำาของป็ระเที่ศ  
เพ่�อเสำริมสำร้างวิสัำยทัี่ศนั์ พัฒนัาผ่่้บริหารเก้�ยวกับบริบที่และยุที่ธิศาสำติร์ 
การบริหาร และพัฒนัามหาวิที่ยาลัย รวมถ้งการแลกเป็ล้�ยนัเร้ยนัร่ ้
ป็ระสำบการณ์์แนัวคิัดระหว่างผ่่้บริหารภายในัมหาวิที่ยาลัย จัดโดย 
กองบริหารที่รัพยากรมนุัษย์ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์

ผูู้้ชั่วิยศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.วิลุ่ีพร	 ดำอน่ไพร	 ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคมี	 
ป็ฏิิบัติิงานัวิจัยเร่�อง Nickel supported CeO2-MgO modified Mesoporous  
silica derived from bagasse ash for syngas production via CO2  
reforming of methane งานัวิจัยเก้�ยวกับการนัำาก๊าซึ่คัาร์บอนัไดออกไซึ่ด์ 
ซ้ึ่�งเป็็นัก๊าซึ่เร่อนักระจกมาใช่้ป็ระโยช่นั์ในัการเป็็นัสำารตัิ�งติ้นัการสัำงเคัราะห์ 
สำารป็ระกอบอินัที่ร้ย์ ไดเมทิี่ลคัาร์บอเนัติซ้ึ่�งเป็็นัสำารเคัม้ท้ี่�ม้การใช่้งานั 
อย่างหลากหลายในัอุติสำาหกรรม อ้กทัี่�ง ยังได้แลกเป็ล้�ยนัเร้ยนัร่้กับนัักวิจัย 
ระดับโลกเพ่�อพัฒนัาต่ิอยอดงานัวิจัย ณ์ มหาวิที่ยาลัยโที่โฮคุั ป็ระเที่ศญ้�ปุ่็นั 
ระหว่างวันัท้ี่� 14 พฤษภาคัม-14 กันัยายนั 2565 ด้วยทุี่นัโคัรงการ 
พลิกโฉมมหาวิที่ยาลัย (Reinventing University) ป็ระจำาป็ี 2565  
ของมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์
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คณ�จั�รย์ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้� จำานัวนั 11 คันั ได้แก่  
ศาสำติราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อาร้กุล รองศาสำติราจารย์ ดร.อุศนัา  
ตัิณ์ฑุิลเวศม์ รองศาสำติราจารย์ ดร.พ่นัลาภ ลามศร้จันัที่ร์  
รองศาสำติราจารย์ ดร.เช่าวลิติ มิติรสัำนัติิสุำข ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์  
ดร.กาญจนัพันัธุิ์ สุำขวิช่ชั่ย ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ธ้ิรสิำที่ธิิ�  
เกษติรเกษม ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.คัมสำันัติ์ หงษ์สำมบัติิ 
ผ่่ ้ช่ ่วยศาสำติราจารย์ ดร.ถิระภัที่ร จริยะนัรวิช่ช่์ อาจารย์  
ดร.เนัาวรัตินั์ เที่พหริรักษ์ อาจารย์ ดร.อัจฉรา พิเช่ฐจำาเริญ 
เข้าร่วมเสำนัอผ่ลงานั และรองศาสำติราจารย์ ดร.วิรุณ์ศักดิ� 
สัำนัติิเพ็ช่ร์ เข้าร่วมในัฐานัะ Technical Program Co-Chairs  
และกรรมการกลางของสำมาคัมวิช่าการไฟัฟั้าฯ ในังานัป็ระชุ่ม  
The 19th International Conference on Electrical  
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications  
and Information Technology (ECTI-CON2022)  
ณ์ โรงแรมฮลิตัินั หัวหินั ร้สำอร์ที่ แอนัด์ สำป็า จังหวัดป็ระจวบค้ัร้ขนััธ์ิ 
ระหว่างวนััท้ี่� 24 - 27 พฤษภาคัม 2565 จัดโดยสำมาคัมวชิ่าการไฟัฟ้ัา 
อิเล็กที่รอนัิกสำ์ คัอมพิวเติอร์ โที่รคัมนัาคัม และสำารสำนัเที่ศ 
แห่งป็ระเที่ศไที่ย (ECTI)

คณ�จั�รย์ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมก�รบิน่แลุ่ะอวิก�ศ จำานัวนั  
5 คันั ได้แก่ รองศาสำติราจารย์ ดร.พัช่ราภรณ์์ บุณ์ยวานิัช่กุล ผ้่่ช่่วย 
ศาสำติราจารย์ ดร.ภาณุ์มาศ อรุณ์เดช่าวัฒน์ั ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์  
ดร.ศิริพงศ์ อติิพันัธ์ิ ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.ชิ่นัภัที่ร ทิี่พโยภาสำ  
และอาจารย์วิศว ์ ศร้พวาที่กุล เข ้าอบรมหลักส่ำติรรับรอง 
การป็ฏิิบัติิงานัอากาศยานัไร้คันัขับ ในัระยะสำายติาแบบป็ีกหมุนั  
Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate: RVC  
(Multi-Rotor) รุ่นัท้ี่� 12 ระหว่างวันัท้ี่� 16-27 พฤษภาคัม 2565  
และรุ่นัท้ี่� 13 ระหว่างวันัท้ี่� 13-24 มิถุนัายนั 2565 จัดโดยสำถาบันั 
เที่คัโนัโลยป้้็องกนััป็ระเที่ศ เพ่�อสำร้างคัวามร้่คัวามเข้าใจ และที่กัษะ 
ด้านัคัวามป็ลอดภัยในัการนัำาโดรนัมาใช่้อย่างถ่กติ้องป็ลอดภัย  
และพัฒนัาต่ิอยอดท้ี่�เก้�ยวข้องกับอากาศยานัไร้คันัขับในัอนัาคัติ
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รองคณบดำีฝ่่�ยพัฒน่�บริก�รวิิชั�ก�ร	 แลุ่ะรองคณบดีำ 
ฝ่่�ยวิ�งแผู้น่แลุ่ะพัฒน่� เดินัที่างไป็ศ้กษาด่งานัและแลกเป็ล้�ยนั 
องค์ัคัวามร้่ การพัฒนัาวิศวกรรมศาสำติร์ การออกแบบที่างวิศวกรรม  
และนัวัติกรรมหุ่นัยนัติ์และเที่คัโนัโลย้การฟัื ้นัฟ่ัเพ่�อผ่่ ้ส่ำงวัย 
จัดโดยสำภาคัณ์บด้คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์แห่งป็ระเที่ศไที่ย (สำคัวที่.)  
ณ์ สำาธิารณ์รัฐสิำงคัโป็ร์ ระหว่างวันัท้ี่� 27-29 มิถุนัายนั 2565

รองคณบดำฝ่ี่�ยวิิชั�ก�ร	แลุ่ะรองคณบดำฝ่ี่�ยวิิจััย เดนิัที่าง 
พร้อมคัณ์ะผ่่้บริหารมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ (ป็ระกอบด้วย  
อธิิการบด้ คัณ์บด้คัณ์ะป็ระมง วิที่ยาศาสำติร์ สัำติวแพที่ยศาสำติร์  
วนัศาสำติร์ และผ่่้ช่่วยอธิิการบด้ท้ี่�ด่แลวิที่ยาลัยนัานัาช่าติิ)  
เพ่�อเสำริมสำร้างคัวามร่วมม่อ และสำร้างเคัร่อข่ายคัวามร่วมม่อ 
ที่างวิช่าการด้านัการแลกเป็ล้�ยนันิัสิำติ บุคัลากร และงานัวิจัย  
ณ์ Mongolian University of Life Sciences ป็ระเที่ศ 
มองโกเล้ย ระหว่างวันัท้ี่� 28 มิถุนัายนั - 2 กรกฎาคัม 2565
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ผูู้้ชั่วิยศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.ธน่�วิิน่ท่์	 รักธรรม�น่น่ท่ ์
ผ่่ ้ช่่วยคัณ์บด้ฝ่่ายพัฒนัาบุคัคัลและการเร้ยนัร่้ เดินัที่าง 
ไป็ป็ฏิิบัติิงานัในัฐานัะรองหวัหน้ัาท้ี่มในัการแข่งขันัคัอมพวิเติอร์ 
โอลิมป็ิกระหว่างป็ระเที่ศ คัรั�งท้ี่� 34 (34th IOI 2022)  
ม้ผ่่้เข้าร่วมแข่งขันัทัี่�งหมด 357 คันั จาก 89 ป็ระเที่ศ  
แบ่งเป็็นัแข่งขันั Onsite จำานัวนั 269 คันั และแข่งขันัออนัไลน์ั  
จำานัวนั 88 คันั ซ้ึ่�งม้คัณ์ะผ้่่แที่นัป็ระเที่ศไที่ย จำานัวนั 4 คันั  
เข้าร่วมการแข่งขันั ระหว่างวันัท้ี่� 6-16 สิำงหาคัม 2565  
ณ์ สำาธิารณ์รัฐอินัโดน้ัเซ้ึ่ย โดยสำถาบันัสำ่งเสำริมการสำอนั 
วิที่ยาศาสำติร์และเที่คัโนัโลย ้(สำสำวที่.)

น่.ส.พิชัญ์จ่ัฑ�	จ๋ัวิงพ�นิ่ชั	สำำานัักงานัเลขานุัการ ผ้่่ป็ฏิิบัติิงานั 
ด้านัวิเที่ศสัำมพันัธิ์ของคัณ์ะ เข้าร่วมโคัรงการสัำมมนัาเคัร่อข่าย 
วิเที่ศสัำมพันัธ์ิ มหาวทิี่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ป็ระจำาปี็ 2565 ในัหวัข้อ 
คัวามเป็็นัพลเม่องโลกและคัวามเป็็นัสำากล (Global Citizenship  
and Internationalization) เพ่�อรับที่ราบนัโยบาย แนัวที่าง 
การดำา เ นิันังานัด ้านัวิ เที่ศสัำมพันัธิ ์ กิจกรรมกลุ ่มสัำมพันัธิ ์ 
และแลกเป็ล้�ยนัเร้ยนัร่้ ระหว่างวันัท้ี่� 26-28 สิำงหาคัม 2565  
ณ์ อาคัารสำารนิัเที่ศ 50 ปี็ และโรงแรมอมาร้ พัที่ยา จังหวัดช่ลบุร้
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รองคณบดีำฝ่่�ยพัฒน่�บ่คคลุ่แลุ่ะก�รเรียน่รู  ้ 
และผ่่ ้ช่ ่วยคัณ์บด้ฝ่่ายพัฒนัาบุคัคัลและการเร้ยนัร่ ้  
เข ้ าร ่ วมป็ระชุ่มใหญ ่สำามัญป็ระจำาป็ ีสำภาคัณ์บด้ 
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์แห่งป็ระเที่ศไที่ย สำมัยท้ี่� 44  
เพ่�อเป็็นัการสำนัับสำนุันัและสำ่งเสำริมให้เกิดกิจกรรมท้ี่�ม้ 
คัวามร่วมม่อเช่่�อมโยงให้แติ่ละหนั่วยงานัได้แลกเป็ล้�ยนั 
คัวามคิัดเห็นัด้านัวิช่าการร่วมกันั นัำาไป็ส่ำ่การสำร้าง 
เคัร่อข่ายที่างการศ้กษาท้ี่�เข้มแข็งต่ิอไป็ ระหว่างวันัท้ี่� 1-3  
กันัยายนั 2565 ณ์ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินันั์ พัที่ยา  
จังหวัดช่ลบุร้

อ�จั�รย์	ดำร.ภูวิน่�ถ	ปีรม�พจัน์่ ภาคัวิช่าวิศวกรรมเคัร่�องกล  
อบรมหลกัส่ำติร “เที่คัโนัโลยย้านัยนัต์ิไฟัฟ้ัาแบติเติอร้�” (ภาคัที่ฤษฎ้)  
เพ่�อเผ่ยแพร่องคั์คัวามร่ ้ด ้านัคัอนัเวิร ์คัเติอร์กำาลังท้ี่�ใช่ ้งานั 
ในัยานัยนัติ์ไฟัฟั้า ระบบแบติเติอร้� ระบบอัดป็ระจุแบติเติอร้�  
ระบบส่ำงกำาลังของยานัยนัต์ิไฟัฟ้ัา แบบจำาลองการที่ำางานัยานัยนัต์ิ 
ไฟัฟั้าด้วยโป็รแกรมคัอมพิวเติอร์ พร้อมมอบติัวอย่างโป็รแกรม 
จำาลองการที่ำางานัที่างด้านัยานัยนัติ์ไฟัฟั้า สำามารถนัำากลับไป็ใช่้ 
ในัการเร้ยนัการสำอนั และงานัพัฒนัาวิจัย อ้กต่ิอเป็็นัการต่ิอเน่ั�อง 
งานัวิจัยเพ่�อนัำาส่ำ่การป็ระยุกติ์ใช่้งานัได้จริงในัอนัาคัติ ระหว่าง 

วันัท้ี่� 31 สิำงหาคัม - 2 กันัยายนั 2565 ณ์ โรงแรมอิมเพรสำ 
พร้เม้ยร์ จังหวัดเช้่ยงใหม่ จัดโดยศ่นัย์เที่คัโนัโลย้ยานัยนัติ์ไฟัฟั้า  
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ มหาวิที่ยาลัยเช้่ยงใหม่ ร่วมกับสำมาคัม 
วิช่าการไฟัฟั้า อิเล็กที่รอนิักสำ์ คัอมพิวเติอร์ โที่รคัมนัาคัม 
และสำารสำนัเที่ศแห่งป็ระเที่ศไที่ย (Electrical Engineering/ 
Electronics, Computer, Telecommunications and  
Information Technology Association of Thailand (ECTI  
Thailand: ECTI)

รองศ�สตำร�จั�รย ์ 	 ดำร .กฤษณะ	 ไวิยมัย	 
ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมคอมพิวิเตำอร์ เดินัที่างไป็บรรยาย 
พิเศษด้านั Data Science ให้กับนิัสิำติติามข้อติกลง 
คัวามร่วมม่อที่างวิช่าการระหว่าง Jönköping University  
และมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ ระหว่างวันัท้ี่� 4-23 
กันัยายนั 2565 ณ์ Jönköping University ราช่อาณ์าจกัร 
สำว้เดนั ด้วยทุี่นั Linnaeus-Palme (ทุี่นัรัฐบาลสำว้เดนั)

การบริหารงบประมาณ 121



โครงการ/	กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	และสายสนับสนุน

อบรมเตำรียมควิ�มพร้อมก้�วิสู ่ตำำ�แหน่่งระดัำบชัำ�น่�ญก�ร  
ของบุคัลากรสำายสำนัับสำนุันั เพ่�อเพิ�มพ่นัทัี่กษะ คัวามร้่คัวามเข้าใจเก้�ยวกับ 
ระเบ้ยบ ขั�นัติอนั การเข้าส่่ำติำาแหน่ังช่ำานัาญการให้แก่บุคัลากรสำายสำนัับสำนุันั 
ของคัณ์ะ เม่�อวันัท้ี่� 9 ธัินัวาคัม 2564 ร่ป็แบบออนัไลน์ั โป็รแกรม Cisco  
Webex ได้รับเก้ยรติิจากรองอธิิการบด้ฝ่่ายกิจการสำภามหาวิที่ยาลัย 
และพัฒนัาที่รัพยากรมนุัษย์เป็็นัวิที่ยากร ม้ผ้่่เข้าร่วมจำานัวนั 100 คันั

อบรมหลุ่ักสูตำร	 ก�รเขียน่หนั่งส่อร�ชัก�ร และจดรายงานั 
การป็ระชุ่ม เพ่�อเพิ�มพ่นัทัี่กษะคัวามร้่คัวามเข้าใจแก่บุคัลากรให้สำามารถ 
เข้ยนัหนัังส่ำอราช่การป็ระเภที่ต่ิาง ๆ  ในัสำำานัวนัและภาษาโต้ิติอบท้ี่�ถ่กต้ิอง 
ติามระเบ้ยบแบบแผ่นัและการจดรายงานัการป็ระชุ่ม การเร้ยบเร้ยง 
สำรุป็คัวาม เพ่�อให้เกิดการส่ำ�อสำารท้ี่�ช่ัดเจนัและสำามารถใช่้เป็็นัมาติรฐานั 
ในัการป็ฏิิบัติิงานัได้อย่างม้ป็ระสิำที่ธิิภาพ เม่�อวันัท้ี่� 10 - 11 ม้นัาคัม 2565  
ร่ป็แบบออนัไลนั์โป็รแกรม ZOOM MEETING ได้รับเก้ยรติิจาก 
ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์์ และอาจารย์นัพวรรณ์ สัำงข์ห่อ  
อาจารย์ป็ระจำาภาคัวิช่าภาษาไที่ย คัณ์ะมนุัษยศาสำติร์ มก. เป็็นัวิที่ยากร  
ม้ผ้่่เข้าร่วมจำานัวนั 54 คันั

