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รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ถอืเปน็หนว่ยงานจดัการเรียน

การสอนในระดับอุดมศึกษา	 ที่มีบทบาท

สำาคัญการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพียบพร้อมทั้งความรู้	

ความสามารถท่ีจะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาชุมชน	

สงัคมและประเทศให้เจรญิก้าวหนา้	โดยมุ่งเนน้ดำาเนนิงาน

ตามพันธกิจหลัก	 4	 ด้าน	 อันได้แก่	 การเรียนการสอน	

การวิจัย	การบริการวิชาการ	และการทำานุบำารุงศิลปวัฒน

ธรรรม	 ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว	 18	 ปี	

ปจัจบุนัมหีลกัสตูรท้ังในระดบัปรญิญาตร	ีระดบัปรญิญาโท	

และระดับปริญญาเอก	รวมทั้งสิ้น	13	หลักสูตร	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ไดด้ำาเนนิงานหลายด้านตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา	เพ่ือให้

เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ	 ดังจะเห็นได้จากการร่วม

กันของบุคลากรจนนำาไปสู่การกำาหนดค่านิยมองค์กรใหม่	

คือ	 3Es	 อันประกอบด้วย Ethics	 จริยธรรมนำาหน้า	

Excellence	 นำาพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	 และ	 En-

hancement	เกิดผลเพิ่มพูนคุณภาพบุคลากร	เพื่อให้เป็น

แนวทางในการทำางานร่วมกันของบุคลากรในคณะ	 มุ่งมั่น

ดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์	

พ.ศ.	2559	-	2563	เพือ่ใหเ้ปน็คณะทีเ่ปดิโอกาสการเรยีนรู	้

มุ่งการปฏิบัติจริง	 มีมาตรฐาน	 เน้นหลักธรรมาภิบาล	

การทำางานร่วมกันเป็นทีมงาน	 และส่งเสริมคุณธรรม

จรยิธรรมปรบันำาการสอน	(COMPACT Faculty)	อนัเปน็

นโยบายสำาคัญในการดำาเนินงานของผู้บริหารคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ให้ประสบความสำาเร็จ	รวมทั้งกำาหนดอัต

ลักษณ์ของนิสิตคณะ	คือ	 “สู้งาน	ทำาเป็น	 เด่นคุณธรรม”	

เพ่ือให้นิสิตหรือบัณฑิตของคณะ	 อันเป็นผลผลิตหลัก

ของสถาบันอุดมศึกษา	 เป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ	 ผู้ที่ใฝ่รู้

ใฝ่เรียน	 ปฏิบัติได้จริงและมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม	

อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะที่

กำาหนดไว้	 โดยผลการดำาเนินงานในด้านต่างๆ	 ตาม

พันธกิจนั้น	ดังจะปรากฎในเล่มรายงานประจำาปี

	 ในนาม ผู้บ ริหาร 	 ขอขอบคุณบุคลากรคณะ

ทกุทา่น	หนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอกทีใ่หค้วามร่วมมอื

สนบัสนนุการดำาเนนิงานของคณะฯ	ใหป้ระสบความสำาเรจ็	

ผู้บริหารทุกท่านจะยืนหยัดและมุ่งมั่นทำางานเพ่ือให้คณะ

มผีลงานโดดเด่นเปน็ทีป่ระจักษ	์เปน็องคก์ร

แห่งความสุขและมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

สารจากคณบดี
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ข้อมูลพื้นฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
	 คณะวศิวกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ไดร้บัการจดัตัง้เปน็หนว่ยงานภายใน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	3/2542	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2542	ต่อมาเมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2548	ได้รับ

การเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ปรบัปรงุระเบียบมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	วา่ด้วยคณะวศิวกรรมศาสตร	์

พ.ศ.	2548	โดยได้รับการจัดตั้งเป็น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	โดยไม่เป็นส่วนราชการ	

มีหน้าที่จัดการศึกษาทำานองเดียวกับคณะฯ	ดำาเนินงานในรูปแบบการบริหารที่เน้นความคล่องตัว	 มีประสิทธิภาพและ	

พึ่งตนเองให้มากที่สุด	ทั้งนี้	มีคณบดีดำาเนินการบริหารเป็นลำาดับ	ดังนี้	

	 ปี	2542	-	2544	 ศาสตราจารย์	ดร.กิตติ	อินทรานนท์	ซึ่งเป็นคณบดีคนแรกของ

	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์	(ชื่อเดิม)

	 ปี	2544	-	2549	 ศาสตราจารย์	ดร.	สมชาติ	โสภณรณฤทธิ์	ราชบัณฑิต	

	 ปี	2549	-	2555	 ศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์	เทอดทูล	

	 ปี	2555	-	2559	 ศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์	ฤทธิเดช	

	 ปี	2559	-	ปัจจุบัน	 รองศาสตราจารย์	ดร.อนงค์ฤทธิ์	แข็งแรง

ที่อยู่และการติดต่อ
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ตำาบลขามเรียง	อำาเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	

	 โทรศัพท์	:	0-4375-4321	-	40	ต่อ	3011	-	3015	โทรสาร	:	0-4375-4316	

	 โฮมเพจ	:	http://www.engineer.msu.ac.th

	 Facebook	:	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญา
	 สร้างสรรค์ยอดบัณฑิต		 	 สมนามสิทธิ์	“ตักสิลา”	

	 งานวิจัยให้ก้าวหน้า	 	 	 ใส่ใจหาทรัพย์มนุษย์
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วิสัยทัศน์
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	งานวิจัยหลากหลาย	และบริการวิชาการมีมาตรฐานเป็นเลิศ

ค่านิยมองค์กร 

 3E
s

    Ethics	-	จริยธรรมนำาหน้า

		 	 Excellence	-	นำาพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

		 	 Enhancement	-	เกิดผลเพิ่มพูนคุณภาพบุคลากร

พันธกิจ 

	 1.	ผลติและพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ปน็คนดีและคนเกง่	สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม	

	 	 และประเทศ

	 2.	เชื่อมโยงวิชาการในระดับนานาชาติเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อสั่งสมเป็นความรู้ขององค์กรแบบบูรณาการ

	 3.	พัฒนาระบบการศึกษาและบริการวิชาการที่หลากหลายและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	

	 4.	พัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

	 5.	สร้างสรรค์	และสั่งสมทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้อันอุดม	ประกอบด้วยคุณธรรม

	 6.	เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

อัตลักษณ์นิสิต
 “สู้งาน	ทำาเป็น	เด่นคุณธรรม”

ยุทธศาสตร์
	 ยุทธศาสตร์ที่	1	 พฒันาการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพภายใตก้ารจดัเรยีนการสอนในหลกัสตูรทีท่นัสมยัตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่	2	 พฒันาการวจิยัและสรา้งสรรคเ์พ่ือสร้างองคค์วามรู้และนวัตกรรมทีส่รา้งคณุคา่ทางวชิาการและ

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และภูมิปัญญา	ท้องถิ่น

ในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	5	 พฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ	และยกระดบัการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัตาม

หลักธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที่	6	 สง่เสรมิภาพลกัษณข์องมหาวทิยาลัยใหไ้ด้รับการยอมรับและพัฒนาเปน็มหาวทิยาลัยในระดบั

สากล	

	 ยุทธศาสตร์ที่	7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์	ดร.อนงค์ฤทธิ์	แข็งแรง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัตร์	อังควิศิษฐพันธ์

รองคณบดี	ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รัตนา	หอมวิเชียร

ผู้ช่วยคณบดี	ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จักรมาส	เลาหวณิช

รองคณบดี	ฝ่ายอำานวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ละมุล	วิเศษ

ผู้ช่วยคณบดี	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และกิจการพิเศษ	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิดา	ชัยมูล

รองคณบดี	ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพรรณ	ยั่งยืน

ผู้ช่วยคณบดี	ฝ่ายบริการวิชาการ

	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรพัฒน์	ชมพูคำา

หัวหน้าสำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

นางวิรายา	ภมรสมิต

หัวหน้าสำานักงานเลขานุการ
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กรรมการประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
ประธานกรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช
กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ 
 กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล 
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล 
 กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์) 	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมพูคำา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
 กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล 
 กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล 
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ 
กรรมการและเลขานุการ

นางวิรายา ภมรสมิต 
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

	ดร.ปรัชญา	มหาวินิจฉัยมนตรี

อัยการประจำาสำานักงานอัยการสูงสุด

สำานักงานยุติการดำาเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ

นายภัทรกฤช	เตชะศิกานต์	

ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์	ดร.สุวัฒนา	จิตตลดากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	ดร.อนุกูล	ตันติมาสน์	

กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)

	นายพูลสิริ	ธรรมสโรช

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	นายกฤษณ์	อิ่มแสง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล

และศักยภาพองค์กร	ปตท.
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บุคลากร
จำานวนบุคลากร

ข้าราชการสาย พนักงาน
ผู้เชี่ยวชาญ

อัตราชั่วคราว
รวม

ก ข ค วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ

8 - 1 37 17 1 8 18 90

	

จำานวนอาจารย์ประจำา

จำาแนกตามวุฒิการศึกษา จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม

- 12 41 53 15 30 7 1 53

รายชื่อบุคลากรตามสาขาวิชา / ส่วนงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร.วรวัฒน์	เสงี่ยมวิบูล

ผศ.ดร.นิวัตร์	อังควิศิษฐพันธ์

รศ.ดร.อภินันท์	อุรโสภณ

ผศ.ดร.ธีรยุทธ	ชาติชนะยืนยง
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ผศ.ดร.ชลธี	โพธิ์ทอง

อ.ดร.นวรัตน์	พิลาแดง

อ.อดิศร	นวลอ่อน

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ	สุวรรณทา

อ.เอกชัย	พัฒนจักร

อ.ทวีศักดิ์	ทองแสน
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ศ.ดร.สัมพันธ์	ฤทธิเดช ผศ.ดร.นุชิดา	สุวแพทย์

ผศ.ดร.อดิศักดิ์	ปัตติยะ ผศ.ดร.ธีรพัฒน์	ชมภูคำา

ผศ.ดร.โสภา	แคนสี ผศ.ดร.จักรมาส	เลาหวณิช

ผศ.ดร.ณัฐพล	ภูมิสะอาด ผศ.ดร.สุพรรณ	ยั่งยืน

ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย	คุณะโคตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

16 รายงานประจำาปี 2560
Annual Report 2017



รศ.ดร.สุดสาคร	อินธิเดช รศ.ดร.บพิธ	บุปผโชติ

	รศ.ดร.เกียรติศักดิ์	ศรีประทีป ผศ.ดร.อรอุมา	ลาสุนนท์

ผศ.ดร.ยศฐา	ศรีเทพ อ.ดร.สริญญา	ศาลางาม

อ.กฤต	จันทรสมัย

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
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ผศ.ดร.ทรงชัย	วิริยะอำาไพวงศ์ ผศ.ดร.จินดาพร	จำารัสเลิศลักษณ์

	ผศ.ดร.ละมุล	วิเศษ อ.ดร.นเรศ	มีโส

อ.ปัทมาภรณ์	รักสนุก

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
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ผศ.ดร.ธีรยุทธ	ชาติชนะยืนยง

ผศ.เกสร	วงษ์เกษม

อ.คเณศ	ถุงออด

ผศ.ดร.เกียรติสิน	กาญจนวนิชกุล

อ.ปริญญ์	ชุปวา

อ.ปิยพัฒน์	พานเมือง

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
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รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์	แข็งแรง

ผศ.ดร.เพชร	เพ็งชัย

อ.ดร.วจัสกร	กาญจนะ

รศ.ดร.มณีรัตน์	องค์วรรณดี

ผศ.ดร.นิดา	ชัยมูล

	อ.ศตวรรษ	ทวงชน

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์	แข็งแรง

ผศ.ดร.สหลาภ	หอมวุฒิวงศ์

ผศ.ดร.กริสน์	ชัยมูล

ผศ.ดร.ณัฐวิทย์	จิตราพิเนตร

ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์	ชีระโรจน์

ผศ.ดร.ชัยชาญ	โชติถนอม

ผศ.ดร.นพปฎล	เสงี่ยมศักดิ์

ผศ.ดร.รัตนา	หอมวิเชียร

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
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ผศ.ดร.อลงกรณ์	ละม่อม

อ.นบปนม	แก้วหานาม

Assoc.	Prof.	Dr.John	Morris

ผศ.ดร.ศิวา	แก้วปลั่ง

อ.ณัฏฐพงษ์	ลาดบัตร

ผู้เชี่ยวชาญ
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สำานักงานเลขานุการ

นางวิรายา	ภมรสมิต

หัวหน้าสำานักงานเลขานุการ

น.ส.พักตร์วิภา	ขันผง

นายวิรุฬ	พลชำานิ

	น.ส.สุภาวดี	กั้วพงษ์

	น.ส.จันทิมา	ไวยกรรณ์

น.ส.เสาวลักษณ์	เรียงพรม

	นายปัญญา	จีระฉัตร

น.ส.วรินญา	ชื่นใจ

นางลำาพูน	ศรีโพธิ์ผา น.ส.ชญาภา	ชาดา

งานการเงิน/บัญชี

งานพัสดุ

 งานวิชาการ (ปริญญาตรี)

งานคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์

งานวิชาการ (บัณฑิตศึกษา)
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นายอนุชิต	ศรีสุนาครัว

	น.ส.สุธิดา	ชินโคตร

นายอธิวัฒน์	อุดมก้านตง

น.ส.พัชนี	คำาวงษา

น.ส.เกศรินทร์	ภูผานี

นายพยุงศักดิ์	ภักดีพล

งานกิจการนิสิต

 งานธุรการ/สารบรรณ งานเลขานุการคณบดี

งานบุคคล

งานนโยบายและแผน

น.ส.ชิตชนก	ทิพย์โสดา น.ส.ทิพย์ธิดา	ศรีคุ้มเก่า

งานวิจัย งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

นายชยภร	ศิริโยธา

งานประกันคุณภาพ

นางอรุณี	กลิ่นผกา

งานห้องสมุด

	นายถวิล	แก้วกัลยา 	นายณัฐพล	เอื้อนไธสง

งานยานยนต์
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	น.ส.ลักขณา	สุวรรณชัย

นายมีศักดิ์ธนา	พัวพิทยาธร

	นายธนภัทร	นวลทูล

นายธวัช	กองสี

นายนัฐราช	แสนมีมา

	น.ส.ภูพิงศ์	ช่วยอุดม

	นายสุวิทย์	เสนาลาด

นายปิยะดนัย	รักหนองแซง

นายเอ็ม	ราสุวรรณ

นายธีรานันท์	ขันงาม

น.ส.ตรีญาภัทร์	แสงตา

	น.ส.อาภาภรณ์	ประภาสะโนบล

นายสราวุธ	สิงโต

นายศิวณัทร	ศรีโลห้อ

	นายสุระ	ทับสีแก้ว

งานห้องปฏิบัติการ

คนสวน
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เหตุการณ์ / ผลงานเด่นในรอบปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



 ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศว สร้างอนาคต ประจำาปี 2559
	 จากบริษัท	พานาโซนิค	แมเนจเม้นท์	 (ประเทศไทย)	จำากัด	สำาหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	โดยอาจารย์	ดร.นวรัตน์	พิลาแดง		

ประธานหลักสูตร	 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	 เข้าร่วมงานมอบทุนและประกาศนียบัตรในโครงการ	 “พานาโซนิค	 ปั้นวิศว	 สร้างอนาคต		

ประจำาปี	2559”	

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันยิงต้นกล้านาโยน
	 นิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คว้ารางวัลชนะเลิศ	 ในการเข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร		

“การแข่งขันยิงต้นกล้านาโยน”	 Rice	 Parachute	 Challenge	 ในการเข้าร่วม	 “การประชุมวิชาการ	 โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ		

ครั้งที่	23	ประจำาปี	2560”	ในระหว่างวันที่	23-24	มีนาคม	2560	ณ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 รางวัลการแข่งขัน IDC Robot Design Contest 2017
นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย		