อบรมเพิ�มพูน่ทั่กษะก�รพูดำส่�อส�รภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับ 
อ�จั�รย์แลุ่ะบ่คลุ่�กรคณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์ เพ่�อเพิ�มพ่นัทัี่กษะ 
การพ่ดภาษาอังกฤษของอาจารย์ผ่่้สำอนั และบุคัลากรคัณ์ะ สำำาหรับ 
ใช้่ในัการเร้ยนัการสำอนัและการป็ฏิิบัติิงานั ระหว่างวันัท้ี่� 18 เมษายนั 
- 30 พฤษภาคัม 2565 (วนััจันัที่ร์และวนััพฤหสัำบด้ จำานัวนั 20 ชั่�วโมง)  
ร่ป็แบบออนัไลนั์ โดยอาจารย์ผ่่ ้สำอนัช่าวไที่ยและช่าวติ่างช่าติิ 
ม้ผ้่่เข้าร่วมจำานัวนั 32 คันั
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อบรมหลุ่ักสูตำรควิ�มรู้ดำ้�น่ควิ�มมั�น่คงปีลุ่อดำภัยไซีเบอร์พ่�น่ฐ�น่  
สำำาหรับบุคัลากรสำายสำนัับสำนุันั เพ่�อให้บุคัลากรสำายสำนัับสำนุันัม้คัวามร่ ้
คัวามเข้าใจในับที่บาที่ และคัวามรบัผิ่ดช่อบ ในัฐานัะผ้่่ใช้่ระบบเที่คัโนัโลย้ 
สำารสำนัเที่ศในัองคั์กร และติระหนัักถ้งแนัวโนั้มภัยคุักคัามและคัวามเส้ำ�ยง 
ท้ี่� ม้ติ ่อตินัเองและหนั่วยงานั รวมทัี่�งสำามารถนัำาคัวามร่ ้ไป็ป็รับใช่้ 
เพ่�อป็ระโยช่น์ัต่ิอตินัเองและหน่ัวยงานั เม่�อวันัท้ี่� 17 และ 19 พฤษภาคัม  
2565 ร่ป็แบบออนัไลนั์ โป็รแกรม Cisco Webex ได้รับเก้ยรติิจาก  
ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.เขมะฑิัติ วิภาติะวนัิช่ รองคัณ์บด้ฝ่่ายส่ำ�อสำาร 
และพัฒนัาดิจิทัี่ล และผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.พ้รวัฒนั์ วัฒนัพงศ์  
ภาคัวิช่าวิศวกรรมคัอมพิวเติอร์ เป็็นัวิที่ยากร ม้ผ้่่เข้าร่วมจำานัวนั 105 คันั

ก�รปีระช่ัมอ�จั�รย์แลุ่ะบ่คลุ่�กรส�ยสนั่บสน่่น่ คัณ์ะ 
วิศวกรรมศาสำติร์ ป็ระจำาภาคัต้ินั ปี็การศ้กษา 2565 เพ่�อให้บุคัลากร 
ได้รับที่ราบทิี่ศที่างการบริหารและการดำาเนิันังานัของคัณ์ะ การรับฟััง 
ป็ัญหา/ ข้อร้องเร้ยนั การม้สำ่วนัร่วมเสำนัอข้อคิัดเห็นัเพ่�อการพัฒนัา  
เม่�อวันัท้ี่� 24 มิถุนัายนั 2565 ร่ป็แบบออนัไลน์ั โป็รแกรม CISCO  
WEBEX ม้ผ้่่เข้าร่วมจำานัวนั 326 คันั

ปีระช่ัมเชิังปีฏิบัติำก�รเร่�องก�รเรียกร�ยง�น่ท่�งก�รเงิน่ 
ตำ�มแผู้น่กำ�กับดูำแลุ่ปีระจัำ�ปีี	 2565 เพ่�อให้การป็ระสำานังานั 
ด้านัการเงินั บัญช้่ และพัสำดุของผ่่้ป็ฏิิบัติิงานัด้านัการเงินั บัญช้่  
และพัสำดุของโคัรงการพิเศษเป็็นัไป็ด้วยคัวามเร้ยบร้อย และป็ฏิิบัติิงานั 
เป็็นัไป็ในัที่ิศที่างเด้ยวกันั ติามแนัวป็ฏิิบัติิ/แผ่นักำากับด่แลข้อม่ล 
ด้านัการเงินั บัญช้่ และพัสำดุ ป็ระจำาปี็ 2565 เม่�อวันัท้ี่� 6 กรกฎาคัม  
2565 ณ์ ศ่นัย์คัอมพิวเติอร์วิศวกรรม (อาคัาร 19) โดยวิที่ยากร 
จากกองคัลัง มก. ม้ผ้่่เข้าร่วมจำานัวนั 40 คันั
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จากนัโยบายของคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ท้ี่�ให้คัวามสำำาคััญ 
ด้านัการพัฒนัาบุคัลากรทัี่�งสำายวิช่าการและสำายสำนัับสำนุันั 
เพ่�อเพิ�มพ่นัคัวามร่ ้คัวามสำามารถ และที่ักษะในัการพัฒนัา 
การที่ำางานัให้ม้ป็ระสิำที่ธิิภาพมากยิ�งข้�นั สำอดคัล้องกับนัโยบาย 
บริหารจัดการของคัณ์ะ โดยจัดสำรรเงินังบพัฒนัาบุคัลากร 
เป็็นัป็ระจำาทุี่กปี็ ให้แก่บุคัลากรสำายวิช่าการ/บุคัลากรสำายวิช่าการ 
ป็ระเภที่นัักวจัิยในัอัติราคันัละ 8,000 บาที่/ ปี็ บุคัลากรสำายสำนัับสำนุันั
ในัอัติราคันัละ 6,000 บาที่/ ปี็ และบุคัลากรสำายสำนัับสำนุันักลุ่มงานั 
บริการพ่�นัฐานัในัอตัิราคันัละ 4,000 บาที่/ปี็ สำำาหรบัการฝึ่กอบรม 
ในัป็ระเที่ศ 

โดยในัปี็งบป็ระมาณ์ 2565 คัณ์ะได้จัดสำรรและใช้่งบพัฒนัา 
บุคัลากรในัป็ระเที่ศ ดังน้ั� บุคัลากรสำายวิช่าการได้รับจัดสำรรจำานัวนั 
2,040,000 บาที่ ใช้่งบพัฒนัาบุคัลากรจำานัวนั 1,259,450.30 บาที่  
และบุคัลากรสำายสำนัับสำนุันัได้รับจัดสำรรจำานัวนั 1,104,000 บาที่  
ใช้่งบพัฒนัาบุคัลากรจำานัวนั 99,754 บาที่ และใช้่งบพัฒนัาบุคัลากร 
ในัการนัำาเสำนัอผ่ลงานั ณ์ ต่ิางป็ระเที่ศจำานัวนั 789,957.04 บาที่  
สำำาหรับบุคัลากรสำายวิช่าการจำานัวนั 11 คันั

บุคลากรสายวิชาการ 

จัดสรร 2,040,000 บาท 

ใช้งบจริง 1,259,450.30 บาท

สายสนัับสนัุนั

จัดสรร 1,104,000 บาท 

ใช้งบจริง 99,754 บาท

บุคลากร
สายวิชาการ/ 

บุคลากรสายวิชาการ
ประเภทนัักวิจัย

คนัละ 

8,000 บาท/ ปี

คนัละ 

6,000 บาท/ ปี

คนัละ 

4,000 บาท/ ปี

บุคลากร
สายสนัับสนัุนั

บุคลากร
สายสนัับสนัุนั

กลุ่มงานั
บริการพื้นัฐานั 

งบพัฒนาบุคลากัร (ในประเทศ)

งบพัฒนาบุคลากัร (ต่างประเทศ)

ทุนัพัฒนัาอาจารย์ที่ใช้ส�าหรับการนั�าเสนัอผลงานั ณ ต่างประเทศ

จ�านัวนั 11 คนั 

ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้นั 789,957.04 บาท

การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร
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คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ติระหนัักถ้งคัวามสำำาคััญของการพัฒนัา 
ข้ดคัวามสำามารถของบคุัลากรสำายสำนัับสำนุันัซ้ึ่�งเป็็นัฟัันัเฟืัองท้ี่�สำำาคััญ 
ในัการดำาเนิันัภารกิจและขับเคัล่�อนัยุที่ธิศาสำติร์ติ่าง ๆ ของคัณ์ะ  
ป็ระกอบกับมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ม้นัโยบายนัำาระบบ 
และกลไกการป็ระกันัคุัณ์ภาพมาใช่้ในัการขับเคัล่�อนัการพัฒนัา 
คุัณ์ภาพอย่างต่ิอเน่ั�อง เพ่�อให้ทุี่กส่ำวนังานัม้การพัฒนัาและป็รับป็รุง 
กระบวนัการดำาเนิันังานัต่ิาง ๆ เพ่�อรองรับการดำาเนิันังานัในัแติ่ละ 
พันัธิกิจให้บรรลุเป้็าหมายและวัติถุป็ระสำงค์ัท้ี่�วางไว้ และเป็็นักลไก 
กระตุิ้นัให้สำ่วนังานัและบุคัลากรเห็นัคัวามสำำาคััญ และม้สำ่วนัร่วม 

จาก	Best	Awards	สู่	PQI...23	ปี

• โคัรงการรางวัลข้อเสำนัอแนัะเพ่�อพัฒนัาคัณ์ะ (Best Suggestion Awards) ป็ี 2542 - 2562 
• โคัรงการรางวัลผ่ลงานัการพัฒนัาป็รับป็รุงด้เด่นั (Best Improvement Awards) ป็ี 2545 - 2554 
• โคัรงการรางวัลผ่ลงานัแนัวป็ฏิิบัติิที่้�ด้ (Best Practices) ป็ี 2554
• โคัรงการรางวัลผ่ลงานันัวัติกรรมด้านัการบริการด้เด่นั (Best Service Innovation Awards) ป็ี 2554
• โคัรงการพัฒนัาผ่ลิติภาพและคัุณ์ภาพภายในัองคั์กร (Productivity Quality Improvement : PQI) ป็ี 2555 - ป็ัจจุบันั 
• โคัรงการรางวัลผ่ลงานัการที่ำางานัแบบ Smart Working ป็ี 2563 - ป็ัจจุบันั

ในัการป็รับป็รุงคุัณ์ภาพให้เกิดคัวามติ่อเน่ั�องและยั�งย่นั คัณ์ะจ้ง 
สำ่งเสำริมและเป็ิดโอกาสำให้บุคัลากรทุี่กระดับพัฒนัาป็รับป็รุง 
กระบวนัการที่ำางานั โดยม้กิจกรรม/ โคัรงการต่ิาง ๆ นัอกเหน่ัอ 
จากการเข้าร่วมฝ่ึกอบรมในัหลักส่ำติรติ่าง ๆ เพ่�อเป็็นัเคัร่�องม่อ 
ในัการพัฒนัาบุคัลากรด้านัการป็ฏิิบัติิงานั เพ่�อนัำามาส่่ำการพัฒนัา 
ป็รับป็รุงกระบวนัการที่ำางานัและป็รับป็รุงผ่ลิติภาพและคุัณ์ภาพ 
ภายในัคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ท้ี่�เป็็นัร่ป็ธิรรม ได้แก่ 

กับการพััฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
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โดยติลอดช่่วงที่ศวรรษที่้�ผ่่านัมา โคัรงการ PQI มุ่งเน้ันัเพิ�มพ่นัคัวามร้่คัวามสำามารถในัการพฒันัาป็รับป็รุงงานัของบคุัลากร และม้พฒันัาการ
นัับถ้งปั็จจุบันัเป็็นัปี็ท้ี่� 11 ร่ป็แบบการดำาเนิันัโคัรงการม้แผ่นัการดำาเนิันังานัและร่ป็แบบ (Model) ท้ี่�ชั่ดเจนั ก่อให้เกิดเป็็นัองค์ัคัวามร้่ใหม่  
ขยายผ่ลส่่ำการนัำาไป็ป็ระยุกต์ิใช้่งานัจริง เกิดเป็็นัผ่ลลัพธ์ิคัวามสำำาเร็จในัการดำาเนิันังานั โดยม้ผ่ลงานั PQI ท้ี่�ได้รับรางวัลแต่ิละปี็ซ้ึ่�งเป็็นัรางวัล 
ระดับคัณ์ะ และขยายผ่ลส่่ำการนัำาเสำนัอผ่ลงานัเข้าร่วมป็ระกวดในัระดับมหาวิที่ยาลัย โคัรงการรางวัลคุัณ์ภาพ มก. และโคัรงการ KU-KM  
Day ส่่ำเวท้ี่การนัำาเสำนัอผ่ลงานัเข้าร่วมป็ระกวดระดับป็ระเที่ศ ในัการป็ระชุ่มวิช่าการของบุคัลากรสำายสำนัับสำนุันัและช่่วยวิช่าการ (ป็ขมที่.)  
โดยม้จำานัวนัผ่ลงานัของบุคัลากรสำายสำนัับสำนุันัได้รับรางวัลต่ิาง ๆ ดังน้ั�
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ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
การพััฒนา

 การปรับปรุงระบบคลาวด์

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้รับการสำนัับสำนุันัจากภาคัวิช่าวิศวกรรมคัอมพิวเติอร์ โดยภาคัวิช่าฯ ได้จัดหาคัลาวด์โหนัดจำานัวนั 5 โหนัด  
(ท้ี่�ม้สำถาปั็ติยกรรมแบบ Hyper-Converged) และนัำามารวมคัลสัำเติอร์กับโหนัดของคัณ์ะ ที่ำาให้คัณ์ะม้ที่รพัยากรคัลาวด์ให้บรกิารในัภาพรวม 
ท้ี่�ด้ข้�นั ปั็จจุบันัคัณ์ะม้คัลาวด์โหนัดทัี่�งหมด 12 โหนัด และให้บริการ VM (Virtual Machine) ด้านัการเร้ยนั การสำอนั งานัวิจัย นัวัติกรรม 
และงานับริหารทัี่�วไป็ 

	 การปรับปรุงระบบเครือข่าย
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้ป็รับป็รุงการเช่่�อมติ่อเพิ�มเติิมระหว่างอาคัารหลัก 2 อาคัาร ค่ัอ อาคัารช่่ช่าติิ กำาภ่ (อาคัาร 14)  

และศ่นัย์คัอมพิวเติอร์วิศวกรรม (อาคัาร 19) กับอาคัารท้ี่�เหล่อเพ่�อให้ม้ลักษณ์ะเป็็นั Redundant และม้คัวามพร้อมใช้่เม่�อลิ�งค์ัใดลิ�งค์ัหน้ั�ง 
ได้รับคัวามเส้ำยหาย ที่ำาให้ระบบเคัร่อข่ายในัคัณ์ะและทุี่กอาคัารม้เสำถ้ยรภาพส่ำงข้�นั คัณ์ะม้การป็รับป็รุงระบบสำายนัำาสัำญญาณ์ในัอาคัาร 14  
เพ่�อที่ดแที่นัสำายนัำาสัำญญาณ์เดิมท้ี่�เก่าและช่ำารุด

คัณ์ะม้การจัดหา Firewall ใหม่จำานัวนั 2 เคัร่�อง โดยติิดตัิ�ง ณ์ อาคัาร 14 และอาคัาร 19 Firewall น้ั�ช่่วยลดคัวามเส้ำ�ยง 
ที่างด้านัไซึ่เบอร์จากการโจมต้ิของมัลแวร์ Firewall ทัี่�งสำองติัวน้ั�ที่ำางานัในัลักษณ์ะ Active-Active ที่ำาให้สำามารถแช่ร์โหลดในัสำภาวะ 
การที่ำางานัป็กติิ ในักรณ้์ท้ี่�ตัิวใดตัิวหน้ั�งเกิดคัวามเส้ำยหาย คัณ์ะก็ยังม้อ้กช่่องที่างหน้ั�งท้ี่�ม้คัวามป็ลอดภัยในัการเช่่�อมติ่อเข้ากับเคัร่อข่าย 
มหาวิที่ยาลัย (เคัร่อข่ายนันัที่ร้) 
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	 การปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดเฟส	2
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้ที่ำาการเพิ�มสำมรรถนัะระบบกล้องวงจรปิ็ดรวมศ่นัย์เฟัสำ 1 (งบป็ระมาณ์ปี็ พ.ศ. 2564) โดยการเพิ�มคัวามจุ 