ครั้งที่	10	(IDC	Robot	Design	Contest	2017)	ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก	ระหว่างวันที่	22	-	27	พฤษภาคม	2560		

ณ	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 โดยนิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	 คว้า	 2	 รางวัล	 ได้แก่		

นายชยณัฐ	ธูปนำ้าคำา	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	และนางสาวกาญจนพัสส์	มณีวรรณ	รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม
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 รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 4 การแข่งขัน World Robot Games Thailand Championship 2017
 ในระหว่างวันท่ี	 5-6	 สิงหาคม	 2560	 นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		

ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์	“World	Robot	Games	Thailand	Championship	2017”	ณ	ชั้น	3	The	Hub	ศูนย์การค้าเซียร์	รังสิต	

โดยนิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 4	 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่	 ประเภท	Open-RC	 ไม่จำากัดอายุ		

(8	ปีถึง	99	ปี)	นำ้าหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน	5	กิโลกรัม	

 บุคลากรได้รับรางวัล
	 วันที่	 29	มีนาคม	 -	 2	 เมษายน	2560	ณ	 INTERNATIONAL	EXHIBITION	OF	 INVENTIONS	PALEXPO	กรุงเจนีวา	ประเทศ	

สมาพนัธรัฐสวสิ	ผศ.ดร.จกัรมาส	เลาหวณชิ	และ	ผศ.ดร.สพุรรณ	ยัง่ยนื	อาจารยป์ระจำาคณะวศิวกรรมศาสตร	์ไดร้บัรางวัลจำานวน	2	รางวลั

จากการไปแสดงผลงานในครั้งนี้ได้แก่	รางวัล	Special	Prize	จาก	Korea	Invention	Promotion	Association	และรางวัลเหรียญเงิน		

(Silver	Medal)	 ซ่ึงผลงานชิ้นนี้ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	 ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เลขที่อนุสิทธิบัตร	 8962		

ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและได้รับทุนอุดหนุนการทำากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	 ประจำาปี	 2559	

จากกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย	สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมการใช้งานจริงต่อไป	
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 “คนไทยตัวอย่าง”
	 รองศาสตราจารย	์ดร.อนงคฤ์ทธ์ิ	แขง็แรง	คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร	์ไดร้บัเลือกเปน็บคุคล	“คนไทยตวัอยา่ง”	คนดตีน้แบบสงัคม	

ปี	 2560	 สาขาผู้ส่งเสริมพัฒนาสังคมดีเด่น	 ในโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำาความดี	 “ต้นแบบคนดีใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน”		

ซึ่งจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 สงกรานต์มหาวิทยาลัย ประจำาปี 2560
	 วันที่	20	เมษายน	2560	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ได้จัดงานฮีตเดือน	๕	ปีใหม่อีสาน	สงกรานต์	มมส.	ประจำาปี	2560	กิจกรรม

ที่กำาหนดในการจัดงานปีนี้	 ได้แก่	 การทำาบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์จำานวน	 9	 รูป	 การสรงนำ้าพระพุทธรูปและ	

สิ่งศักด์ิสิทธิ์ในมหาวิทยาลัย	 รดนำ้าขอพรผู้สูงอาวุโส	 การประกวดเทพีสงกรานต์	 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง	 และ	

การละเล่นรำาวงย้อนยุค	 โดยน.ส.พัชนี	คำาวงษา	 ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่	 1	 ในการประกวดเทพีสงกรานต์	 และอาจารย์ปัทมาภรณ์		

รกัสนกุ	ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดับที	่1	ในการประกวดนกัรอ้ง	และบคุลากรไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที	่2	ในการประกวดนกัเต้น	
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 ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ1 ในการประกวด Nesp Innovation award 2017
	 ผูช้ว่ยศาสตราจารย.์ดร	จกัรมาส	เลาหวณชิ	และ	ผู้ชว่ยศาสตราจารย	์ดร.สุพรรณ	ยัง่ยนื	ไดน้ำาทมีงานนกัวจิยั	คณะวศิวกรรมศาสตร	์

คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1	 ในการประกวด	 NESP	 Innovation	 award	 2017	 สาขา	 นวัตกรรมเชิงพาณิชย์	 ระหว่างวันที่	 21-23		

มิถุนายน	 2560	 โดยผลงานที่ได้ รับรางวัล	 คือ	 “ชุดอุปกรณ์คัดแยกและทำาความสะอาดสำาหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุน	

ด้วยรังสีอันฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง”

 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Award 2017
	 ผูช้ว่ยศาสตราจารย.์ดร	จกัรมาส	เลาหวณชิ	รองคณบดฯีฝ่ายอำานวยการ	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สุพรรณ	ยัง่ยนื	ผู้ชว่ยคณบดฯี

ฝา่ยบริการวชิาการ	ควา้รางวัลชนะเลศิอนัดบั	1	MOST	Innovation	Award	2017	สาขาผลิตภัณฑ/์กระบวนการเชิงพาณชิย	์ระดบัประเทศ	

โดยงานวิจัยที่เข้าร่วมประกวดคือ	ชุดอุปกรณ์คัดแยกและทำาความสะอาดสำาหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอีนฟราเรดร่วมกับลม

ปล่อยทิ้ง	ณ	ลานอีเด็น	ชั้น1	เซ็นทรัลเวิลด์	ในระหว่างวันที่	26-27	สิงหาคม	2560	

 นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัล Popular Vote ITCi
	 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์		

เข้าร่วมการแข่งขัน	 ITCi	 Award	 หัวข้อ	 “นวัตกรรมสำาหรับบ้าน	

ผูส้งูวยั”	ภายใต้โจทยอ์ปุกรณช์ว่ยภายในบา้นเพือ่ใหผู้ส้งูอายสุามารถ

ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและสะดวกสบาย	 (Independent	 living)		

โดยการนี้นิสิตจากสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	 ทีม	 “เจ้าอุ่นใจ		

(Robot	 Nurse)	 ได้รับรางวัล	 Popular	 Vote	 ในการประกวด	

หุ่นยนต์ดังกล่าว	ณ	ชั้น	LG	ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน	กรุงเทพฯ	

เมื่อวันที่	15	กันยายน	2560
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการเรียนการสอน



1. หลักสูตร

กลุมสาขา
ระดับ

ปริญญา
หลักสูตรและสาขาวิชา วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ.รับทราบ (วันท่ี)

1. หลักสูตรที่เปดใน

ปการศึกษา 2559

ระดับ

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ 
วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

วศ.บ. วิชาวิศวกรรมไฟฟา 

4/2555 วันที่ 27 เมษายน 2555

4/2555 วันที่ 27 เมษายน 2555

4/2555 วันที่ 27 เมษายน 2555

4/2559 วันที่ 25 เมษายน 2559

4/2555 วันที่ 27 เมษายน 2555

4/2555 วันที่ 27 เมษายน 2555

8/2555 วันที่ 31 สิงหาคม 2555

25 ธันวาคม 2558 

1 เมษายน 2558

21 พฤศจกิายน 2557

31 พฤษภาคม 2560

1 เมษายน 2558

5 กุมภาพันธ 2558

6 มกราคม 2559

ระดับ

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา

วศ.ม. วิชาวิศวกรรมไฟฟาและ 

คอมพิวเตอร

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

12/2555 วันที่ 25 ธันวาคม 2558

12/2555 วันที่ 25 ธันวาคม 2558

5/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2555

อยูระหวางดําเนินการ

15 ก.ค. 59

อยูระหวางดําเนินการ

ระดับ

ปริญญา

เอก

ปร.ด. วิศวกรรมโยธา

ปร.ด. วิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 และคอมพิวเตอร

ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล

4/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

12/2555 วันที่ 25 ธันวาคม 2558

5/2560 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

อยูระหวางดําเนินการ

27 ก.ค. 59

อยูระหวางดําเนินการ

2. โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

วันเดือนป โครงการ/กิจกรรม

20-ต.ค. 2559 โครงการสนับสนุนใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียน

การสอน สาขาวิศวกรรมไฟฟา

29 ต.ค. - 13 พ.ย.2559 โครงการสนับสนุนรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (ครั้งที่ 1)

24-พ.ย.-2559 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการออกแบบและการสรางหุนยนต (รวมการแขงขันหุนยนตซูโม 

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ม.ราชภัฏบุรีรัมย ) 

4-พ.ย.-2559 โครงการอบรมเพิ่มความรูและพัฒนาทักษะดานวิชาการ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพ”

12-พ.ย.-2559 โครงการอบรมเพิ่มความรูและพัฒนาทักษะดานวิชาการ “งานเขียนแบบดานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส”

16-18 พ.ย. 2559 โครงการแขงขันสะพานไมไอติม

19-20 พ.ย. 2559 โครงการสัมมนานิสิตและ KM ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2559

24-พ.ย.-2559 วิพากษหลักสูตร

10 - 11 ธ.ค. 2559 โครงการรับปริญญาบัณฑิตใหม
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วันเดือนป โครงการ/กิจกรรม

27-ธ.ค. 2559 โครงการประเมินผลหลักสูตรและทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

(ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ประจําภาคเรียนที่ 1/2559) 

6-ม.ค. 2559 โครงการสัมมนานิสิตเลือกสาขา

26 - 27 ม.ค. 2560 โครงการศึกษาดูงานนิสิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

28-ม.ค. 2560 โครงการติวสอบ กว. และพัฒนาคุณภาพนิสิต

28 ม.ค. - 18 ก.พ. 2560 โครงการสนับสนุนรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (ครั้งที่ 2)

4-5 ก.พ. 2560 โครงการพฒันาศกัยภาพนสิิตดานการออกแบบและการสรางหุนยนต (อบรมความรูเรือ่ง “การใชโปรแกรม

เขียนแบบทางวิศวกรรมและการขึ้นรูปชิ้นงานโดยเครื่องพิมพสามมิติ)

1 - 6 ก.พ. 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการออกแบบและการสรางหุนยนต (เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐ

ในโครงการ รางวัลนักคิดส่ิงประดิษฐรุนใหม ประจําป 2560 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา)

8 - 10 ก.พ. 2560 โครงการศึกษาดูงานนิสิต สาขาวิศวกรรมชีวภาพ

22 - 25 ก.พ. 2560 โครงการสนับสนุนนิสิตแตละสาขาวิชาเขารวมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน และแขงขันทางวิชาการ 

สาขาวิศวกรรมโยธา (แขงขันสะพานไมไอติม ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร จ.นครปฐม)

25 - 26 ก.พ. 2560 โครงการเพิ่มศักยภาพการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาระดับสูง

13/20/27 มี.ค. และ 3 

เม.ย. 2560

โครงการสนับสนุนใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียน

การสอน สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

14 - 15 มี.ค. 2560 โครงการศึกษาดูงานนิสิค สาขาวิศวกรรมการผลิต

16 - 18 มี.ค. 2560 โครงการศึกษาดูงาน นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส

17 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2560 โครงการสนับสนุนรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (ครั้งที่ 3)

18-มี.ค. 2560 โครงการสนับสนุนใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียน

การสอน สาขาวิศวกรรมชีวภาพ

20-มี.ค. 2560 โครงการสนับสนุนใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเขามามีสวนรวม

ในการเรียนการสอน สาขาวิศวกรรมการผลิต

22- 24 มี.ค. 2560 โครงการสนับสนุนนิสิตแตละสาขาวิชาเขารวมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน และแขงขันทางวิชาการ 

สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล และสาขาวศิวกรรมชวีภาพ (เขารวมการประชุมวชิาการโครงงานวศิวกรรมเกษตร

แหงชาติ ครั้งที่ 23 ณ มจล. ลาดกระบังฯ)

1 - 2 เม.ย. 2560 โครงการเพิ่มศักยภาพนิสิต

6-เม.ย. 2560 โครงการอบรมพัฒนาทักษะสําหรับนิสิตชั้นปสุดทาย

8- 9 เม.ย. 2560 โครงการแขงขันคอนกรีต

18-เม.ย. 2560 โครงการปจฉิมนิเทศและเตรียมความพรอมในการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา

20 - 21 เม.ย. 2560 โครงการศึกษาดูงานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

20 เม.ย. 2560 ศึกษาดูงานสาขาวิศวกรรมโยธา

21 เม.ย. 2560 โครงการสนับสนุนใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียน

การสอน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
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วันเดือนป โครงการ/กิจกรรม

22 เม.ย. 2560 โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู/ถายทอดประสบการณระหวางศษิยเกาและศษิยปจจบุนัสาขาวศิวกรรมชวีภาพ

23 เม.ย. 2560 โครงการสนับสนุนใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียน

การสอน สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส

15 - 22 พ.ค. 2560 โครงการสํารวจภาคสนาม

21 - 27 พ.ค. 2560 โครงการสนับสนุนนิสิตแตละสาขาวิชาเขารวมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน และแขงขันทางวิชาการ 

สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส (เขารวมการแขงขันการออกแบบและสรางหุนยนตแหงประเทศไทย

ประจําป พ.ศ. 2560 ระดับภูมิภาค)

31 พ.ค. 2560 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ประจําภาคเรียนที่ 2/2559

5 - 24 มิ.ย. 2560 โครงการสนับสนุนนิสิตแตละสาขาวิชาเขารวมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน และแขงขันทางวิชาการ 

สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส (เขารวมการแขงขันการออกแบบและสรางหุนยนตแหงประเทศไทย

ประจําป พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

17 - 21 ก.ค. 2560 โครงการประเมินผลหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559

23 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560 โครงการประชาสัมพันธ แนะแนวการศึกษาตอ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25 ก.ค. 2560 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับปริญญาตรีและผูปกครองนิสิต

29 - 30 ก.ค. 2560 โครงการเพิ่มศักยภาพนิสิคดานวิศวกรรมการผลิต

1 ส.ค. 2560 โครงการเตรียมความพรอมนิสิตใหมสาขาวิศวกรรมไฟฟา

4 - 6 ส.ค. 2560 โครงการรวมแขงขันหุนยนตรายการ word robot game Thailand championship 2017 

ของนิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส

5 - 6 ส.ค. 2560 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบงานทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

7 - 8 ส.ค. 2560 โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

11 ส.ค. 2560 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับบัณฑิตศึกษา

16 - 18 ส.ค. 2560 โครงการสนับสนุนนิสิตแตละสาขาวิชาเขารวมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน และแขงขันทางวิชาการ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา

27 ส.ค. 2560 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ถายทอดประสบการณระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบันสาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม

4 ก.ย. 2560 โครงการสนับสนุนใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียน

การสอน สาขาวิศวกรรมโยธา
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3. นิสิต (จำานวน)

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ปกติ พิเศษ

พิเศษ

(เทียบเขา)

นิสิตใหม (รหัส 60)

วิศวกรรมศาสตร 511 62 - - - 573

วิศวกรรมโยธา - - 62 8 4 74

วิศวกรรมการผลิต - - 15 - - 15

วิศวกรรมเครื่องกล - - 23 7 1 31

วิศวกรรมชีวภาพ - - - - - -

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2 - - - - 2

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส - - 6 - - 6

วิศวกรรมไฟฟา - - 38 7 7 52

รวม 513 62 144 22 12 753
 

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมปกติ พิเศษ พิเศษ

(เทียบเขา)

นิสิตรวม

วิศวกรรมศาสตร 511 62 - - - 573

วิศวกรรมโยธา 177 10 121 27 7 342

วิศวกรรมการผลิต 173 24 37 - - 234

วิศวกรรมเครื่องกล 180 9 51 23 21 284

วิศวกรรมชีวภาพ 104 17 - - - 121

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 133 16 - - - 149

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส 152 13 18 - - 183

วิศวกรรมไฟฟา 171 12 127 19 14 343

รวม 1,601 163 354 69 42 2,229

* ขอมูล จากฝายวิชาการระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ กันยายน 2560
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4. การสำาเร็จการศึกษา
 4.1 นิสิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา

จํานวนผูที่สําเร็จการศึกษา

รวม

 ระบบปกติ ระบบพิเศษ
ระบบพิเศษ

 (เทียบเขา)

วิศวกรรมโยธา 47 - 16 63

วิศวกรรมการผลิต 29 5 4 38

วิศวกรรมเครื่องกล 40 3 20 63

วิศวกรรมชีวภาพ 14 4 - 18

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 28 3 - 31

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส 17 5 5 27

วิศวกรรมไฟฟา 27 2 12 41

รวม 202 22 57 281
*ขอมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560

 4.2 นิสิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา
จํานวนผูที่สําเร็จการศึกษา

รวม
ระบบในเวลาราชการ ระบบนอกเวลาราชการ

วศ.ม.วิศวกรรมโยธา 6 1 7

ปร.ด.วิศวกรรมโยธา 1 2 3

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 2 9

ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล 5 3 8

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟาฯ 4  - 4

ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟาฯ 2 2 4

รวม 25 10 35
*ขอมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
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4.3 นิสิตที่สําเร็จการศึกษารวม ปการศึกษา 2542 - 13 กันยายน 2560 ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชา จํานวนผูที่สําเร็จการศึกษา
รวม

ระบบปกติ ระบบพิเศษ ระบบพิเศษ (เทียบเขา)

วิศวกรรมโยธา(ชนบท) 310 23 166 499

วิศวกรรมโยธา(ระบบอาคาร) 7 1 - 8

วิศวกรรมเครื่องกล(การผลิต) 167 11 214 392

วิศวกรรมเครื่องกล(พลังงาน) 105 5 64 174

เทคโนโลยีการจัดการ 57 3 - 60

วิศวกรรมโยธา 223 17 110 361

วิศวกรรมการผลิต 309 39 104 457

วิศวกรรมเครื่องกล 220 16 91 329

วิศวกรรมชีวภาพ 87 9 - 98

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 158 19 - 181

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส 101 21 34 161

วิศวกรรมไฟฟา 260 11 132 403

รวม 2,004 175 915 3,123

 4.4 นิสิตที่สําเร็จการศึกษารวม ปการศึกษา 2545 - 18 ตุลาคม 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา จํานวนผูที่สําเร็จการศึกษา
รวม

ระบบในเวลาราชการ ระบบนอกเวลาราชการ

วศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน 28 - 28

ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน 9 - 9

วศ.ม.วิศวกรรมโยธา 49 18 67

ปร.ด.วิศวกรรมโยธา 7 2 9

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 73 15 88

ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล 29 6 35

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟาฯ 36 1 37

ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟาฯ 12 8 20

รวม 243 50 293
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5. บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ ได้ตีพ�มพ์เผยแพรระดับชาติ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ผลงานตีพิมพ ฐานขอมูล

1 นายสุทธิเกียรติ ภูพานไร วิศวกรรมเครื่องกล สุทธิเกียรติ ภูพานไร, จักรมาส เลาหวณิช และ

สุพรรณ ยั่งยืน. (2559). การพัฒนาชุดอุปกรณ

ทําความสะอาดโดยใชลมดูดสําหรับโรงงานขาวโพด

เลี้ยงสัตว. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร สมาคม

วทิยาศาสตรการเกษตรแหงประเทศไทย, 47(3), 393-

396.

TCI  กลุม 2

2 นายทิณกร  กุระอิ่ม วิศวกรรมเครื่องกล ทิณกร กุระอิ่ม และสุดสาคร อินธิเดช. (2559). ผล

ของการบําบัดเย็นตอการเปลี่ยนแปลงความแข็งของ

เหล็กหลอโครเมียมสูงท่ีมีปริมาณโครเมียมแตกตาง

กนั. วารสารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม, 11, 343-347. 

TCI  กลุม 2

3 นายธีรวัฒน พีบขุนทด วิศวกรรมเครื่องกล ธรีวฒัน พบีขนุทด, จกัรมาส เลาหวณิช และสพุรรณ 

ยัง่ยนื. (2557). การศกึษาคณุสมบตัทิางกายภาพของ

กระเทียมสําหรับการออกแบบเคร่ืองปอกเปลือก. 

วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 45(3/1 พิเศษ), 377-

380.

TCI  กลุม 2

4 นายศิวกร  ทองทิพย วิศวกรรมเครื่องกล ศวิกร ทองทพิย, จินดาพร จาํรสัเลศิลกัษณ และ จกัร

มาส เลาหวณิช.(2559). ทรานสเอสเทอริฟเคชันของ

นํ้ามันพืชโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุดวยเตา

ปฏิกรณแบบกวนเชิงกล. วารสารวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 11, 139-147. 

TCI กลุม 1

5 นายลิขิต คําลําเภา วิศวกรรมเครื่องกล Khamlampao, L., Jamradloedluk, J. &  

Lertsatitthanakorn, Ch. (2014). Experimental 

study of a thermoelectric solar collector 

integrated with a water lens. NU Science 

Journal, 11(1), 15- 22. 

TCI  กลุม 1

6 นายปริญญา นูวบุตร วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญา  นูวบุตร, จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ และ

เจริญพร เลิศสถิตธนกร. (2559). ถานและนํ้าสมควัน

ไมจากการคารบอไนเซชัน่ของเปลอืกไมและเปลอืกผล

ไม. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม, 35(3), 519-524. TCI กลุม 1

ISI-IF:0.745

40 รายงานประจําป 2560
Annual Report 2017



ที่ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ผลงานตีพิมพ ฐานขอมูล

7 นายคุณาวุฒิ คุณา วิศวกรรมเครื่องกล คุณาวุฒิ คุณา, จักรมาส เลาหวณิช และเกสร วงค

เกษม. (2559) การพัฒนาเครื่องคัดแยกปลาขาง

เหลืองตากแหงโดยใชเครื่องจักรกลวิทัศน.วารสาร

วิทยาศาสตร  และ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลั ย

มหาสารคาม, ฉบับพิเศษ 512-517.

TCI กลุม 1

8 นายฉัตรชัย พรหมดี วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร

ฉัตรชัย  พรหมดี และชลธี  โพธิ์ทอง. (2559) การ

ผลติพลงังานไฟฟาดวยกงัหนัลมซาโวเนยีสแบงชองลม

คู. วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี, 9(2), 18-29.

TCI กลุม 1

9 นายสุทธาวาส สกุลเจริญ วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร

Sakulchareon, S. and Sa-ngiamvibool, W. 

(2014). Solving economic dispatch problem 

with generator constraints using adaptive bee 

algorithm.  Journal of Graduate School 

Uttaradit Rajabhat University, 9, 335-364.

TCI กลุม 2

10 นายกิติภรณ  เงินบุตร

โคตร

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร

Nengbudkote, k. and Sa-ngiamvibool, W. 

(2014). Bee Algorithm to solve economics 

dispatch problem considering valve-point 

effects. Journal of Graduate School Uttaradit 

Rajabhat University, 9, 27-36.

TCI  กลุม 2

11 นายภูมินทร สุวรรณธาดา วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร

ภูมินทร  สุวรรณธาดา,  ณัฐวุฒิ  สุวรรณทา  และวร

วัฒน  เสงี่ยมวิบูล. (2556). วงจรกรองสัญญาณผาน

ท้ังหมดชนิดมุมองศานําแบบสมดุล และปรับคา

ความถ่ีดวยกระแส. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.

พระนคร. ฉบับพิเศษ. 619-624. 

TCI  กลุม 2

12 นายทรงยศ มงคลพิศ วิศวกรรมโยธา ทรงยศ มงคลพิศ และเพชร เพ็งชัย. (2559). ความ

เปนไปไดในการบําบัดนํ้าเสียดวยจุลินทรียจาวปลวก

ในถังกรองไรอากาศแบบไหลขึ้นโดยใชเชือกไนลอน

และตวักรองไมไผเปนตวักลาง. วารสารวจิยั มข. (ฉบบั

บัณฑิตศึกษา), 16(1), 12-20. 