ของฮาร์ดดิสำก์ในัระบบที่ำาให้ม้คัวามจุส่ำงสุำด 1.1 Petabyte เพิ�มซึ่อฟัต์ิแวร์ระบบ AI เพ่�อช่่วยค้ันัหาบุคัคัลท้ี่�ต้ิองการอย่างรวดเร็ว โดยระบุ 
การป็รากฎตัิวของบุคัคัลท้ี่�ต้ิองการค้ันัหาในัติำาแหน่ังต่ิาง ๆ  ท้ี่�ม้คัวามเช่่�อมโยงต่ิอกันั ทัี่�งน้ั�เพ่�อให้เกิดคัวามป็ลอดภัยในัช้่วิติและที่รัพย์สิำนัของบุคัคัล 
ท้ี่�เข้ามาในัพ่�นัท้ี่�ของคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ นัอกจากน้ั�คัณ์ะยังเพิ�มจำานัวนักล้องวงจรป็ิดให้คัรอบคัลุมพ่�นัท้ี่�สำ่วนักลางให้มากข้�นั เน่ั�องจาก 
ระบบกล้องวงจรปิ็ดน้ั�เป็็นัระบบรวมศ่นัย์ ภาคัวิช่าท้ี่�ต้ิองการเพิ�มคัวามป็ลอดภัยในัช้่วิติและที่รัพย์สิำนัภายในัพ่�นัท้ี่�ของภาคัวิช่าเพ้ยงแต่ิจัดหา 
ตัิวกล้องท้ี่�ม้คัวามเข้ากันัได้กับระบบและที่ำาการติิดตัิ�งโดยไม่ติ้องเส้ำยคั่าใช่้จ่ายในัการจัดหาอุป็กรณ์์บันัท้ี่กผ่ลเพิ�ม แติ่สำามารถใช่้ระบบ 
ร่วมกันัได้โดยม้การกำาหนัดสิำที่ธิิ�ในัการเข้าถ้งอย่างถ่กต้ิองเท่ี่านัั�นั 

	 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ไดจั้ดหาเคัร่�องคัอมพิวเติอร์ใหมจ่ำานัวนั 107 เคัร่�อง เพ่�อที่ดแที่นัเคัร่�องรุ่นัเก่า โดยนัำาไป็ติิดตัิ�งและให้บริการ  

ณ์ ศ่นัย์คัอมพวิเติอร์วิศวกรรม (อาคัาร 19) โดยเคัร่�องรุ่นัใหม่น้ั�รองรับการที่ำางานัด้านัการเข้ยนัและรนััโป็รแกรมทัี่�วไป็ ซึ่อฟัต์ิแวร์เข้ยนัแบบ  
ซึ่อฟัต์ิแวร์จำาลองการที่ำางานัด้านัวิศวกรรมและคัณิ์ติศาสำติร์

นัอกจากระบบดังกล่าวข้างติ้นัแล้ว คัณ์ะยังม้การบำารุงรักษาทัี่�งฮาร์ดแวร์และซึ่อฟัติ์แวร์อย่างติ่อเน่ั�องที่ำาให้ นิัสิำติและอาจารย์ 
ได้ใช่้ซึ่อฟัติ์แวร์ท้ี่�ทัี่นัสำมัยและเป็็นัซึ่อฟัติ์แวร์ท้ี่�ใช่้จริงในังานัอุติสำาหกรรมและห้องป็ฏิิบัติิการชั่�นันัำาทัี่�วโลก เช่่นั Matlab Catia Ansys/  
Fluent AspenOne SolidWork Comsol นัอกจากซึ่อฟัติ์แวร์ดังกล่าว คัณ์ะยังใช่้ VM ที่ำาการ hosting ระบบงานับริหารท้ี่�สำำาคััญ  
เช่่นั ระบบ e-Sarabun ระบบบริการวิช่าการเพ่�อการเช่่�อมโยงกับระบบส่ำวนักลางของมหาวิที่ยาลัย
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	 ความค่บหน้าการก่อสร้างอาคาร
	 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	
	 และภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้ดำาเนิันัการก่อสำร้างอาคัารภาคัวิช่า 
วิศวกรรมสิำ�งแวดล้อม และภาคัวิช่าวิศวกรรมการบินัและอวกาศ 
หลังใหม่ ในัพ่�นัท้ี่�อาคัาร 11 -13 เดิม โดยเริ�มก่อสำร้างในัเด่อนั 
พฤศจิกายนั 2563 ใช้่งบป็ระมาณ์ในัการก่อสำร้าง 366.25 ล้านับาที่ 
โดยคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์และคัณ์ะสำถาปั็ติยกรรมศาสำติร์ มหาวทิี่ยาลัย 
เกษติรศาสำติร์ ได้ร่วมออกแบบอาคัารให้ม้ลักษณ์ะเป็็นั Green  
Building เนั้นัการป็ระหยัดพลังงานัและเป็็นัมิติรกับสิำ�งแวดล้อม  
ม้คัวามส่ำง 10 ชั่�นั ภายในัอาคัารป็ระกอบด้วย ห้องเร้ยนั พ่�นัท้ี่�ส่ำวนักลาง  
พ่�นัท้ี่�จอดรถยนัต์ิ 

ป็ัจจุบันั (ธัินัวาคัม 2565) การก่อสำร้างอาคัารหลังดังกล่าว  
ม้คัวามค่ับหนั้าแล้วเสำร็จ ร้อยละ 97.72 และม้กำาหนัดก่อสำร้าง 
แล้วเสำร็จในัเด่อนัมกราคัม 2566

	 การปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน
งานัอาคัารสำถานัท้ี่�และยานัพาหนัะ ได้ป็รับป็รุงพ่�นัท้ี่� 

ทัี่�งภายนัอกและภายในัอาคัารป็ฏิิบัติิการและวิจัย ได้แก่ การป็รบั 
ภ่มิทัี่ศนั์ภายนัอกอาคัาร การป็รับพ่�นัท้ี่�จอดรถยนัติ์หนั้าอาคัาร  
การป็รับป็รุงห้องเร้ยนั ห้องป็ฏิิบัติิการวิจัย โดยดำาเนิันัการที่าส้ำ 
เป็ล้�ยนักระดานัดำา เคัร่�องป็รับอากาศ และอุป็กรณ์์โสำติทัี่ศน่ัป็กรณ์์  
ติลอดจนัป็รับพ่�นัท้ี่�ห ้องสำำานัักงานัของภาคัวิช่าวิศวกรรม 
ที่รัพยากรนัำ�า และพ่�นัท้ี่�สำ่วนักลางภายในัอาคัารเพ่�อรองรับ 
การเร้ยนัการสำอนั การวิจัย และการป็ฏิิบัติิงานัของภาคัวิช่า

ด้านการปรับปรุงพัื้นที่อาคารเรียน/ ห้องเรียน

การพััฒนาด้านกายภูาพั
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	 การเปลี่ยนเคร่่องปรับอากาศภายในห้องเรียน
งานัอาคัารสำถานัท้ี่�และยานัพาหนัะ ได้เป็ล้�ยนัเคัร่�องป็รับอากาศภายในัห้องเร้ยนั 

ของอาคัาร 3 รวม 58 เคัร่�อง เพ่�อที่ดแที่นัเคัร่�องป็รับอากาศเดิมท้ี่�ช่ำารุด และเพิ�มป็ระสิำที่ธิิภาพ 
การใช่้งานั อำานัวยคัวามสำะดวกให้ผ่่ ้เร้ยนัและผ่่้สำอนั รวมทัี่�งป็ระหยัดพลังงานัยิ�งข้�นั  
โดยการเป็ล้�ยนัเคัร่�องป็รับอากาศได้ใช้่งบป็ระมาณ์คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ จำานัวนั 4.9 ล้านับาที่ 

	 การปรับปรุงลิฟต์
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้ดำาเนิันัการป็รับป็รุง 

และติกแต่ิงภายในัลฟิัต์ิโดยสำารท้ี่�ติิดตัิ�ง ณ์ อาคัารช่่ช่าติิ  
กำาภ่ จำานัวนั 4 ตัิว การป็รับป็รุงลิฟัต์ิดังกล่าว นัอกจาก 
ลิฟัติ์จะม้คัวามสำวยงามและทัี่นัสำมัยแล้ว ยังเพิ�ม 
ป็ระสิำที่ธิิภาพการใช่้งานัและคัวามป็ลอดภัยให้ผ่่้ใช่้งานั  
รองรับการให้บริการสำำาหรับนิัสิำติอาจารย์ บุคัลากร  
ติลอดจนัผ้่่ติิดต่ิอราช่การ โดยม้บริษัที่ จาร์ด้นั ชิ่นัด์เล่อร์  
(ไที่ย) จำากัด เป็ ็นัผ่่ ้ดำาเนัินัการ ใช่ ้งบป็ระมาณ์ 
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ รวม 3.3 ล้านับาที่

	 การเปลี่ยนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

งานัอาคัารสำถานัท้ี่�และยานัพาหนัะ ได้เป็ล้�ยนัอุป็กรณ์ ์
และจอแสำดงผ่ล (LCD Projector) สำำาหรับใช่้กับส่ำ�อการเร้ยนั 
การสำอนัป็ระจำาห้องเร้ยนัของคัณ์ะวศิวกรรมศาสำติร์ จำานัวนั 31 ห้อง  
เพ่�อให้ม้สำภาพพร้อมใช่้งานั อำานัวยคัวามสำะดวกให้ทัี่�งผ่่้สำอนั 
และผ่่้เร้ยนั ดำาเนิันัการโดยบริษัที่ ท้ี่แซึ่ด ม้เด้ย จำากัด โดยใช่้ 
งบป็ระมาณ์คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ จำานัวนั 1.49 ล้านับาที่

	 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	CCTV	
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ ได้ติิดตัิ�งกล้องวงจรปิ็ด CCTV ให้คัรอบคัลุมเต็ิมพ่�นัท้ี่�บริเวณ์ 

อาคัารภายในัคัณ์ะ โดยติิดตัิ�งกล้องวงจรป็ิด พร้อมระบบและชุ่ดอุป็กรณ์์บันัท้ี่กภาพ 
จำานัวนั 144 จุด เพ่�อใช่้เป็็นัอุป็กรณ์์ในัการสำอดสำ่องด่แลรักษาคัวามป็ลอดภัยแก่นิัสิำติ  
บุคัลากร รวมถ้งที่รัพย์สิำนัราช่การและอาคัารสำถานัท้ี่�ภายในัคัณ์ะ โดยใช่้งบป็ระมาณ์ 
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ จำานัวนั 4.8 ล้านับาที่

ด้านการรักษาความปลอดภูัย
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ในัปี็ 2564 - 2565 คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้ดำาเนิันักิจกรรมด้านัวิเที่ศสัำมพันัธ์ิเพ่�อป็ระสำานัคัวามร่วมม่อกับหน่ัวยงานัภาคัรัฐและเอกช่นั  
รวมถ้งสำถาบันัติ่างป็ระเที่ศในัการพัฒนัาข้ดคัวามสำามารถส่ำ่การแข่งขันัระดับนัานัาช่าติิอย่างติ่อเน่ั�อง โคัรงการและกิจกรรมสำ่วนัหน้ั�ง 
ยังดำาเนิันัการผ่่านัระบบออนัไลน์ั อาทิี่ การลงนัามคัวามร่วมม่อ งานัสัำมมนัาที่างวิช่าการ ซ้ึ่�งภายหลังช่่วงสำถานัการณ์์แพร่ระบาดของไวรัสำ 
โคัวิด-19 ได้คัล้�คัลาย เริ�มม้การเดินัที่างระหว่างป็ระเที่ศโดยเฉพาะการแลกเป็ล้�ยนันิัสิำติ อาจารย์ และนัักวิจัย สำรุป็กิจกรรมในัด้านัต่ิาง ๆ 
ม้ดังน้ั�

การลงนามความร่วมมือกับสถุาบันต่างประเทศ
การพัฒนัาคัวามร่วมม่อท้ี่�ม้มาอย่างติ่อเน่ั�องระหว่างคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์และสำถาบันัติ่างป็ระเที่ศในัสำาขาวิศวกรรมศาสำติร์  

เพ่�อการแลกเป็ล้�ยนัองคั์คัวามร่้และเที่คัโนัโลย้ สำร้างสำรรคั์ผ่ลงานัวิจัยร่วมกันั รวมทัี่�งเสำริมสำร้างคัวามสัำมพันัธิ์และมิติรภาพไมติร้ระหว่าง 
สำถาบันั

ด้านวิเทศสัมพัันธ์์และการต่างประเทศ

ญี่ปุ่น

แลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร ร่วมมือด้านโครงการวิจัย และจัดกิจกรรม
ด้านการศึกษาร่วมกัน

• Okayama Prefectural University

• Kyushu Institute of Technology

• School of Science and Technology, Graduate School of Science  
and Technology, Gunma University

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

• ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร กับ Tianjin University

• หลักสูตร Dual Degree Program ระดับปริญญาโท ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรน�้า ร่วมกับ College of Engineering, Tamkang University

สาธารณรัฐเกาหลี • โครงการความร่วมมือในการแลกเปล่ียนนสิิตและบคุลากร ร่วมกับ The Graduate 
School of Energy and Environment, Korea University
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ฝรั่งเศส ต่ออายโุครงการความร่วมมอืในการแลกเปล่ียนนิสิตและบุคลากรร่วมกบั Ecole des  
Ingenieurs de la Ville de Paris (EIVP)

โรมาเนีย ลงนามใน Inter-Institutional Agreement โครงการ Erasmus เพื่อแลกเปลี่ยน
นิสิตและบุคลากร กับ “GHEOGHE ASACHI” Technical University of IASI

เยอรมนี ต่ออายุโครงการความร่วมมือในการแลกเปล่ียนนิสิตและบุคลากร ร่วมกับ  
Technische Universitat Hamburg (TUHH)

สวิสเซอร์แลนด์ ต่ออายุโครงการความร่วมมอืในการแลกเปล่ียนนสิิตและบุคลากร ร่วมกับ Lucerne  
University of Applied Sciences & Arts, School of Engineering and Architecture

ออสเตรเลีย ร่วมพัฒนาและจัดตั้งศูนย์ "Centre of Technical Excellence for New Energy
(CTENE)" ในประเทศไทย กับบริษัท WISC International
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การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภูาครัฐ์และเอกชน
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ม้คัวามร่วมม่อกับหน่ัวยงานัภาคัรัฐและเอกช่นั เพ่�อนัำาองค์ัคัวามร้่และป็ระสำบการณ์์ที่างวิช่าการมาบ่รณ์าการ  

เพิ�มศักยภาพในัการที่ำาการศ้กษาวิจัยท้ี่�เป็็นัร่ป็ธิรรม เป็็นัป็ระโยช่น์ัและสำอดคัล้องกับคัวามต้ิองการของสัำงคัม รวมถ้งเพิ�มข้ดคัวามสำามารถ 
ในัการต่ิอยอดงานัวิจัย สิำ�งป็ระดิษฐ์และนัวัติกรรมส่่ำเชิ่งพาณิ์ช่ย์ ดังน้ั�

ร่วิมพิธีลุ่งน่�มบัน่ทึ่กข้อตำกลุ่งควิ�มร่วิมม่อ “โคัรงการ
ระบบพัฒนัากำาลังคันัสำมรรถนัะส่ำง เพ่�อรองรับการลงทุี่นั 
ในัอุติสำาหกรรมยุที่ธิศาสำติร์ของป็ระเที่ศไที่ย” ระหว่าง 
สำำานัักงานัป็ลัดกระที่รวง อว. - สำอวช่. - BOI - สำภาคัณ์บด้ 
วิ ที่ย าศาสำติร ์ แห ่ งป็ระ เที่ศ ไที่ย  และสำภาคัณ์บ ด้ 
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์แห่งป็ระเที่ศไที่ย ณ์ ห้องแถลงข่าว  
ชั่�นั 1 สำำานัักงานัป็ลัดกระที่รวง อว.