TCI กลุม 2

13 นางสาวกรรณิการ บุตร

คํา

วิศวกรรมโยธา กรรณิการ บุตรคํา และรัตนา หอมวิเชียร. (2560). 

การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศโลกที่มีตอการคาดการณปริมาณนําทาในลุม

นําหวยหลวง. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(3), 313-323.

TCI  กลุม 

1
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ที่ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ผลงานตีพิมพ ฐานขอมูล

14 นายสยมภู แสงเทพ วิศวกรรมโยธา สยมภ ูแสงเทพ และเพชร เพง็ชัย. ผลผลติและตนทนุ

ของการทาํนาแบบประณตีและการพฒันาคณุภาพปุย

ภายใตวธิหีมกัปุยตามแบบปุยอนิทรยีวธิวีศิวกรรมแม

โจ   1 .  วารสารวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 35(1), 67-74. 

TCI  กลุม 2

15 นายตระการ กาสีใส วิศวกรรมโยธา ตระการ   กาสีใส และอนงคฤทธิ์ แข็งแรง. (2559). 

เกณฑการจดัสรรนํา้ทีเ่หมาะสม โดยวธิหีาคาทีเ่หมาะ

สมที่สุดดวยเทคนิควิธีอาณาจักรผึ้ง. วารสาร มทร. 

อสีาน ฉบบัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 9(3), 99-113. 

TCI  กลุม 1

16 นายกียรติพงศ สายเมือง วิศวกรรมโยธา เกียรติพงศ   สายเมือง และอนงคฤทธ์ิ แข็งแรง. 

(2560). เกณฑการจัดสรรนํ้าที่เหมาะสมดวยวิธี

เทคนคิการคนหาแบบทาบู. วารสารวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36(1), 1-9.

TCI กลุม 1

17 นายธรรมนูญ  มาวิเศษ วิศวกรรมโยธา ธรรมนูญ มาวิเศษ, ทรงยศ มงคลพิศ และเพชร เพ็ง

ชยั (2560) ผลของการเติมจลุนิทรยีสงัเคราะหแสงใน

ถังกรองไรอากาศแบบไหลขึ้นที่มีตอการบําบัดซีโอดี

ในนํ้าเสีย, วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36 (1), 29-36.

TCI  กลุม 1

18 นายวรรณรพ ทามี วิศวกรรมโยธา วรรณรพ ทามี และกริสน ชัยมูล (2559). พฤติกรรม

การรบันํา้หนกัของโครงขอแขง็คอนกรีตสาํเรจ็รปูทีใ่ช

รอยตอแบบเดือยบาเปด. วารสารวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 11(2), 91-98.

TCI  กลุม 1

19 นายประยูร พรมหลวงศรี วิศวกรรมโยธา ประยูร พรมหลวงศรี , เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน และจักร

พันธุ วงษพา. (2560). การศึกษาคุณสมบัติของอิฐดิน

ดิบผสมแอสฟลตอิมัลชันภายใตสภาวะการแชนํ้าตอ

เนื่อง. วารสารวิจัยรําไพพรรณี, 11(3).

TCI  กลุม 2

20 นายธนากร รัตนพันธุ วิศวกรรมโยธา ธนากร รัตนพันธุ, มณีรัตน องควรรณดี และศิริมา 

ปญญาเมธกีลุ. (2558). การประเมนิความสามารถของ

ตนไมประดบัในการดกัจบัอนภุาคขนาดเลก็ในอาคาร 

วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

24(3), 76-86.

TCI  กลุม 1

21 นายภาณุพงศ นาสุริวงศ วิศวกรรมโยธา ภาณพุงศ  นาสรุวิงศ, กรสิน ชยัมลู และวชิดุา เสถยีร

นาม. (2560). ประเด็นความไมปลอดภัยที่พบบอย

บริเวณทางแยกอันตรายในประเทศไทย. วารสาร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี. 7(2).

TCI กลุม 1
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6. บทความวทิยานิพนธ์ของบัณฑติระดบัปรญิญาเอกท่ีไดต้พี�มพเ์ผยแพรระดบันานาชาติ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ผลงานตีพิมพ ฐานขอมูล

1 นายพิสิฐชัย โคสะสุ วิศวกรรมเครื่องกล Kosasu, P., Inthidech, S., Sriprateep, K. & 

Matsubara, Y. (2016) The effect of sub-crit-

ical heat treatment on hardness, retained 

austenite and abrasive wear resistance of 

hypoeutectic 16 mass% Cr-2 mass% Mo cast 

iron with varying Vanadium content. Materials 

Transactions, 57(2), 174-182.

ISI - IF:0.68

2 นายสมสุข ไตรศุภกิตติ วิศวกรรมเครื่องกล Trisupakitti, S., Jamradloedluk, J. & Wiri-

yaumpaiwong, S. (2016). Adsorption cooling 

system using metal-impregnated zeolite-4A. 

Advances in Materials Science and Engineer-

ing, http://dx.doi.org/10.1155/2016/4283271

ISI-IF:1.010

3 นายบุญสง ฤทธิ์ตา วิศวกรรมเครื่องกล Ritta, B., Rittidech, S. & Bubphachot, B. (2016). 

Optimum blank shape for cylindrical cup 

from sus304 in deep drawing process by fi nite 

element method. Journal of International 

Review of Mechanical Engineering, 10 (4), 

226-271.

SCOPUS

4 นางสาวคนงึนติย จบัใจเหมาะ วิศวกรรมเครื่องกล Chapchaimoh, K., Poomsa-ad, N., Wiset, L. 

& Morris, J. (2016). Thermal Characteristics of 

heat pump dryer for ginger drying. I Interna-

tional Journal of Behavioral Science. Applied 

Thermal Engineering, 95, 491-498.

ISI-F:2.739

5 นางอาภาภรณ จอมหลาพีรติกุล วิศวกรรมเครื่องกล Jomlapelatikul, A., Wiset, L., Duangkham-

chan, W. & Poomsa-ad, N. (2016). Mod-

el-based investigation of heat and mass 

transfer for selecting optimum intermediate 

moisture content in stepwise drying. Journal 

of Applied Thermal Engineering, 107, 987-993.

ISI-IF:3.043

6 นายประยูร จอมหลาพีรติกุล วิศวกรรมเครื่องกล Jomlapeeratikul, P., Poomsa-ad, N. & Wiset, 

L. (2016). Effect of drying temparatures and 

plasticizers on the properies of konjac fl our 

fi lm. Journal of Food Process Engineering, 

107, 987-993.

ISI-IF:0.745
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ที่ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ผลงานตีพิมพ ฐานขอมูล

7 นายนรินทร ศิริวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล Siriwan, N., Chompookham, T., Ding, Y. & Rit-

tidech, S. (2017). Heat transfer predictions for 

helical oscillating heat pipe heat exchanger: 

Transient condition. Journal of Mechanical 

Science and Technology, 31(7), 3553-3562.

ISI-IF:0.761

8 นายเกยูร ดวงอุปมา วิศวกรรมเครื่องกล Duanguppama, K., Suwapaet, N. & Pattiya, 

A. (2016). Fast pyrolysis of contaminated 

sawdust in a circulating fl uidised bed reactor. 

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 

118, 63-74.

ISI-IF:3.564

9 นายบุญสิริ ปตตาแสง วิศวกรรมเครื่องกล Pidtasanga, B., Udomsapb, P., Sukkasib, S., 

Chollacoopb, N. & Pattiya, A. (2016). Infl uence 

of alcohol addition on properties of bio-oil 

produced from fast pyrolysis of eucalyptus 

bark in a free-fall reactor. Journal of Industrial 

and Engineering Chemistry, 19(6), 1851-1857.

ISI-IF:2.063

10 นางอังคณา เจริญมี วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร

Charoenmee, A. & Sa-Ngiamvibool, W. 

(2016). Electronically controllable sinusoidal 

oscilators based-on CCCCTAs and grounded 

capacitors. Far East Journal of Electronics and 

Communications. 16(2), 219 - 231.

SCOPUS

11 นายสราวุฒิ บุญเกิดรัมย วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร

Boonkirdram, S. & Sa-ngiamvibool, W. (2016). 

A Novel Planar Interdigital Capacitor Level 

Sensor. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, 

91(8), 91-95.

SCOPUS

12 นายวชิรปญญา ปญญา

วอง

วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร

Punyawong, W., Sa-Ngiamvibool, W., Auraso-

pon, A. & Hongprasit, S. (2013). An Improve-

ment of CMOS Voltage Reference. PRZEGLAD 

ELEKTROTECHNICZNY, 89(6), 109-112.

SCOPUS

13 นายถนอมศักดิ์ วงศมีแกว วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร

Wongmeekaew, T. & Sa-ngiamvibool, W. 

(2016). A Fully-Balanced Current-Tunable 

Integrator with CAPRIO Technique. PRZEGLAD 

ELEKTROTECHNICZNY, 92(3), 136-139.

SCOPUS

14 นายทรงกรด พิมพิศาล วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร

Phimphisan, S  & Sa-ngiamvibool, W. (2015). 

Determination of Water added in Raw Milk 

using Interdigital Capacitor Sensor.  PRZEGLAD  

ELEKTROTECHNICZNY, 91(9), 265-267. 

SCOPUS
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ที่ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ผลงานตีพิมพ ฐานขอมูล

15 นายวิทยา ชํานาญไพร วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร

Chamnanphai, V.  & Sa-ngiamvibool, W. 

(2017). Electronically Tunable SIMO Mixed-

mode Universal Filter using VDTAs.  PRZEGLAD  

ELEKTROTECHNICZNY, 207.

SCOPUS

16 นางปาริชาติ กินรี วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร

Kinnaree, P. & Sa-ngiamvibool, W. (2017). 

Current-mode multi-input single-output filter 

based on CCCDTAs. Przeglad Elektrotechniczny, 

93(3), 201-206

SCOPUS

17 นายวรัญู  บัวขาว วิศวกรรมโยธา Buakhao,  W.  &  Kangrang, A. (2016). DEM 

Resolution Impact on the Estimation of the 

Physical Characteristics of Watersheds by 

Using SWAT. Advances in Civil Engineering,  

DOI: 10.1155/2016/8180158.

SCOPUS/

ISI

18 นายจิรวัฒน  ศุภโกศล วิศวกรรมโยธา Supakosol, J. & Kangrang, A. (2017). Climate 

Change Impact on Water Quality in Song 

Khram Basin, Thailand. International Review 

of Civil Engineering (IRECE). 7(6), 176-184.

SCOPUS

19 นายหริส ประสารฉํ่า วิศวกรรมโยธา Prasanchun, H. & Kangrang, A. (2017). Optimal 

Reservoir Rule Curves under Climatic and 

Land Use Changes for Lampao Dam using 

Genetic Algorithm. KSCE JOURNAL OF CIVIL 

ENGINEERING.  DOI 10.1007/s12205-017-0676-

9.

ISI-IF:0.600
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต



1. โครงการ/กิจกรรมของนิสิต

ที่ ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ป สถานที่

1. โครงการการพัฒนาภาวะความเปนผูนํา : 
เมล็ดพันธุนักกิจกรรม รุนที่ 1

5-6 พ.ย. 2560 หองประชุม EN-204 
คณะวิศวกรรมศาสตร

2. โครงการติวหนังสือนองใหม 
(กอนสอบปลายภาค 1/2559)

14-20 พ.ย. 2559 หองประชุม EN-217 
คณะวิศวกรรมศาสตร

3. โครงการสหกิจศึกษา (แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการดํา
เนินงานฯ)

23 พ.ย. 2559 หองประชุม EN-204 
คณะวิศวกรรมศาสตร

4. โครงการราตรีสีเลือดหมู : รอยดวงใจ
ถวายความจงรักภักดี

11 ธ.ค. 2559 ตึกปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร

5. โครงการสหกิจศึกษา : เขาพบสถานประกอบการฯ 19-21 ธ.ค. 2559 สถานประกอบการตางๆ

6. โครงการ “ตามรอยพอแผนดิน ๙”
(ปรับรูปแบบมาจากประเพณีลอยกระทง)

19-22 ธ.ค. 2559 ศูนยการเรียนรูของชุมชน
บานจํารุง ต.เนินฆอ อ.แกลง 

จ.ระยอง และ กรมชลประทานที่ 
11 จ.นนทบุรี

7. โครงการการพัฒนาภาวะความเปนผูนํา : 
เมล็ดพันธุนักกิจกรรม รุนที่ 2

24-25 ธ.ค. 2559 หองประชุม EN-204 
คณะวิศวกรรมศาสตร

8. โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 14 ม.ค. 2560 อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9. โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ : บูรณาการ
ศาสตรความรู เคียงคูชุมชน

8-28 ก.พ. 2560 วัดปาศรีมงคลโคกราง 
ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด

10. โครงการ เขารวมกิจกรรมของสหพันธนิสิตนักศึกษา
วศิวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (สนวท.) : ประชมุสมชัชา
สามัญ ครั้งที่ 6/2559

10-12 ก.พ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

11. โครงการติวหนังสือนองใหม 
(กอนสอบกลางภาค 2/2559)

14-26 ก.พ. 2560 หองประชุม EN-217 
คณะวิศวกรรมศาสตร

12. โครงการสหกิจศึกษา : นิเทศนิสิต 2/2559 
รุนที่ 36

3-7 มี.ค. 2560 สถานประกอบการตางๆ

13. โครงการ เขารวมกิจกรรมของสหพันธนิสิตนักศึกษา
วศิวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (สนวท.) : ประชมุสมชัชา
สามัญ ครั้งที่ 7/2559

17-19 มี.ค. 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

14. โครงการประชุมพัฒนานิสิตสัญจร 23 มี.ค. 2560 หองประชุม EN-204 
คณะวิศวกรรมศาสตร

15. โครงการ “หนึ่ งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจําป  
งบประมาณ 2560” : สืบสานพิธีทอดผาปาสามัคคีดวย
ขยะรี ไซเคิลอยางมีสวนรวมของชุมชนบานดอนยม 
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

1-2 เม.ย. 2560 วัดบานดอนยม ต.ทาขอนยาง 
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
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ที่ ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ป สถานที่

16. โครงการกีฬาวิดสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2559 2 เม.ย. 2560 อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17. โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

8 เม.ย. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 (ม.ใหม)

18. โครงการกีฬาราชพฤกษ ประจําปการศึกษา 2559 3-9 เม.ย. 2560 สนามกีฬากลาง (ม.ใหม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19. โครงการ เขารวมกิจกรรมของสหพันธนิสิตนักศึกษา
วศิวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (สนวท.) : ประชมุสมชัชา
สามัญ ครั้งที่ 8/2559

7-9 เม.ย. 2560 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

จ.สมุทรปราการ

20. โครงการประเพณีสงกรานต ประจําป 2560 18 เม.ย. 2560 อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21. โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร 21 เม.ย. 2560 ลานขางหองสโมสรนิสิตฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร

22. โครงการสัมมนานิสติฝกงาน ประจําปการศึกษา 2559 (กอน
ออกฝกงาน)

19 เม.ย. 2560 หองประชุม EN-217 
คณะวิศวกรรมศาสตร

23. โครงการติวหนังสือนองใหม (กอนสอบปลายภาค 2/2559) 19-25 เม.ย. 2560 หองประชุม EN-217 
คณะวิศวกรรมศาสตร

24. โครงการการพัฒนาภาวะความเปนผูนํา : เมล็ดพันธุนัก
กิจกรรม รุนที่ 3

29-30 เม.ย. 2560 หองประชุม EN-204 
คณะวิศวกรรมศาสตร

25. โครงการออกคายชมรมถนนผูสราง 18-27 พ.ค. 2560 โรงเรียนชุมชนกูจาน ต.กูจาน 
อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร

26. โครงการ เขารวมกิจกรรมของสหพันธนิสิตนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (สนวท.) : เขารวมออก
คายบาํเพ็ญประโยชน “วาทีว่ศิวกรรุนใหม ปนนํา้ใจสูชุมชน”

25-30 พ.ค. 2560 บานกุดหิน ต.หวาทอง 
อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