ลุ่งน่�มใน่บัน่ทึ่กข้อตำกลุ่งควิ�มร่วิมม่อท่�งวิิชั�ก�ร	 
ร่วมกับ บริษัที่ โรงงานัผ่ลิติภัณ์ฑ์ิอาหารไที่ย จำากัด ณ์ อาคัาร 
สำารนิัเที่ศ 50 ปี็ มก.

ลุ่งน่�มใน่บัน่ทึ่กข้อตำกลุ่งควิ�มร่วิมม่อท่�งวิิชั�ก�ร	 
ร่วมกับ บริษัที่ ไที่ยออยล์ เอนัเนัอร์ย ้เซึ่อร์วิสำ จำากัด (ออนัไลน์ั 
ผ่่านัระบบ Zoom)

26 ตุลาคม 
2564

10 พฤศจิกายน 
2564

17 พฤศจิกายน 
2564

พิธีลุ่งน่�มบัน่ทึ่กควิ�มร่วิมม่อดำ้�น่ก�รวิิจััยพัฒน่�
และบริการวิช่าการ ร่วมกับองค์ัการจัดการนัำ�าเส้ำย กระที่รวง 
มหาดไที่ย ณ์ ห้องป็ระชุ่ม 0203 อาคัารช่่ช่าติิ กำาภ่

29 ธันวาคม 
2564
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พิธีลุ่งน่�มบัน่ทึ่กข้อตำกลุ่งควิ�มร่วิมม่อ ร่วมกับ  
คัณ์ะแพที่ยศาสำติร์ศิริราช่พยาบาล ณ์ ห้องป็ระชุ่มสิำรินัธิร  
อาคัารเฉลิมพระเก้ยรติิ โรงพยาบาลศิริราช่ ป็ิยมหาราช่ 
การุณ์ย์

ลุ่งน่�มบัน่ทึ่กควิ�มร่วิมม่อ เร่�อง การวิจัยและพัฒนัา 
เที่คัโนัโลย้การจัดการการจราจรและขนัสำ่ง ร ่วมกับ 
กรุงเที่พมหานัคัร และกองบัญช่าการติำารวจนัคัรบาล

2 กุมภาพันธ์ 
2565

ลุ่งน่�มใน่บัน่ทึ่กควิ�มร่วิมม่อด้านัการวิจัยพัฒนัา 
และบริการวิช่าการ ร่วมกับ บริษัที่ ย่เอซ้ึ่ โกลบอล จำากัด  
(มหาช่นั)

18 กุมภาพันธ์ 
2565

ร่วิมลุ่งน่�มควิ�มร่วิมม่อ โคัรงการการป็ฏิิร่ป็เพ่�อเป็็นั 
องค์ักรท้ี่�ขับเคัล่�อนัด้วยข้อม่ลและการพัฒนัา National EMS  
Data Exchange Platform ณ์ สำถาบันัการแพที่ย์ฉุกเฉินั 
แห่งช่าติิ

9 มีนาคม 
2565

5 เมษายน 
2565

พิธีลุ่งน่�มบัน่ทึ่กข้อตำกลุ่งควิ�มร่วิมม่อวิจัยและพัฒนัา 
ระบบรถไฟัฟั้า-แบติเติอร้� ร่วมกับ บริษัที่ พลังงานับริสุำที่ธิิ�  
จำากัด (มหาช่นั) ณ์ ห้องป็ระชุ่ม 0203 อาคัารช่่ช่าติิ กำาภ่

8 เมษายน 
2565

พิธีลุ่งน่�มใน่บนั่ทึ่กข้อตำกลุ่งใน่ก�รดำำ�เนิ่น่ก�ร	โคัรงการ  
TAIST-Tokyo Tech ระยะที่้� 4 (พ.ศ. 2565-2567)  
ณ์ สำำานัักงานัป็ลัดกระที่รวงการอุดมศ้กษา วิที่ยาศาสำติร์ วิจัย 
และนัวัติกรรม

19 เมษายน 
2565
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พิธีลุ่งน่�มบัน่ทึ่กข้อตำกลุ่งควิ�มร่วิมม่อท่�งวิิชั�ก�ร  
ร่วมกับ วิที่ยาลัยโลจิสำติิกสำ์และซัึ่พพลายเช่นั มหาวิที่ยาลัย 
ศร้ป็ทุี่ม ณ์ ห้องบอร์ดร่ม ชั่�นั 14 มหาวิที่ยาลัยศร้ป็ทุี่ม

พิธีลุ่งน่�มบัน่ทึ่กข้อตำกลุ่งควิ�มร่วิมม่อท่�งวิิชั�ก�ร	 
ร่วมกับ บริษัที่ เบญจจินัดา โฮลดิ�ง จำากัด ณ์ ห้องป็ระชุ่ม 9  
อาคัารสำารนิัเที่ศ 50 ปี็ มก.

3 พฤษภาคม 
2565

10 พฤษภาคม 
2565 

พิธีลุ่งน่�มบัน่ทึ่กข้อตำกลุ่งควิ�มร่วิมม่อดำ้�น่ระบบ 
ก�รบริห�รจััดำก�รวิิส�หกิจัช่ัมชัน่อย่�งยั�งย่น่ ร่วมกับ 
องคั์การติลาดเพ่�อเกษติรกร ณ์ ห้องป็ระชุ่ม องคั์การติลาด 
เพ่�อเกษติรกร (อ.ติ.ก.)

พิธีลุ่งน่�มควิ�มร่วิมม่อใน่บัน่ทึ่กควิ�มเข้�ใจั ระหว่าง 
มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์กับ บริษัที่ หัวเว่ย เที่คัโนัโลย้  
(ป็ระเที่ศไที่ย) ณ์ ห้องป็ระชุ่มกำาพล อดุลวิที่ย์ อาคัารสำารนิัเที่ศ  
50 ปี็

ลุ่งน่�มใน่บัน่ทึ่กข้อตำกลุ่งควิ�มร่วิมม่อ การพัฒนัา 
คุัณ์ภาพช้่วิติเกษติรกรในัเขติป็ฏิิร่ป็ท้ี่�ดินัส่่ำคัวามยั�งยน่ั ร่วมกับ 
สำำานัักงานัป็ฏิิร่ป็ท้ี่�ดินัเพ่�อเกษติรกรรม (สำ.ป็.ก.) ณ์ โรงแรมติรงั  
กรุงเที่พมหานัคัร

ลุ่งน่�มบัน่ทึ่กข้อตำกลุ่งควิ�มร่วิมม่อเพ่�อก�รจััดำก�ร 
ศึกษ�ด้ำ�น่ระบบผู้ลุ่ติำน่ำ��ปีระปี� ร่วมกับ การป็ระป็านัคัรหลวง  
สำถาบันัพัฒนัาวิช่าการป็ระป็า ณ์ ห้องป็ระชุ่ม 0203 อาคัาร 
ช่่ช่าติิ กำาภ่

12 พฤษภาคม 
2565 

14 กันยายน 
2565 

26 กันยายน 
2565 

31 ตุลาคม 
2565 
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การจัดประชุม/กิจกรรมวิชาการนานาชาติ

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวิัสด่ำ	 ร่วิมกับ	 The	 American	 
Ceramic	Society	IEEE	Thailand	Section	แลุ่ะ	IEEE	 
Magnetics	Thailand	Chapter และสำถาบันัการศ้กษา/  
หน่ัวยงานัอ้กกว่า 20 แห่ง ร่วมจัดงานั The Joint International  
Conference on Applied Physics and Materials  
Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics  
(ICAPMA-JMAG-2021) ณ์ ศ่นัย์ป็ระชุ่มและแสำดงสิำนัคั้า 
นัานัาช่าติินังนุัช่ เม่องพัที่ยา จ.ช่ลบุร้

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมสิ�งแวิดำลุ้่อม ร่วมกับ Environmental  
Engineering Association of Thailand (EEAT) จัดสัำมมนัา 
ในัหัวข้อ “Possibility	 to	Use	Treated	Wastewater	 
as	Water	Reclamation	and	Reuse” ซ้ึ่�งเป็็นักิจกรรม 
ส่ำวนัหน้ั�งในังานั The 11th  International Conference on 
Environmental Engineering, Science and Management 
โดยม้ผ่่้เข้าร่วมจากมหาวิที่ยาลัย ในัป็ระเที่ศไที่ย สิำงคัโป็ร์ 
ไต้ิหวันั และญ้�ปุ่็นั

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้� ร่วมการจดัป็ระช่มุ/ กิจกรรม 
นัานัาช่าติิ The 19th International Conference  
on Electrical Engineering/ Electronics, Computer,  
Telecommunications, and Information Technology  
(ECTI - CON 2022) ณ์ อำาเภอหวัหินั จังหวัดป็ระจวบค้ัร้ขนััธ์ิ

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้� เข้าร่วมเป็็นั Local Organizing  
Committee ในังานั World RoboCup 2022, Bangkok,  
Thailand ณ์ ศ่นัย์นิัที่รรศการและการป็ระชุ่มไบเที่คั บางนัา  
กรุงเที่พมหานัคัร

1-4 ธันวาคม 
2564

12 พฤษภาคม 
2565

24-27 พฤษภาคม 
2565

11-17 กรกฎาคม 
2565
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รองศ�สตำร�จั�รย์	ดำร.วิร�เมศวิร์	วิิเชีัยรแสน่ ภ�ควิิชั� 
วิิศวิกรรมโยธ� และศ่นัย์เที่คัโนัโลย้วิศวกรรมโลจิสำติิกสำ์ 
และการจัดการ ติ้อนัรับ Professor Dr. Yoshitsugu  
Hayashi และคัณ์ะวิจัยจาก Chubu University ป็ระเที่ศญ้�ปุ่็นั  
เป็็นัสำ่วนัหน้ั�งของโคัรงการวิจัย JICA-SATREPS “Smart  
Transport	Strategy	for	Thailand	4.0” ได้รับการสำนัับสำนันุั 
เงินัทุี่นัและเคัร่�องม่อวิจัยจากองค์ักรคัวามร่วมม่อแห่งป็ระเที่ศ 
ญ้�ปุ็ ่นั (JICA) เพ่�อกำาหนัดยุที่ธิศาสำติร์การวางแผ่นัเม่อง 
และการขนัสำ่งอัจฉริยะ เริ�มดำาเนัินัการวิจัยตัิ�งแติ่ป็ี 2561  
ต่ิอเน่ั�องจนัถ้งปั็จจุบันั

รองศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.อภิรัตำน่์	 เลุ่�ห์บ่ตำรี	 ผ่่้ช่่วย 
ศาสำติราจารย์ พรทิี่พย์ เล็กพิที่ยา รองศาสำติราจารย์  
ดร.อรที่ัย จงป็ระท้ี่ป็ และผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร.กษิดิศ  
พนัมสำุวรรณ์ ให้การติ้อนัรับ Prof. Ai Serizawa จาก  
Shibaura Institute of Technology ป็ระเที่ศญ้�ปุ่็นั ได้เดินั
ที่างมาที่้�ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ เพ่�อพ่ดคุัยหาร่อเก้�ยวกับ 
การจัดกิจกรรม Global Project-Based Learning (gPBL)  
program ร่วมกันัท้ี่�ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุในัปี็ 2566

Prof.	Takahiro	Ishizaki	จั�ก	Shibaura	Institute	 
of	 Technology ป็ระเที่ศญ้�ปุ็่นั ได้เดินัที่างมาท้ี่�ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมวัสำดุ โดยได ้ เข ้าพบรองหัวหนั ้าภาคัวิช่าฯ  
ผ่่ ้ช่่วยศาสำติราจารย์พรทิี่พย์ เล็กพิที่ยา พร้อมเย้�ยมช่ม 
ห้องป็ฏิิบัติิการ และร่วมพ่ดคุัยหาร่อกับผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์  
ดร.กษิดิศ พนัมสุำวรรณ์ เก้�ยวกับการที่ำางานัวิจัยร่วมกันั

ภ�ค วิิชั� วิิ ศวิกรรมวิั ส ด่ำ 	 จัั ดำ สั มมน่� พิ เ ศษ	 
โดย Dr. Vijayakumar Chakkootho จาก Academy  
of Scientific and Innovative Research (AcSIR)  
CSIR-National Institute for Interdisciplinary Science  
and Technology (NIST) ณ์ ห้อง 0313 อาคัารช่่ช่าติิ กำาภ่  
คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์  ดำาเนิันังานัโดย ผ้่่ช่่วยศาสำติราจารย์  
ดร.วรวัช่ร วัฒนัฐานัะ ในัร่ป็แบบออนัไลน์ัและออนัไซึ่ต์ิ

19 กรกฎาคม 
2565

3 สิงหาคม
2565

5 สิงหาคม
2565

19 สิงหาคม
2565
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รองศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.อรทั่ย	 จังปีระที่ปี	 แลุ่ะรอง 
ศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.ร�ชัธีร์	 เตำชัไพศ�ลุ่เจัริญกิจั	 ผ่่้แที่นั 
ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ เข้าร ่วมเสำวนัาในังานั JIONT  
SYMPOSIUM กับคัณ์าจารย์จาก NARA Institute of Science  
And Technology ป็ระเที่ศญ้�ปุ่็นั และจุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย  
ในัร่ป็แบบออนัไลน์ั

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวัิสด่ำ	ให้ก�รต้ำอน่รับ	Prof.	Cristina	 
Leonelli	จั�ก	The	University	of	Modena	and	Reggio	 
Emilia จากป็ระเที่ศฝ่รั�งเศสำ ซ้ึ่�งมาบรรยายแก่นิัสิำติ 
และสำร้างคัวามร่วมม่อด้านัวิที่ยาศาสำติร์ การป็รับป็รุง 
ศักยภาพในัการพัฒนัาเที่คัโนัโลย้และสำ่งเสำริมนัวัติกรรม 
ในัวัสำดุ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง geopolymer

โครงก�รหลัุ่กสูตำรปีริญญ�ตำรีร ่วิมน่�น่�ชั�ติำ	 
2	ปีริญญ�	สำาขาวศิวกรรมศาสำติร์ (วศิวกรรมการบนิัและอวกาศ)  
และบริหารธุิรกิจ (IDDP) ได้เชิ่ญ Assoc. Prof. Dr. Akbar  
Khatibi ติำาแหนั่ง Program Director Aerospace  
and Aviation จาก RMIT University ป็ระเที่ศออสำเติรเล้ย 
เป็็นัวิที่ยากรบรรยายพิเศษสำอนันิัสิำติชั่�นัปี็ท้ี่� 1 - 3 ในัหัวข้อ  
Aircraft	 Structure,	 Introduction	 to	 Aerospace	 
Engineering,	Mechanic	and	Dynamics	แลุ่ะ	Aerospace	 
Engineering	Project	Preparation เพ่�อให้นิัสิำติได้ม้โอกาสำ 
แลกเป็ล้�ยนัเร้ยนัร้่และสัำมผั่สำกับการเร้ยนัการสำอนักับอาจารย์ 
ช่าวติ่างช่าติิโดยติรง และเป็็นัป็ระโยช่นั์ในัการเติร้ยมตัิว 
ก่อนัเดินัที่างไป็ศ้กษาท้ี่� RMIT University ต่ิอไป็

24 สิงหาคม
2564

สิงหาคม 2564
NAIST	 ร่วิมกับภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวิัสด่ำได้ร่วมกันัจัด  

Symposium ในัหัวข้อ “NAIST	and	Thai	Universities	 
for	 Research	 and	 Education	 Collaboration	 
Symposium	2022	-	Towards	the	Post-Pandemic	 
New	Normal”	 เน่ั�องในัโอกาสำคัรบรอบ 5 ปี็ของ NAIST  
Thailand Office

6 กันยายน 
2565

29-31 สิงหาคม 2564 -1 กันยายน 2565
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รองศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.พีรย่ท่ธ์	 ชั�ญเศรษฐิก่ลุ่	 คณบดำี 
คณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์ พร้อมด้วยคัณ์าจารย์ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ  
ร่วมต้ิอนัรับผ้่่แที่นัจากโคัรงการ AUN/SEED-Net, JICA ป็ระเที่ศ 
ญ้�ปุ่็นั ในัการหาร่อคัวามก้าวหน้ัา คัวามร่วมม่อเชิ่งวิช่าการระดับ 
นัานัาช่าติิ ภายใติ้ช่่�อโคัรงการ ICE-Matte (International  
Collaborative Education Program for Materials Technology,  
Education and Research) และเข้าเย้�ยมช่มห้องป็ฏิิบัติิการ  
ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวัิสด่ำ	ให้ก�รต้ำอน่รับ	Dr.	James	M.	Muta	 
แลุ่ะ	 Dr.	 Martin	 Ruthandi จากภาคัวิช่า Mechanical  
Engineering และ Mechatronic Engineering Jomo Kenyatta  
University of Agriculture and Technology (JKUAT)  
สำาธิารณ์รัฐเคันัยา เข้าร่วมพ่ดคุัยเพ่�อสำร้างคัวามร่วมม่อด้านังานัวิจัย 
กับภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ โดยม้ รองศาสำติราจารย์ ดร. ราช่ธ้ิร์  
เติช่ไพศาลเจริญกิจ รองศาสำติราจารย์ ดร. อรทัี่ย จงป็ระท้ี่ป็  
และผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ ดร. กษิดิศ พนัมสุำวรรณ์ เป็็นัตัิวแที่นั 
ในัการเข้าร่วมหาร่อ 

ผูู้้แท่น่จั�กคณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์	 ให้ก�รตำ้อน่รับผูู้้แท่น่ 
จั�ก	 University	 of	 Twente ป็ระเที่ศเนัเธิอร์แลนัด์ ค่ัอ  
Dr. Dinand ALKEMA, Project Officer/ Assistant  
Professor, Department of Applied Earth Sciences, Faculty  
of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC)

7 กันยายน 
2565

12 กันยายน 
2565

22 กันยายน 
2565
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กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

 คัวามเสำ้ยหายบริเวณ์ลาดฐานัองคั์พระเจด้ย์และกำาแพงกันัดินั

 ติัวอย่างการวิเคัราะห์

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ได้ดำาเนิันัภารกิจด้านัที่ำานุับำารุงศิลป็ะและวัฒนัธิรรมอย่างติ่อเน่ั�องเป็็นัป็ระจำาทุี่กป็ี โดยนัำาองคั์คัวามร่ ้
ด้านัวิศวกรรมมาป็ระยุกต์ิใช้่เพ่�อรักษามรดกที่างศิลป็วัฒนัธิรรม รวมถ้งการส่ำบสำานั ฟ้ืันัฟ่ั และเผ่ยแพร่วัฒนัธิรรมป็ระเพณ้์ไที่ยโดยโคัรงการ 
ท้ี่�ได้ดำาเนิันัการในัปี็ 2565 ม้ดังน้ั�

โครงการระบบเตือนภััย
เพ่่อเฝ้าระวังดินถล่มบริเวณ
ลาดฐานองค์พระเจดีย์ 
วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง จ. เลย

รองศาสำติราจารย์ ดร.อภินิัติิ โช่ติิสัำงกาศ หัวหน้ัาโคัรงการ  
พร้อมท้ี่มอาจารย์ นัักวิจัย และนิัสิำติภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา ได้นัำา 
คัวามร่้ด้านัวิศวกรรมป็ฐพ้ แก้ไขป็ัญหาเสำถ้ยรภาพของลาดดินั  
พร้อมทัี่�งติิดตัิ�งระบบติรวจวัดเต่ิอนัภัยดินัถล่ม โดยใช่้เที่คัโนัโลย้  
Internet of Things (IoT) เพ่�อเฝ้่าระวังดินัถล่ม ณ์ บริเวณ์ลาดดินั 
ท้ี่�ฐานัองค์ัพระเจด้ย์ วัดสำมเด็จภ่เร่อมิ�งเม่อง อำาเภอภ่เร่อ จังหวัดเลย  
ซ้ึ่�งป็ระสำบปั็ญหาดนิัเคัล่�อนัตัิวในัช่่วงฤด่ฝ่นัในัปี็ พ.ศ. 2564 ส่ำงผ่ล 
ให้กำาแพงกันัดินัพังที่ลายและโคัรงสำร้างด้านับนั ซ้ึ่�งอย่่ระหว่าง 
การก่อสำร้างที่รุดตัิวเส้ำยหาย จำาเป็็นัติ้องม้การซึ่่อมแซึ่มและเสำริม 
เสำถ้ยรภาพ

ในัการติรวจวัดเต่ิอนัภัยดินัถล่ม ป็ระกอบด้วย การสำำารวจ 
ที่างภ่มิป็ระเที่ศด้วยอากาศยานัไร้คันัขับ (Drone) การสำำารวจชั่�นัดินั 
และป็ระเมินัเสำถ้ยรภาพของลาดดินัติามหลักที่างวิศวกรรมป็ฐพ้  
โดยอุป็กรณ์์เต่ิอนัภัยท้ี่�ติิดตัิ�งในัระบบ ได้แก่ Inclinometer,  
Tiltmeter, Soil moister sensor, Tensiometer และ Rain 
gauge รวมทัี่�งการพัฒนัาเกณ์ฑิ์การเต่ิอนัภัยท้ี่� เหมาะสำม 
เพ่�อคัวามป็ลอดภัยในัระยะยาว

ศาสตร์แห่งวิศวกรรม
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รองศ�สตำร�จั�รย์	 ดำร.	 เชั�วิลิุ่ตำ	 
มิตำรสัน่ติำ ส่ข  พร ้อมท้ี่มนัักวิ จัยจาก 
ห้องป็ฏิิบัติิการ CMIT Robotics Lab  ภาคัวิช่า 
วิศวกรรมไฟัฟั้า ได้นัำาเที่คัโนัโลย้ ด้านัวิศวกรรมย้อนักลับ  
(Reverse Engineering) โดยการใช้่กล้อง 3D Scan และหุ่นัยนัต์ิ 
อุติสำาหกรรมท้ี่�ใช่้ในัการที่ำาซึ่ำ�า และพัฒนัางานัป็ระติิมากรรม 
(Sculpture) ศิลป็ะแบบลอยตัิวของไที่ย เพิ�มคัวามนั่าสำนัใจ 
ของศิลป็ะไที่ยในัโลกของดิจิทัี่ล เข้าร่วมจัดแสำดงในังานันิัที่รรศการ  
Evolution by Pichet Klunchun Dance Company เม่�อวันัท้ี่�  
22 เมษายนั - 28 สิำงหาคัม 2565 ณ์ Noble PLAY เพลินัจิติ  
กรุงเที่พมหานัคัร

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) 

เพ่่อสร้างสรรค์งานประติมากรรมแบบลอยตัว
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ผูู้้บริห�รคณะแลุ่ะภ�ควิิชั� เข้าพบ ดร.จงรัก วัช่รินัที่ร์รัตินั์  
อธิิการบด้มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์ เพ่�อมอบกระเช่้าอวยพร  
เน่ั�องในัโอกาสำสำ่งที่้ายป็ีเก่าและติ้อนัรับป็ีใหม่ 2565 เม่�อวันัท้ี่� 22  
ธัินัวาคัม 2564 ณ์ สำำานัักงานัอธิิการบด้ อาคัารสำารนิัเที่ศ 50 ป็ี  
มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสำติร์

คณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์จััดำพิธีท่ำ�บ่ญตัำกบ�ตำรเพ่�อควิ�มเปี็น่ 
สิริมงคลุ่ เน่ั�องในัเที่ศกาลส่ำงท้ี่ายปี็เก่าต้ิอนัรับปี็ใหม่ 2565 เม่�อวันัท้ี่�  
27 ธัินัวาคัม 2564 และเพ่�อเป็็นัการเสำริมสำร้างคัวามสำามัคัค้ัในัการม้ 
สำ่วนัร่วมก่อให้เกิดคัวามรักคัวามผ่่กพันัติ่อองคั์กร ติลอดจนัเพ่�อธิำารง 
สำ่งเสำริมและส่ำบที่อดพระพุที่ธิศาสำนัา โดยม้อาจารย์ บุคัลากร นิัสิำติ 
ปั็จจุบันัและนิัสิำติเก่าวิศวกรรมศาสำติร์ร่วมกิจกรรม 

ผูู้้แท่น่บ่คลุ่�กรแลุ่ะสำ�นั่กง�น่เลุ่ข�น่่ก�ร	เข้าพบพร้อมกราบขอพร 
ป็ีใหม่ ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ อารย์ นัวลอินัที่ร์ ภาคัวิช่าวิศวกรรมโยธิา  
อาจารย์อาวุโสำของคัณ์ะ เม่�อวันัท้ี่� 6 มกราคัม 2565

คณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์ ร่วมกับสำมาคัมนิัสิำติเก่าวิศวกรรมศาสำติร์  
มก. จัดพิธ้ิบวงสำรวง พิธ้ิสำงฆ์์ พิธ้ิที่ำาบุญตัิกบาติร พิธ้ิวางแจกันัดอกไม้  
ณ์ อนุัสำาวร้ย์หม่อมหลวงช่่ช่าติิ กำาภ่ ผ่่้ก่อตัิ�งคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์  
เน่ั�องในัโอกาสำวันัสำถาป็นัาคัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ คัรบรอบ 84 ป็ี  
จัดข้�นัเม่�อวันัท้ี่� 1 สิำงหาคัม 2565 ณ์ อาคัารช่่ช่าติิ กำาภ่  

คณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์จััดำง�น่	 “ดำงตำ�ลุ่ผูู้กพัน่	 ส�ยสัมพัน่ธ์ 
วัิน่เกษียณ’65” เพ่�อให้บุคัลากรคัณ์ะ นิัสิำติปั็จจุบันั/ นิัสิำติเก่า ได้แสำดง 
มุทิี่ติาจิติต่ิอผ้่่คัรบเกษ้ยณ์อายุราช่การ ป็ระจำาปี็ พ.ศ. 2565 อันัเป็็นั 
การเสำริมสำร้างคัวามสัำมพันัธ์ิแก่บุคัลากร บุคัลากรอาวุโสำ เม่�อวันัท้ี่� 28  
กันัยายนั 2565 ณ์ ห้องป็ระชุ่ม อาคัารนัานัาช่าติิ คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์

กิจกรรมประเพณีตามเทศกาล
การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธ์รรม

ANNUAL REPORT 2022
Faculty of Engineering • KU144



กิจกรรมร่วมรำาลึกถุึงผู้ก่อตั้งสถุาบัน

ผูู้้บริห�ร	บ่คลุ่�กรแลุ่ะนิ่สิตำคณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์	ร่วิมพิธีวิ�งพวิงม�ลุ่�อน่่ส�วิรีย์ส�มบูรพ�จั�รย์	เน่่�องใน่วัิน่สถ�ปีน่� 
มห�วิิท่ย�ลุ่ยัเกษตำรศ�สตำร์	ครบรอบ	79	ปีี	เม่�อวัิน่ที่�	2	ก่มภ�พัน่ธ์	2565	ณ	บริเวิณอน่่ส�วิรย์ีส�มบรูพ�จั�รย์	เพ่�อร่วิมรำ�ลึุ่กถึง 
ส�มบูรพ�จั�รย์ผูู้้ก่อตัำ�งมห�วิิท่ย�ลัุ่ยเกษตำรศ�สตำร์

คณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์จััดำพิธีวิ�งแจักัน่ดำอกไม้หน่้�อน่่ส�วิรีย์หม่อมหลุ่วิงชัูชั�ติำ	 กำ�ภู	 ผูู้้ก่อตัำ�งคณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์	 
ใน่ง�น่สถ�ปีน่�คณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์	ครบรอบ	84	ปีี	เม่�อวัิน่ที่�	1	สิงห�คม	2565	ณ	บริเวิณอ�ค�รชูัชั�ติำ	กำ�ภู	เพ่�อให้อ�จั�รย์	 
บ่คลุ่�กร	นิ่สิตำปัีจัจ่ับัน่แลุ่ะนิ่สิตำเก่�	ร่วิมแสดำงออกถึงควิ�มกตัำญญููแลุ่ะระลึุ่กถึงผูู้้ก่อตัำ�งคณะวิิศวิกรรมศ�สตำร์	
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๏ พระบ�ท่สมเด็ำจัพระปีรเมน่ท่รร�ม�ธิบดีำศรีสิน่ท่รมห�วิชิัร�ลุ่งกรณ	มหิศรภูมิพลุ่ร�ชัวิร�งกูร	กิติำสิริสมบูรณอด่ำลุ่ยเดำชั	
	 สย�มิน่ท่ร�ธิเบศรร�ชัวิโรดำม	บรมน่�ถบพิตำร	พระวิชิัรเกลุ้่�เจ้ั�อยู่หัวิ คัรบรอบ 70 พรรษา เม่�อวันัท้ี่� 27 กรกฎาคัม 2565

๏ สมเด็ำจัพระน่�งเจ้ั�สิริกิต์ิำ	พระบรมร�ชิันี่น่�ถ	พระบรมร�ชัชัน่นี่พัน่ปีีหลุ่วิง คัรบรอบ  90  พรรษา  เม่�อวันัท้ี่� 11 สิำงหาคัม 2565

๏	 สมเด็ำจัพระน่�งเจ้ั�ส่ทิ่ดำ�	พัชัรส่ธ�พิมลุ่ลัุ่กษณ	พระบรมร�ชิันี่ คัรบรอบ 43 พรรษา เม่�อวันัท้ี่� 2 มิถุนัายนั 2565

๏ สมเด็ำจัพระเจ้ั�น้่องน่�งเธอ	เจ้ั�ฟ้�จ่ัฬ�ภรณวิลัุ่ยลัุ่กษณ์	อัครร�ชัก่ม�รี	กรมพระศรีสวิ�งควัิฒน่	วิรขัตำติำยร�ชัน่�รี คัรบรอบ 65 พรรษา  
 เม่�อวันัท้ี่� 4 กรกฎาคัม 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคล	ณ	อาคารสารนิเทศ	50	ปี	มก.	
เน่�องในโอกัาสวิันคล้าย/ วิันพระราชิสมภพ/ วิันประส้ติ เฉลิมพระชินมพรรษัา
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กราฟจำานวนบุคลากร

ปีระเภท่ จัำ�น่วิน่

สำายวิช่าการ 258

สำายสำนัับสำนัุนั 233

สำายวิช่าการป็ระเภที่นัักวิจัย 4

รวิม 495

สำายวิช่าการ 
258 คันั

สำายสำนัับสำนัุนั 
233 คันั

สำายวิช่าการป็ระเภที่นัักวิจัย 
4 คันั

รวิม	495	คน่

 จ�านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ค่ณวิ่ฒิ จัำ�น่วิน่

ป็ริญญาติร้ 3

ป็ริญญาโที่ 27

ป็ริญญาเอก 228

รวิม 258

ป็ริญญาโที่ 
27คันั

ป็ริญญาเอก 
228 คันั

ป็ริญญาติร้ 
3 คันั

รวิม	258	คน่

	 จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ	จ�าแนกตามคุณวุฒิ

ค่ณวิ่ฒิ จัำ�น่วิน่

อาจารย์ 51

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ 99

รองศาสำติราจารย์ 96

ศาสำติราจารย์ 12

รวิม 258

รองศาสำติราจารย์
96 คันั

ศาสำติราจารย์ 
12 คันั

อาจารย์
51 คันั

ผ่่้ช่่วยศาสำติราจารย์ 
99 คันั

รวิม	258	คน่

 จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ	จ�าแนกตามต�าแหน่งวิชาการ	
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ค่ณวิ่ฒิ จัำ�น่วิน่

พนัักงานัมหาวิที่ยาลัยเงินัรายได้ 2

พนัักงานัมหาวิที่ยาลัย 2

รวิม 233

ปีระเภท่ จัำ�น่วิน่

ล่กจ้างป็ระจำา 7

พนัักงานัมหาวิที่ยาลัยเงินัรายได้ 169

พนัักงานัมหาวิที่ยาลัย 54

ข้าราช่การ 3

รวิม 233

ค่ณวิ่ฒิ จัำ�น่วิน่

ป็ริญญาติร้ 1

ป็ริญญาโที่ 2

ป็ริญญาเอก 1

รวิม 233

ค่ณวิ่ฒิ จัำ�น่วิน่

ติำ�ากว่าป็ริญญาติร้ 53

ป็ริญญาติร้ 155

ป็ริญญาโที่ 25

รวิม 233

ปริญญาเอก
1	คน

พนักงานมหาวิทยาลัย
2	คน

พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้

2	คน

รวิม	233	คน่

ข้าราช่การ
3 คันั

พนัักงามหาวิที่ยาลัย
54 คันั

พนัักงานัมหาวิที่ยาลัย
เงินัรายได้
169 คันั

ล่กจ้างป็ระจำา
7 คันั

ปริญญาตรี
1	คน

ปริญญาโท	2	คน

ติำ�ากว่าป็ริญญาติร้
53 คันั

ป็ริญญาติร้
155 คันั

ป็ริญญาโที่
25 คันั

รวิม	233	คน่

รวม 4 คน

รวม 4 คน

	 จ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน	จ�าแนกตามประเภท

	 จ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน	จ�าแนกตามคุณวุฒิ

	 จ�านวนบุคลากรสายวิชาการประเภทนักวิจัย	จ�าแนกตามประเภท

	 จ�านวนบุคลากรสายวิชาการประเภทนักวิจัย	จ�าแนกตามคุณวุฒิ
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กราฟจำานวนบัณฑิต นิสิต 

จำนวน (คน)จำนวน (คน)

ปร�ญญาตร�

ภาคปกติ ภาคพ�เศษ นานาชาติ ภาคปกติ ภาคพ�เศษ นานาชาติ ภาคปกติ ภาคพ�เศษ นานาชาติ

ปร�ญญาโท ปร�ญญาเอก

ระดับการศึกษา

700

600

500

400

300

200

100

0

517 647

87 100

19 19

1,398 คน 1,470 คน

392 342

172184 181 158

ป�การศึกษา 2563
ป�การศึกษา  2564

ป� 2563 ป� 2564
รวม

17 28 0 1 1 3

จ�านวนบัณฑิตใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์	ปีการศึกษา	2563	-	2564	
จ�าแนกตามระดับการศึกษา

จ�านวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	ปีการศึกษา	2564	-	2565	
จ�าแนกตามระดับการศึกษา

จำนวน (คน)

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

ป�การศึกษา 2564
ป�การศึกษา  2565

ป� 2564 ป� 2565
6,543 คน 6,146 คนรวม

2,621 2,547

1,3251,414

902951

366435

844 730

9689 181 165
0 11 8 4

ปร�ญญาตร�

ภาคปกติ ภาคพ�เศษ นานาชาติ ภาคปกติ ภาคพ�เศษ นานาชาติ ภาคปกติ ภาคพ�เศษ นานาชาติ

ปร�ญญาโท ปร�ญญาเอก

ระดับการศึกษา
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โครงการพััฒนาวิชาการ
จ�านวนโครงการพัฒนาวิชาการ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565

ท่ี�	 โครงก�ร
ปีระเภท่

หน่่วิยง�น่ท่ี�
ขอรับบริก�ร

หัวิหน่้�โครงก�ร	 ปีระเภท่

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมก�รบิน่แลุ่ะอวิก�ศ	จัำ�น่วิน่	6	โครงก�ร

1 โคัรงการการบริการให้คัำาป็ร้กษาด้านัการบินั ระยะที่้� 1 เอกช่นั ผ่ศ.ดร.อารยา ศักดิ�บ่รณ์าเพช่ร
บริการ
วิช่าการ

2
โคัรงการที่บที่วนัและนัำาเสำนัอข้อคัิดเห็นั ติ่อผ่ลการวิเคัราะห์
การพยากรณ์์ป็ริมาณ์ผ่่้โดยสำารและสำายการบินัที่้�ม้ศักยภาพ

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.อารยา ศักดิ�บ่รณ์าเพช่ร
บริการ
วิช่าการ

3
งานัจ้างที่้�ป็ร้กษาเพ่�อศ้กษาและพัฒนัาการให้บริการ
ด้านัการบินัและการขนัสำ่งสำินัคั้าที่างอากาศ

รัฐวิสำาหกิจ อ.ดร.นัวที่ัศนั์ ก้องสำมุที่ร
บริการ
วิช่าการ

4
งานัศ้กษามาติรการสำ่งเสำริม SME เพ่�อจัดที่ำาแนัวที่าง 
(Roadmap) ในัการเข้าสำ่่อุติสำาหกรรมอากาศยานั

ภาคัรัฐ อ.ดร.นัวที่ัศนั์ ก้องสำมุที่ร
บริการ
วิช่าการ

5

งานัจ้างที่้�ป็ร้กษาสำำารวจคัวามพ้งพอใจ คัวามไม่พ้งพอใจ 
คัวามติ้องการและคัวามคัาดหวังของผ่่้ใช่้บริการ และผ่่้ม้สำ่วนัได้
สำ่วนัเสำ้ยท้ี่�สำำาคััญบริษัที่ วิที่ยุการบินัแห่งป็ระเที่ศไที่ย จำากัด 
ป็ระจำาป็ี พ.ศ. 2565

รัฐวิสำาหกิจ อ.ดร.มนัติ์ช่ัย สำุระรัตินั์ช่ัย
บริการ
วิช่าการ

6
ศ้กษาระบบขับดันัและออกแบบขั�นัติ้นั ของยานัพาหนัะ
สำ่วนับุคัคัลในัอนัาคัติ แบบ Dual Mode

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.ช่ินัภัที่ร ที่ิพโยภาสำ วิจัย

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมคอมพิวิเตำอร์	จัำ�น่วิน่	11	โครงก�ร

1 โคัรงการฝึ่กอบรมหลกัส่ำติร CPPC Advanced Data Analytics เอกช่นั อ.ดร.จิติติิ นัิรมิติรานันัที่์
บริการ
วิช่าการ

2
โคัรงการจัดจ้างบำารุงรักษาระบบบริหารผ่ลงานั (PMSP) 
ป็ระจำาป็ี พ.ศ. 2565

รัฐวิสำาหกิจ ผ่ศ.ป็ร้ดา เลิศพงศ์วิภ่ษณ์ะ
บริการ
วิช่าการ

3
โคัรงการจัดจ้างบำารุงรักษาระบบป็ระวัติิบุคัคัล กฟัผ่. 
(EGAT PSN) ป็ระจำาป็ี พ.ศ. 2565

รัฐวิสำาหกิจ ผ่ศ.ป็ร้ดา เลิศพงศ์วิภ่ษณ์ะ
บริการ
วิช่าการ

4 โคัรงการจ้างที่้�ป็ร้กษาด้านัเที่คัโนัโลย้สำารสำนัเที่ศ ภาคัรัฐ ผ่ศ.ป็ร้ดา เลิศพงศ์วิภ่ษณ์ะ
บริการ
วิช่าการ

5
โคัรงการจ้างบำารุงรักษาระบบบ่รณ์าการข้อม่ล 
และวิเคัราะห์สำารสำนัเที่ศ

รัฐวิสำาหกิจ ผ่ศ.ป็ร้ดา เลิศพงศ์วิภ่ษณ์ะ
บริการ
วิช่าการ

6
โคัรงการจัดจ้างบำารุงรักษาระบบคัลังข้อสำอบมาติรฐานั มสำธิ. 
ป็ระจำาป็ี พ.ศ. 2566

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ป็ร้ดา เลิศพงศ์วิภ่ษณ์ะ
บริการ
วิช่าการ

7
โคัรงการบำารุงรักษาระบบการวัดผ่ลติามคัวามพร้อมของนัักศ้กษา
เป็็นัรายบุคัคัลด้วยคัอมพิวเติอร์ (Walk-in Exam) ป็ระจำาป็ี 
พ.ศ. 2566

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ป็ร้ดา เลิศพงศ์วิภ่ษณ์ะ
บริการ
วิช่าการ

8
โคัรงการจ้างบำารุงรักษาระบบสำารบรรณ์อิเล็กที่รอนัิกสำ์ 
Back Office

รัฐวิสำาหกิจ ผ่ศ.ป็ร้ดา เลิศพงศ์วิภ่ษณ์ะ
บริการ
วิช่าการ
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ท่ี�	 โครงก�ร
ปีระเภท่

หน่่วิยง�น่ท่ี�
ขอรับบริก�ร

หัวิหน่้�โครงก�ร	 ปีระเภท่

9
โคัรงการจ้างที่้�ป็ร้กษาที่างด้านั Infrastructure ป็ีงบป็ระมาณ์  
พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลราช่วิถ้

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ป็ร้ดา เลิศพงศ์วิภ่ษณ์ะ
บริการ
วิช่าการ

10
โคัรงการพัฒนัาป็รับป็รุงระบบป็ระเมินัผ่ลบุคัคัล (EGAT PMS)  
รองรบัการป็ระเมนิัผ่ลการป็ฏิบัิติงิานัในัส่ำวนัของการวดัคัณุ์ภาพ 
ในัการบรหิารงานัของผ้่่ว่าการ การไฟัฟ้ัาฝ่่ายผ่ลิติ แห่งป็ระเที่ศไที่ย

รัฐวิสำาหกิจ ผ่ศ.ป็ร้ดา เลิศพงศ์วิภ่ษณ์ะ
บริการ
วิช่าการ

11 การออกแบบและวิเคัราะห์เช่ิงคัุณ์ภาพของระบบเคัร่อข่าย เอกช่นั รศ.ดร.อนัันัติ์ ผ่ลเพิ�ม วิจัย

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคมี	จัำ�น่วิน่	3	โครงก�ร

1
โคัรงการให้คัำาป็ร้กษา วิจัย และบริการวิช่าการ ด้านัพลังงานั 
สำิ�งแวดล้อม และการป็ระเมินัวัฏิจักรช่้วิติ ระยะที่้� 6

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.วิกานัดา วราห์บัณ์ฑิ่รวิที่ย์ วิจัย

2
โคัรงการจดัที่ำาการป็ระเมนิัวฏัิจกัรช่ว้ติิวเิคัราะห์และป็ระเมนิัค่ัา
ผ่ลกระที่บที่้�ม้ติ่อสำิ�งแวดล้อม (LCA: Life Cycle Assessment) 
โคัรงการ Central Embassy 2, กรุงเที่พมหานัคัร

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.วิกานัดา วราห์บัณ์ฑิ่รวิที่ย์ วิจัย

3
ผ่่ ้อำานัวยการหลักสำ่ติร วิศวกรรมพลังงานั และที่รัพยากร 
เพ่�อคัวามยั�งย่นั ป็ีงบป็ระมาณ์ พ.ศ. 2566

ภาคัรัฐ รศ.ดร.สำิริพล อนัันัติวรสำกุล
บริการ
วิช่าการ

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมเคร่�องกลุ่	จัำ�น่วิน่	10	โครงก�ร

1
โคัรงการจ้างที่้�ป็รก้ษาศก้ษาเง่�อนัไขผ่ลติอบแที่นัการใช้่ป็ระโยช่น์ั
ที่่าเที่้ยบเร่อ SPRC

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ดร.เกร้ยงไกร อัศวมาศบันัล่อ
บริการ
วิช่าการ

2
โคัรงการบริหารที่างวิช่าการจัดอบรมหลักสำ่ติร LNG Terminal 
Technology and Operations

รัฐวิสำาหกิจ อ.ดร.คัเณ์ศ คััจฉสำุวรรณ์มณ์้
บริการ
วิช่าการ

3
โคัรงการจ้างอบรมหลักสำ่ติร Safety and Risk Assessment 
for LNG Terminal

รัฐวิสำาหกิจ อ.ดร.คัเณ์ศ คััจฉสำุวรรณ์มณ์้
บริการ
วิช่าการ

4 ให้คัำาป็ร้กษาระบบ ISO 39001 รัฐวิสำาหกิจ รศ.ดร.ช่ัช่พล ช่ังช่่
บริการ
วิช่าการ

5
โคัรงการจ้างศ้กษา วิเคัราะห์ และจัดที่ำาโคัรงสำร้างเงินัเด่อนั  
ผ่ลติอบแที่นัจ่งใจ และผ่ลป็ระโยช่น์ัเก่�อกล่ของ บรษิทัี่ ไป็รษณ์ย์้
ไที่ยดิสำที่ริบิวช่ั�นั จำากัด

รัฐวิสำาหกิจ รศ.ดร.ช่ัช่พล ช่ังช่่
บริการ
วิช่าการ

6
โคัรงการพัฒนัาบุคัลากรในัภาคัอุติสำาหกรรมการผ่ลิติ 
(งบป็ระมาณ์ป็ี พ.ศ. 2565)

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.ป็ระพจนั์ ขุนัที่อง
บริการ
วิช่าการ

7
โคัรงการผ่ลิติเคัร่�องอบเนั่�อสำัติว์แดดเด้ยว เพ่�อบริการป็ระช่าช่นั 
ป็ระจำาป็ี พ.ศ. 2565

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.คัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำอาด
บริการ
วิช่าการ

8
โคัรงการผ่ลิติเคัร่�องอบเนั่�อสำัติว์แดดเด้ยว ป็ระจำาป็ีงบป็ระมาณ์ 
พ.ศ. 2566

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.คัุณ์ยุติ เอ้�ยมสำอาด วิจัย

9
การวิเคัราะห์ร่ป็แบบการสำั�นัสำะเที่่อนั ของชุ่ดคัวบคัุม
ด้วยคัอมพิวเติอร์ที่้�ที่นัติ่อสำภาพแวดล้อมสำุดขั�ว

เอกช่นั อ.ภ่มเรศ แสำงราม วิจัย

10 EV Battery Supply Chains in Thailand เอกช่นั ผ่ศ.ดร.ภ่วนัาถ ป็รมาพจนั์ วิจัย
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หัวิหน่้�โครงก�ร	 ปีระเภท่

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมท่รัพย�กรน่ำ��	จัำ�น่วิน่	5	โครงก�ร

1
โคัรงการฝึ่กอบรมบคุัลากรระดบัท้ี่องถิ�นั หลักส่ำติรอบรมเช่งิป็ฏิบิตัิกิาร  
การพัฒนัาโคัรงการและของบป็ระมาณ์ เพ่�อแก้ป็ัญหา
ด้านันัำ�าในัที่้องถิ�นั

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ดร.สำิติางศุ์ พิลัยหล้า
บริการ
วิช่าการ

2
โคัรงการสำำารวจออกแบบรายละเอ้ยดโคัรงการ เพิ�มป็ระสำทิี่ธิภิาพ
ระบบรวบรวมและบำาบดันัำ�าเสำย้พ่�นัที่้�พทัี่ยาและนัาเกลอ่ จ.ช่ลบรุ้

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.ณ์ัฐ มาแจ้ง วิจัย

3

โคัรงการสำำารวจออกแบบการบรหิารจดัการนัำ�าเสำย้ และการนัำานัำ�า 
กลับมาใช่้ป็ระโยช่นั์ในัเขติพัฒนัาพิเศษภาคัติะวันัออก (EEC) 
พ่�นัที่้�เที่ศบาลเมอ่งแสำนัสำขุ (เหนัอ่) และเที่ศบาลเมอ่งแสำนัสำขุ (ใต้ิ)  
จ.ช่ลบุร้

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.ณ์ัฐ มาแจ้ง วิจัย

4
โคัรงการสำำารวจออกแบบการบรหิารจดัการนัำ�าเสำย้ และการนัำานัำ�า 
กลับมาใช่้ป็ระโยช่นั์ในัเขติพัฒนัาพิเศษภาคัติะวันัออก (EEC) 
พ่�นัที่้�เที่ศบาลเมอ่ง ศรร้าช่า และเที่ศบาลติำาบลบางเสำร่ จ.ช่ลบรุ้

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.ณ์ัฐ มาแจ้ง วิจัย

5
โคัรงการป็ระเมินัการสำ่ญเสำ้ยคัลอร้นัในัโคัรงข่ายอุโมงคั์สำ่งนัำ�า
ด้วยแบบจำาลอง EPANET-MSX

รัฐวิสำาหกิจ รศ.ดร.อดิช่ัย พรพรหมินัที่ร์ วิจัย

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมไฟฟ้�	จัำ�น่วิน่	6	โครงก�ร

1
งานัจ้างที่้�ป็ร้กษาจดัที่ำาข้อกำาหนัดการป็ฏิิบติัิการระบบโคัรงข่าย
ไฟัฟั้าให้แก่บุคัคัลที่้�สำาม (TPA Operation Code)

รัฐวิสำาหกิจ ผ่ศ.ดร.คัมสำันัติ์ หงษ์สำมบัติิ
บริการ
วิช่าการ

2
Study of Mobile Manipulator with Image Processing 
based on Deep Learning for ISA Process of HDD Products

เอกช่นั รศ.ดร.เช่าวลิติ มิติรสำันัติิสำุข
บริการ
วิช่าการ

3
จ้างเหมาบริการผ่่้ช่่วยผ่่้อำานัวยการหลักสำ่ติร (CO-Program 
Director) สำาขาเที่คัโนัโลย้สำารสำนัเที่ศและการสำ่�อสำารสำำาหรับ
ระบบสำมองกลฝ่ังติัว

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ดร.ดุสำิติ ธินัเพที่าย
บริการ
วิช่าการ

4
โคัรงการศ้กษาและออกแบบระบบการบริหารจัดการช่ั�งติวงวัด
ผ่่านัระบบดิจิที่ัล

ภาคัรัฐ รศ.ดร.วช่ิระ จงบุร้
บริการ
วิช่าการ

5
การวิเคัราะห์หาระดับเสำ้นัฐานัและกำาหนัด คั่าเป็้าหมาย
ของดัช่นั้คัวามเช่่�อถ่อได้ ของการไฟัฟั้าสำ่วนัภ่มิภาคั

รัฐวิสำาหกิจ
ผ่ศ.ดร.ดุลย์พิเช่ษฐ์ 
ฤกษ์ป็ร้ดาพงศ์

วิจัย

6 โคัรงการวิจัยอิเล็กที่รอนัิกสำ์ ป็ี พ.ศ. 2565 เอกช่นั ผ่ศ.ดร.ดุสำิติ ธินัเพที่าย วิจัย

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมโยธ�	จัำ�น่วิน่	19	โครงก�ร

1
งานัวเิคัราะห์ออกแบบการยกสำะพานัเพ่�อเป็ล้�ยนั POT BEARING 
ของสำะพานัข้ามที่างแยกสำุขาภิบาล 2 และ 3 ที่างหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ช่่วง กม.47+800 - 48+200

เอกช่นั รศ.ดร.ที่รงพล จารุวิศิษฏิ์
บริการ
วิช่าการ

2
งานัจ้างท้ี่�ป็ร้กษาโคัรงการคัวามร่วมม่อ กับหนั่วยงานัภายนัอก 
ในัการแลกเป็ล้�ยนัองค์ัคัวามร่แ้ละพฒันัาองค์ัคัวามร่ ้ด้านัรถไฟัฟ้ัา 
ขนัสำ่งมวลช่นั ป็ีงบป็ระมาณ์ พ.ศ.2565

รัฐวิสำาหกิจ รศ.ดร.ที่รงพล จารุวิศิษฏิ์ วิจัย
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3

การวิเคัราะห์พฤติิกรรมโคัรงสำร้าง Segment Viaduct รถไฟั
คัวามเร็วสำ่ง ช่่วงกรุงเที่พมหานัคัร-หนัองคัาย (ระยะที่้� 1  
ช่่วงกรุงเที่พมหานัคัร-นัคัรราช่สำ้มา) งานัสำัญญา 3-3 (บันัไดม้า- 
ลำาติะคัอง)

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.บารเมศ วรรธินัะภ่ติิ
บริการ
วิช่าการ

4
โคัรงการจ้างที่้�ป็ร้กษาเพ่�อศ้กษาและจัดที่ำาแผ่นัแม่บที่
การป็รับป็รุงและพัฒนัามาติรฐานั งานัอาคัาร

ภาคัรัฐ ศ.ดร.ป็ิยะ โช่ติิกไกร
บริการ
วิช่าการ

5
โคัรงการที่ดสำอบวสัำดทุี่างวศิวกรรม ป็ระจำาปี็ พ.ศ. 2565 - 2566
(1 มิถุนัายนั 2565 - 31 พฤษภาคัม 2566)

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.รังสำรรคั์ วงศ์จ้รภัที่ร
บริการ
วิช่าการ

6
โคัรงการจดัที่ำามาติรฐานัการสำำารวจธิรณ์ว้ทิี่ยาใต้ิดนิั
ในัเขติที่างหลวง

ภาคัรัฐ ศ.ดร.วันัช่ัย ยอดสำุดใจ
บริการ
วิช่าการ

7
โคัรงการจดัจ้างที่้�ป็ร้กษาป็ระเมนิัคัวามเสำ้�ยง Landslide ของท่ี่อ 
RC4000 ช่่วง BVW1-BVW7

รัฐวิสำาหกิจ รศ.ดร.สำุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์
บริการ
วิช่าการ

8 โคัรงการจัดอบรมให้กับกรุงเที่พมหานัคัร เอกช่นั รศ.ดร.สำุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์
บริการ
วิช่าการ

9

โคัรงการสำำารวจและที่ดสำอบด้านัธิรณ้์วิศวกรรมเพ่�อป็ระเมินั 
คัวามมั�นัคังของลาดดินั บ ้านัสำันัติิคั้ร้  หม่ ่ ท้ี่�  1 บริ เวณ์ 
หลงัร้านัสำะดวกซึ่่�อเซึ่เว่นั-อเ้ลฟัเว่นั และบ้านัธิาติ ุหม่่ที่้� 4 บรเิวณ์
พ่�นัที่้�ป็ระสำบภยัพบิตัิดินิัเคัล่�อนัติวั ติ.แม่สำลองนัอก อ.แม่ฟ้ัาหลวง 
จ.เช่้ยงราย ระยะที่้� 2

ภาคัรัฐ รศ.ดร.สำุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์
บริการ
วิช่าการ

10
จ้างที่้�ป็ร้กษาพัฒนัาระบบและอัลกอริที่้มในัการป็ระมวลผ่ล
และอัพเดติข้อม่ล eTOD ติามการเป็ล้�ยนัแป็ลง จากข้อม่ล
ภาพถ่ายดาวเที่้ยม THEOS-2

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ดร.อนัุเผ่่า อบแพที่ย์
บริการ
วิช่าการ

11
โคัรงการการพัฒนัาคั่าคัวามช่่�นัในัดินัจากคัวามสำัมพันัธิ์
ระหว่างสำถานัโ้ที่รมาติร เที่คัโนัโลยร้โ้มที่เซึ่นัซึ่ิ�ง และปั็จจยัอ่�นั ๆ

ภาคัรัฐ รศ.ดร.อภินัิติิ โช่ติิสำังกาศ
บริการ
วิช่าการ

12
โคัรงการจัดที่ำางานับำารุงป็กติิงานัคัวบคัุมนัำ�าหนัักยานัพาหนัะ
และจุดพักรถบรรทีุ่กเพ่�อแก้ป็ัญหา การบริหารงานัคัวบคัุม
นัำ�าหนัักยานัพาหนัะ และจุดจอดพักรถบรรทีุ่ก

ภาคัรัฐ ศ.ดร.วันัช่ัย ยอดสำุดใจ วิจัย

13 งานัแก้ไขปั็ญหาการที่รดุตัิว โคัรงการเศรษฐสิำร ิราช่พฤกษ์-จรญั เอกช่นั รศ.ดร.สำุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์ วิจัย

14 VCM with Sheet Pile for Cut-Off at Site Boundary เอกช่นั รศ.ดร.สำุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์ วิจัย

15 โคัรงการป็ระเมินัเสำถ้ยรภาพของบ่อขยะนันัที่บุร้ เอกช่นั รศ.ดร.สำุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์ วิจัย

16
งานัออกแบบและป็ระเมินัราคัาของกำาแพงกันัดินัรอบเสำา
ส่ำงไฟัฟ้ัาแรงสำง่ของ EGAT กบัแนัวท่ี่อ RC5931 บรเิวณ์อ่าวติากวนั  
ติ.มาบติาพุด อ.เม่อง จ.ระยอง

รัฐวิสำาหกิจ รศ.ดร.สำุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์ วิจัย

17
โคัรงการเจาะสำำารวจเพ่�อป็ระเมินัป็ัญหาของที่้�ดินั 
โคัรงการเศรษฐสำิริ ราช่พฤกษ์-จรัญ (SRC1)

เอกช่นั รศ.ดร.สำุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์ วิจัย

18
โคัรงการจัดที่ำาระบบป็ระเมินัพ่�นัที่้�เสำ้�ยงภัยแล้ง ของพ่ช่เกษติร
รายแป็ลงจากแบบจำาลอง ด้วยเที่คัโนัโลย้ภ่มิสำารสำนัเที่ศ

ภาคัรัฐ ผ่ศ.พที่.ดร.สำรวิศ สำุภเวช่ย์ วิจัย

19
จ้างเหมาบริการวชิ่าการป็รบัระบบแสำดงผ่ลดชั่น้ัเสำ้�ยงคัวามแห้งแล้ง
เพ่�อจัดการองคั์คัวามร่้ในัระดับพ่�นัที่้�

ภาคัรัฐ ผ่ศ.พที่.ดร.สำรวิศ สำุภเวช่ย์ วิจัย
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ท่ี�	 โครงก�ร
ปีระเภท่

หน่่วิยง�น่ท่ี�
ขอรับบริก�ร

หัวิหน่้�โครงก�ร	 ปีระเภท่

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมวิัสดำ่	จัำ�น่วิน่	3	โครงก�ร

1 โคัรงการบริการฝ่ึกอบรม ภาคัวิช่าวิศวกรรมวัสำดุ
การเร้ยนั
การสำอนั

ผ่ศ.ดร.อัมพิกา บันัสำิที่ธิิ�
บริการ
วิช่าการ

2
โคัรงการบริการพัฒนัาวัสำดุ และวิเคัราะห์ที่ดสำอบสำมบัติิ
เพ่�อใช่้ในัอุติสำาหกรรมแบติเติอร้�

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.รติิพร มั�นัพรหม วิจัย

3
เที่คัโนัโลย้ป็ฏิิกิริยาเที่อร์ไมติ์สำำาหรับการกลบป็ิดที่่อถาวร
ในัเฟัสำติ้นัแบบ สำำาหรับ บริษัที่ ป็ติที่.สำผ่. จำากัด (มหาช่นั)

รัฐวิสำาหกิจ รศ.ดร.ราช่ธิ้ร์ เติช่ไพศาลเจริญกิจ วิจัย

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมสิ�งแวิดำลุ่้อม	จัำ�น่วิน่	18	โครงก�ร

1
จ้างวิเคัราะห์ที่ดสำอบการที่นัติ่อแรงดันัของเมมเบรนั 
และออกแบบระบบการป็รับป็รุงคัุณ์ภาพนัำ�ากร่อย

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ดร.พ้รกานัติิ� บรรเจิดกิจ
บริการ
วิช่าการ

2
จ้างวิเคัราะห์ที่ดสำอบการที่นัติ่อแรงดันัของไสำ้กรอง cartridge 
filter และออกแบบระบบกรองนัำ�า สำระว่ายนัำ�า

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ดร.พ้รกานัติิ� บรรเจิดกิจ
บริการ
วิช่าการ

3
โคัรงการบริการวิเคัราะห์ ติรวจสำอบ และให้คัำาป็ร้กษา
ที่างด้านัวิศวกรรมสำิ�งแวดล้อม

เอกช่นั รศ.ดร.วิลาสำินั้ อย่่ช่ัช่วาล
บริการ
วิช่าการ

4 จัดสำอบมาติรฐานัผ่่ค้ัวบคัมุระบบบำาบดัมลพษิ ป็ระจำาปี็ พ.ศ. 2565 ภาคัรัฐ ผ่ศ.ดร.สำุช่้ลา พลเร่อง
บริการ
วิช่าการ

5 การป็ระชุ่มวิช่าการ IWA Biofilms Conference 2022 เอกช่นั รศ.ดร.พงศ์ศักดิ� หนั่พันัธิ์
บริการ
วิช่าการ

6

โคัรงการที่้�ป็ร้กษาผ่ลการดำาเนิันังานัของศ่นัย์บริการกำาจัด 
กากอุติสำาหกรรม (แสำมดำา) และศ่นัย์วิจัยและพัฒนัา
เพ่�อการอนัุรักษ์สำิ�งแวดล้อม จังหวัดราช่บุร้ ป็ี พ.ศ. 2564 
(ระยะที่้� 2 )

เอกช่นั รศ.ดร.สำุช่าติิ เหล่องป็ระเสำริฐ
บริการ
วิช่าการ

7 การบรกิารวเิคัราะห์ ติรวจสำอบ และให้คัำาป็ร้กษาที่างด้านัสำิ�งแวดล้อม เอกช่นั รศ.ดร.สำุช่าติิ เหล่องป็ระเสำริฐ
บริการ
วิช่าการ

8
จ้างที่้�ป็ร้กษาการจดัที่ำามาติรฐานัอาช่พ้ ผ่่ค้ัวบคุัมด่แลห้องป็ฏิิบติัิ
การวิเคัราะห์

ภาคัรัฐ รศ.ดร.สำุช่าติิ เหล่องป็ระเสำริฐ
บริการ
วิช่าการ

9
โคัรงการที่้�ป็ร้กษาผ่ลการดำาเนัินังานัของศ่นัย์บริการ
กำาจัดกากอุติสำาหกรรม (แสำมดำา) และศ่นัย์วิจัยและพัฒนัา
เพ่�อการอนัุรักษ์สำิ�งแวดล้อม จ.ราช่บุร้ ป็ี พ.ศ. 2565

เอกช่นั รศ.ดร.สำุช่าติิ เหล่องป็ระเสำริฐ
บริการ
วิช่าการ

10
โคัรงการสำำารวจระบบบำาบัดนัำ�าเสำ้ยแบบติิดกับที่้�
ของกรุงเที่พมหานัคัร

เอกช่นั รศ.ดร.วิลาสำินั้ อย่่ช่ัช่วาล วิจัย

11
การศ้กษาป็ระสำิที่ธิิภาพระบบบำาบัดนัำ�าเสำ้ย 
แบบฟัองนัำ�าแขวนัไหลลงเพ่�อใช่้เป็็นัระบบแบบติิดกับที่้�

เอกช่นั รศ.ดร.วิลาสำินั้ อย่่ช่ัช่วาล วิจัย

12

โคัรงการค่ัาใช้่จ่ายในัการพฒันัาระบบติรวจวดัป็รมิาณ์นัำ�าเกบ็กกั
ในัแหล่งนัำ�าขนัาดเล็กพ่�นัที่้� ภาคัติะวันัออกเฉ้ยงเหนั่อ ระยะที่้� 2 
เพ่�อพัฒนัาศกัยภาพการเกบ็กกัและการบริหารจัดการที่รพัยากรนัำ�า 
กรมที่รัพยากรนัำ�า แขวงพญาไที่ เขติพญาไที่ กรุงเที่พมหานัคัร

ภาคัรัฐ รศ.ดร.ฉัติรดนััย จิระเดช่ะ วิจัย
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13
โคัรงการป็ระเมินัผ่ลการป็ฏิิบัติิงานัการก่อสำร้างงานัที่าง
เม่�อดำาเนัินัการแล้วเสำร็จ ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ์ พ.ศ. 2565

ภาคัรัฐ รศ.ดร.ฉัติรดนััย จิระเดช่ะ วิจัย

14
โคัรงการเพิ�มป็ระสำทิี่ธิภิาพการป็รบัป็รุงสำถานัต้ิรวจสำอบนัำ�าหนักั
เพ่�อลดผ่ลกระที่บติ่อป็ระช่าช่นัและพ่�นัที่้�ชุ่มช่นัโดยรอบ

ภาคัรัฐ รศ.ดร.ฉตัิรดนััย จิระเดช่ะ วิจัย

15
โคัรงการป็ระเมนิัผ่ลการป็ฏิิบัติิงานับำารุงที่าง และงานัอำานัวย
คัวามป็ลอดภยั (โคัรงการย่อย) ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ์ พ.ศ. 2565

ภาคัรัฐ รศ.ดร.ฉตัิรดนััย จิระเดช่ะ วิจัย

16
โคัรงการบริหารจัดการคัวามป็ลอดภัย บนัที่างหลวงในัพ่�นัที่้�
ย่านัชุ่มช่นั 1 โคัรงการ

ภาคัรัฐ รศ.ดร.ฉตัิรดนััย จิระเดช่ะ วิจัย

17
โคัรงการกำาหนัดแนัวที่างการแก้ไขป็ัญหา นัำ�าที่่วมที่างหลวง
ในัพ่�นัท้ี่�นัำ�าท่ี่วมซึ่ำ�าซึ่าก จ.ยโสำธิร และ จ.อุบลราช่ธิาน้ั

ภาคัรัฐ รศ.ดร.ฉัติรดนััย จิระเดช่ะ วิจัย

18
การพัฒนัาเที่คัโนัโลย้ที่้�เหมาะสำมเพ่�อนัำานัำ�าที่้�ผ่่านัการบำาบัด
จากระบบบำาบัดนัำ�าเสำย้ กลับมาใช่้ป็ระโยช่น์ั

เอกช่นั รศ.ดร.พงศ์ศักดิ� หนัพ่ันัธ์ิ วิจัย

ภ�ควิิชั�วิิศวิกรรมอ่ตำส�หก�ร	จัำ�น่วิน่	6	โครงก�ร

1 หนั่นั้อยวิศวกร อัจฉริยะสำร้างได้ติั�งแต่ิเด็ก โคัรงการที่้� 2 เอกช่นั ผ่ศ.ดร.พัช่ร้ โติแก้ว ที่องรัตินัะ
บริการ
วชิ่าการ

2
การป็ระเมินัภาระงานั (Workload Assessment) โรงงานั
CPANEL

เอกช่นั อ.ดร.แพรวพรรณ์ ป็ระหยัดที่รัพย์
บริการ
วิช่าการ

3
จ้างที่้�ป็ร้กษา โคัรงการเสำริมสำร้างธิรรมาภิบาลภาคัรัฐในัระดับ
ภ่มิภาคัเอเช่้ยติะวันัออกเฉ้ยงใติ้ และอาเซึ่้ยนั +9

ภาคัรัฐ ศ.ดร.ก้องกติิิ พ่สำวัสำดิ�
บริการ
วิช่าการ

4
โคัรงการจัดจ้างที่้�ป็ร้กษาเพ่�อจัดที่ำาร่างแผ่นัแม่บที่ระบบสำถิติิ
ป็ระเที่ศไที่ย ฉบับที่้� 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ภาคัรัฐ รศ.ดร.อนัันัติ์ มุ่งวัฒนัา
บริการ
วิช่าการ

5
โคัรงการจัดที่ำาแผ่นัแม่บที่องคั์การอุติสำาหกรรมป็่าไม้ ระยะ 20 ปี็ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) และแผ่นัวสิำาหกิจองคั์การอุติสำาหกรรมป่็าไม้ 
ระยะ 5 ป็ี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ภาคัรัฐ รศ.ดร.อนัันัติ์ มุ่งวัฒนัา
บริการ
วิช่าการ

6 จ้างวิจัยพัฒนัาอุป็กรณ์์ติ้นัแบบ Remote ID สำำาหรับโดรนั ภาคัรัฐ ผ่ศ.ดร.ช่นัะ รักษ์ศิริ วิจัย

ศูน่ย์ก�รศึกษ�ก�รจััดำก�รก�รบำ�ร่งรักษ�	จัำ�น่วิน่	1	โครงก�ร

1
การพัฒนัาป็รับป็รุงระบบ TARR ของสำำานัักงานัพัฒนัาการวิจัย
การเกษติร (องคั์การมหาช่นั)

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ดร.หชั่ที่ัย ช่าญเลขา
บริการ
วชิ่าการ

ศูน่ย์เท่คโน่โลุ่ยีควิ�มปีลุ่อดำภัยสำ�หรับอ�ค�รแลุ่ะโรงง�น่อ่ตำส�หกรรม	จัำ�น่วิน่	4	โครงก�ร

1

โคัรงการศ้กษาวิจัยและพัฒนัาต้ินัแบบ ระบบ Smart Monitoring  
Refrigeration ในัระบบที่ำาคัวามเย็นัท้ี่�ใช้่แอมโมเน้ัยเป็็นัสำาร 
ที่ำาคัวามเย็นั (ภายใต้ิเงินักองทุี่นัเพ่�อส่ำงเสำริมการอนุัรักษ์ 
พลังงานั ปี็งบป็ระมาณ์ พ.ศ. 2564)

ภาคัรัฐ รศ.ดร.ณ์ัฐศักดิ� บุญม้
บริการ
วิช่าการ
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ท่ี�	 โครงก�ร
ปีระเภท่
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หัวิหน่้�โครงก�ร	 ปีระเภท่

2

โคัรงการอนัุรักษ์พลังงานัและสำ่งเสำริม คัวามป็ลอดภัยในัโรงงานั
อุติสำาหกรรม (โรงงานันัำ�าแข็ง และห้องเย็นั) (ภายใติ้คั่าใช่้จ่ายในั
การพฒันัาและเพิ�มป็ระสิำที่ธิภิาพการใช้่พลงังานั และคัวามป็ลอดภยั 
(Smart Safety) ในัโรงงานัอุติสำาหกรรม ป็ระจำาป็ีงบป็ระมาณ์ 
พ.ศ. 2565)

ภาคัรัฐ รศ.ดร.ป็ระกอบ สำุรวัฒนัาวรรณ์
บริการ
วิช่าการ

3
โคัรงการพัฒนัาข้อเสำนัอเช่ิงนัโยบายเพ่�อเพิ�มป็ระสำิที่ธิิภาพ
พลังงานัในัอาคัารคัวบคัุมภาคัรัฐติามเกณ์ฑิ์มาติรฐานั BEC

ภาคัรัฐ รศ.ดร.ป็ระกอบ สำุรวัฒนัาวรรณ์
บริการ
วิช่าการ

4
โคัรงการวิจัยและพัฒนัาวิศวกรรม ระบบป็รับอากาศ 
และที่ำาคัวามเย็นั พ.ศ. 2565

เอกช่นั รศ.ดร.ป็ระกอบ สำุรวัฒนัาวรรณ์
บริการ
วิช่าการ

ศูน่ย์เท่คโน่โลุ่ยีวิิศวิกรรมโลุ่จัิสตำิกส์แลุ่ะก�รจััดำก�ร	จัำ�น่วิน่	1	โครงก�ร

1

โคัรงการจัดจ้างที่้�ป็ร้กษาเพ่�อจัดที่ำาร่างยุที่ธิศาสำติร์
และแผ่นัป็ฏิิบัติิราช่การระยะ 5 ป็ี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ติามแนัวที่างการบริหารจัดการภาคัรัฐ สำ่่คัวามเป็็นัเลิศ
ของสำำานัักงานัสำถิติิแห่งช่าติิ

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ดร.ฆ์นัิศา รุ่งแจ้ง
บริการ
วิช่าการ

ศูน่ย์น่วิัตำกรรมเท่คโน่โลุ่ยีองค์รวิมแลุ่ะปีัญญ�ปีระดำิษฐ์	จัำ�น่วิน่	3	โครงก�ร

1
โคัรงการ การพัฒนัาวดิโ้อวทิี่ยาการหุน่ัยนัต์ิ และปั็ญญาป็ระดษิฐ์
เพ่�อพัฒนัาคัวามร่้ใช่้งานั ที่างการเกษติร

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ป็ัญญา เหล่าอนัันัติ์ธินัา
บริการ
วิช่าการ

2
โคัรงการ การพัฒนัาพ่�นัที่้�ที่ดสำอบหุ่นัยนัติ์จำาลองเสำม่อนัจริง
ในัการป็ระเมินัผ่ลสำมรรถนัะที่าง สำำาหรับวิที่ยาการ
ที่างด้านัหุ่นัยนัติ์ และป็ัญญาป็ระดิษฐ์ สำำาหรับการเกษติร

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ป็ัญญา เหล่าอนัันัติ์ธินัา
บริการ
วิช่าการ

3
โคัรงการ การป็ระกวดแบบจำาลองการใช่้เที่คัโนัโลย้
ป็ัญญาป็ระดิษฐ์สำำาหรับระบบการจราจรและการขนัสำ่ง

ภาคัรัฐ ผ่ศ.ป็ัญญา เหล่าอนัันัติ์ธินัา
บริการ
วิช่าการ

ศูน่ย์ฝ่ึกอบรมระบบอ่ตำส�หกรรมอัตำโน่มัตำิ	จัำ�น่วิน่	3	โครงก�ร

1
โคัรงการฝ่ึกอบรมระบบนัิวเมติิกสำำาหรับนัิสำิติ 
สำาขาวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้าเคัร่�องกลการผ่ลิติ รุ่นัที่้� 8

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.ช่มาพร เจ้ยรบุติร
บริการ
วิช่าการ

2
โคัรงการฝ่ึกอบรมระบบนัิวเมติิกสำำาหรับนัิสำิติ 
สำาขาวิช่าวิศวกรรมไฟัฟั้าเคัร่�องกลการผ่ลิติ รุ่นัที่้� 9

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.ช่มาพร เจ้ยรบุติร
บริการ
วิช่าการ

3
การพฒันัายานัใต้ินัำ�าอตัิโนัมตัิสิำำาหรบัที่ดลอง เพ่�อการติรวจสำอบ
ขั�นัติอนัวิธิ้สำำาหรับการคัวบคัุมแบบที่นัที่านัติ่อคัวามผ่ิดพลาด
และม้เสำถ้ยรภาพ

เอกช่นั ผ่ศ.ดร.ยอดเย้�ยม ที่ิพย์สำุวรรณ์์ วิจัย

ศูน่ย์วิิจััยแลุ่ะฝ่ึกอบรมก�รจััดำก�รท่รัพย�กรแลุ่ะระบบภูมิส�รสน่เท่ศ	จัำ�น่วิน่	4	โครงก�ร

1
โคัรงการสำำารวจและวิเคัราะห์ป็ัญหาสำภาพจราจรบนัที่างหลวง
เพ่�อจัดที่ำาแผ่นัเพิ�มป็ระสำิที่ธิิภาพสำายที่าง

ภาคัรัฐ รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณ์ะช่ล้ วิจัย

2
โคัรงการศก้ษาเที่คัโนัโลยต้ิรวจวดั ติดิติาม เติอ่นัภยั และบรหิาร
จัดการคัวามเสำ้�ยงภัยพิบัติิดินัสำไลด์ ในัโคัรงข่ายที่างหลวง

ภาคัรัฐ รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณ์ะช่ล้ วิจัย
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3
โคัรงการเพิ�มป็ระสำิที่ธิิภาพระบบงานั การขนัสำ่งสำินัคั้า
ด้วยรถบรรทีุ่ก

ภาคัรัฐ รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณ์ะช่ล้ วิจัย

4

โคัรงการพัฒนัาระบบฐานัข้อม่ลด้านัการข่าว ระยะที่้� 4 
แขวงวช่ิรพยาบาล เขติดุสำิติ กรุงเที่พฯ งานัจัดจ้างที่้�ป็ร้กษา
เพ่�อจดัที่ำานัโยบายการบร่ณ์าการเช่่�อมโยงข้อมล่ และการพฒันัา
และสำ่งเสำริมด้านัเที่คัโนัโลย้สำารสำนัเที่ศ ด้านัคัวามมั�นัคัง

ภาคัรัฐ รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณ์ะช่ล้ วิจัย

ศูน่ย์วิิศวิกรรมพลุ่ังง�น่แลุ่ะสิ�งแวิดำลุ่้อม	บ�งเขน่	จัำ�น่วิน่	2	โครงก�ร

1
จัดที่ำาหนัังสำ่อคัรบรอบ 18 ป็ี 
ศ่นัย์วิศวกรรมพลังงานัและสำิ�งแวดล้อม บางเขนั

เอกช่นั รศ.ดร.วิไล เจ้ยมไช่ยศร้
บริการ
วิช่าการ

2
โคัรงการการให้บริการติรวจวิเคัราะห์คัุณ์ภาพสำิ�งแวดล้อม 
และการฝ่ึกอบรมด้านัพลังงานั สำิ�งแวดล้อมและคัวามป็ลอดภัย 
(ป็ี พ.ศ.2565)

เอกช่นั รศ.ดร.สำัญญา สำิริวิที่ยาป็กรณ์์
บริการ
วิช่าการ

สถ�น่ีรับสัญญ�ณดำ�วิเท่ียมจั่ฬ�ภรณ์	จัำ�น่วิน่	2	โครงก�ร

1
การจ้างเหมาคั่าบำารุงรักษาระบบบริหารจัดการโคัรงการลงทีุ่นั
ด้านัโคัรงสำร้างพ่�นัฐานั (ระบบ IIPM) ป็ระจำาป็ีงบป็ระมาณ์ 
พ.ศ. 2565

ภาคัรัฐ รศ.ดร.มงคัล รักษาพัช่รวงศ์
บริการ
วิช่าการ

2
การจัดที่ำาข้อเสำนัอโคัรงการจ้างที่้�ป็ร้กษา เพ่�อดำาเนัินัโคัรงการ
ค่ัาใช้่จ่ายในัการดำาเนันิังานัโคัรงการคัวามโป็ร่งใสำในัการก่อสำร้าง
ภาคัรัฐ (CoST)

ภาคัรัฐ รศ.ดร.มงคัล รักษาพัช่รวงศ์
บริการ
วิช่าการ

สถ�บัน่วิิศวิกรรมพลุ่ังง�น่	จัำ�น่วิน่	2	โครงก�ร

1
โคัรงการศ้กษาหลักเกณ์ฑิ์การกำาหนัดอัติราคั่าไฟัฟั้า
รองรับนัโยบายและโคัรงสำร้างการแข่งขันัในักิจการไฟัฟั้า

ภาคัรัฐ นัางสำาวชุ่ติิกาญจนั์ มาสำเสำมอ
บริการ
วิช่าการ

2

โคัรงการการศ้กษาร่ป็แบบ ขั�นัติอนั และวิธิ้การรับซึ่่�อไฟัฟั้า
จากพลังงานัหมุนัเว้ยนัโดยอาศัยกลไกของติลาดซึ่่�อขายไฟัฟั้า 
และบที่บาที่ของหนั่วยงานัที่้�เก้�ยวข้องเพ่�อรองรับการมุ่งไป็สำ่่
แนัวโนั้ม Carbon Neutral ในัอนัาคัติ

ภาคัรัฐ นัางสำาวชุ่ติิกาญจนั์ มาสำเสำมอ
บริการ
วิช่าการ
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ผู�ช�วยคณบดีผู�ช�วยคณบดี

ผศ.ดร.ดุลย�พ�เชษฐ� ฤกษ�ปร�ดาพงศ�
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายว�ชาการ

ผศ.ดร.ธนาว�นท� รักธรรมานนท�
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายพัฒนาบุคคล

และการเร�ยนรู�

ผศ.ดร.จ�ตร�ทัศน� ฝ�กเจร�ญผล
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายว�จัย

ผศ.ปร�ดา เลิศพงศ�ว�ภูษณะ
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายสื่อสาร

และพัฒนาดิจ�ทัล

อ.ดร.อัญชนา วงษ�โต
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายกิจการนิสิต

และกิจการพ�เศษ

รศ.ดร.ทว�ศักดิ์ ป�ติคุณพงศ�สุข
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายกายภาพ

และสภาพแวดล�อม

รศ.ดร.ว�ระเกษตร สวนผกา
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายพัฒนาบร�การว�ชาการ

รศ.ดร.ศิร�โรจน� ศิร�สุขประเสร�ฐ
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายสิ�งประดิษฐ�
นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายว�เทศสัมพันธ�

และการต�างประเทศ
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รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายว�เทศสัมพันธ�

และการต�างประเทศ
นางสุกิจจา พงษ�สุวรรณ

หัวหน�าสำนักงานเลขานุการ

หัวหน�าภาคว�ชาหัวหน�าภาคว�ชา

ผศ.ดร.ประพจน� ข�นทอง
หัวหน�าภาคว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกล

รศ.ดร.พันธุ�ป�ติ เป��ยมสง�า
หัวหน�าภาคว�ชาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร�

รศ.ดร.สิร�พล อนันตวรสกุล
หัวหน�าภาคว�ชาว�ศวกรรมเคมี

ผศ.ดร.วรรณดี ไทยสยาม
หัวหน�าภาคว�ชาว�ศวกรรมทรัพยากรน้ำ

ผศ.ดร.นิธิพัฒน� ทีรฆวณิช
หัวหน�าภาคว�ชาว�ศวกรรมไฟฟ�า

รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
หัวหน�าภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา

รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสร�ฐ
หัวหน�าภาคว�ชาว�ศวกรรมสิ�งแวดล�อม

ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
หัวหน�าภาคว�ชาว�ศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ดร.สุร�รัตน� ผลศิลป�
หัวหน�าภาคว�ชาว�ศวกรรมวัสดุ

ผศ.ดร.ศิร�พงศ� อติพันธ�
หัวหน�าภาคว�ชาว�ศวกรรมการบิน

และอวกาศ

หัวหน�าสํานักงาน
เลขานุการ
หัวหน�าสํานักงาน
เลขานุการ
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คณะว�ศวกรรมศาสตร� มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ�วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

0 2797 0999

0 2579 2775