27. โครงการเตรียมความพรอมคณะกรรมการประชุมเชียร 
ประจําปการศึกษา 2560

30 พ.ค. - 
21 ก.ค. 2560

บริเวณรอบอาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร

28. โครงการ KM ฝายกจิการนสิติกับสโมสรนสิติฯ และมอบงาน
สานตอสโมสรนิสิตฯ : KM คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตฯ 

และ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร

8 มิ.ย. 2560 หองประชุม EN-204 
คณะวิศวกรรมศาสตร

29. โครงการ เขารวมกิจกรรมของสหพันธนิสิตนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (สนวท.) : ประชุมใหญ
สมัชชา ประจําป 2559

15-19 มิ.ย. 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร จ.นครปฐม

30. โครงการเครือขายศิษยเกาและความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ เพื่อสรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน 

1 ก.ค. 2560 หองประชุม EN-217 
คณะวิศวกรรมศาสตร

31. โครงการรองเพลงคณะวิศวกรรมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2560

3-5 ส.ค. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร

49Faculty of Engineering
คณะว�ศวกรรมศาสตร



2. ทุนการศึกษาของนิสิต (ตอเนื่อง)

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน มูลคาทุน จํานวนทุน

นางสาวณิชาพร ศรีสวางวงค ทุนการศึกษาบริษัท ไมโครชิพ 

(ไทยแลนด) จํากัด ปการศึกษา 2559

เบิกจายตามจริง 1

นายไกรวิชญ ดาบโสมศรี ทุนมูลนิธิจุฬาภรณ 

ประจําปการศึกษา 2559

เบิกจายตามจริง 1

นายคธา ทองสุรี ทุนพานาโซนิค ปนวิศวะ สรางอนาคต ปการ

ศึกษา 2559

เบิกจายตามจริง 1

นายไกรวิชญ ดาบโสมศรี ทุนมูลนิธิจุฬาภรณ 

ประจําปการศึกษา 2559

เบิกจายตามจริง 1

3. ทุนการศึกษาของนิสิต (รายป)

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน มูลคาทุน จํานวนทุน รวมเปนเงิน

นางสาวพรศิริ ประเสริฐสังข ทุนรายไดมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559

5,000 1 5,000

นางสาวศิริลักษณ ระหวา ทุนรายไดมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559

5,000 1 5,000

นางสาวฝนทิพย แนบสนิท ทุนรายไดมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559

5,000 1 5,000

นางสาวพุทธิดา พิศโสระ ทุนรายไดมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559

5,000 1 5,000

ที่ ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ป สถานที่

32. กิจกรรมบายศรีสูขวัญนองใหม 10 ส.ค. 2560 ลานอัฐศิลป (ลานแปดเหลี่ยม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

33. โครงการ ลอดซุมมหาวิทยาลัยและ Freshy day and 

Freshy night : “ลอดซุม ประกวดดาวเดือนคณะฯ และ 

Freshy day and Freshy night ประจําปการศกึษา 2560”

16 และ 26 
ส.ค. 2560

หองประชุม EN-217 
คณะวิศวกรรมศาสตร
และ อาคารพลศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

34. โครงการแสงธรรมนําทาง และ อิ่มบุญ อิ่มอุน อิ่มใจ 
ประจําปการศึกษา 2560

19 ส.ค. 2560 วัดพุทธมงคล (วัดพระยืน) 
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

35. โครงการ KM ฝายกิจการนิสิตกับสโมสรนิสิตฯ และมอบ
งานสานตอสโมสรนสิติฯ : มอบงานสานตอสโมสรนสิติคณะ
วิศวกรรมศาสตร

19-21 ส.ค. 2560 โรงแรมฟาวนเทน ทรี รีสอรท 
ต.ขนงพระ อ.ปากชอง 

จ.นครราชสีมา

36. โครงการประเพณีไหวครู ประจําปการศึกษา 2560 31 ส.ค. 2560 หองประชุม EN-217 
คณะวิศวกรรมศาสตร
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ชื่อ-สกุล ชื่อทุน มูลคาทุน จํานวนทุน รวมเปนเงิน

นางสาวจารุวรรณ แกวคําใส ทุนรายไดมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559

5,000 1 5,000

นายศราวุธ โพธิ์ศรี - ทุนรายไดมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559

- ทุนมูลนิธินิวัตรไกรฤกธิ์ 

ประจําปการศึกษา 2559

5,000

5,000

2 10,000

นางสาวณัฐธยาน หอมพามา ทุนรายไดมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559

5,000 1 5,000

นายสมรักษ โสภา ทุนรายไดมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559

5,000 1 5,000

นายเกียรติศักดิ์ จันขุนทศ ทุนรายไดมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559

5,000 1 5,000

นายศิวากรณ อินทนนท ทุนรายไดมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559

5,000 1 5,000

นายณัฐวุฒิ วรรณภา ทุนรายไดมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559

5,000 1 5,000

นายมารุต ปะตะทะโย ทุนรายไดมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559

5,000 1 5,000

นายฐิติพงษ วารีบุตร ทุนรายไดมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559

5,000 1 5,000

นายธัญวัฒน เครือวรรณ ทุนสงเสริมนักกิจกรรม 

ประจําปงบประมาณ 2560

4,000 1 4,000

นายติรมีชีย สาและ ทุนสงเสริมนักกิจกรรม 

ประจําปงบประมาณ 2560

4,000 1 4,000

นายวิษณุ โจทะนัง ทนุรายไดประจาํปการศกึษา 2559 งบ

ประมาณ 2560

4,000 1 4,000
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการทำานุบำารุงศิลป

วัฒนธรรม



1. โครงการ/กิจกรรมด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

วัน/เดือน/ป ชื่อกิจกรรม/โครงการ
จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม

18 เม.ย. 2560 โครงการประเพณีสงกรานต ประจําป 2560 150

19 ส.ค. 2560 โครงการแสงธรรมนําทาง และ อิ่มบุญ อิ่มอุน อิ่มใจ 
ประจําปการศึกษา 2560

475

31 ส.ค. 2560 โครงการประเพณีไหวครู ประจําปการศึกษา 2560 351

2. เคร�อขายความรวมมือด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ

วัน/เดือน/ป ชื่อกิจกรรม/โครงการ
จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม

25-27 ม.ค. 2560 โครงการ “สรางเครือขายดานประกนัคณุภาพการศกึษาระหวางสถาบัน 
ประจําปงบประมาณ 2560” ภายใตกิจกรรม “สืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย รวมใจจิตอาสา สรางสรรคกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21”

20

3. ผลงานด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

วัน/เดือน/ป ชื่อกิจกรรม/โครงการ
จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม

1-2 เม.ย. 2560 โครงการ “หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560” : สืบสานพิธีทอดผาปาสามัคคีดวยขยะรีไซเคิลอยางมีสวนรวม

ของชุมชนบานดอนยม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการวิจัย นวัตกรรม และ

งานสร้างสรรค์



โครงการวจิยั และงานสรา้งสรรค ์บคุลากรสายวชิาการที่ได้รบัทนุวจิยัภายในมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม

ที่ ชื่อโครงการวิจัย
จํานวนเงิน

(บาท)
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย

1 การอบแหงสับปะรดภูแลดวยการอบแหงแบบปะทะ 100,000 ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด 

หัวหนาโครงการ

ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ 

ผูรวมโครงการ

2 ตนแบบสามลอสกายแลปพลังงานไฟฟา 40,000 ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช หัวหนา

โครงการ

ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย 

ผูรวมโครงการ

ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง 

ผูรวมโครงการ

3 การพัฒนาระบบตรวจวัดโดยใชการประมวลผลภาพสําหรบักระบวนการ

ขึ้นรูปโลหะแผนตอเนื่องแบบสัมผัสจุดเดียว

40,000 ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท 

หัวหนาโครงการ

ผศ.ดร.เกยีรตสิิน กาญจนวนชิกลุ ผู

รวมโครงการ

4 การแนะนําหองเรียนกลับดานสูนิสิตวิศวกรรมศาสตร : กรณีศึกษาใน

รายวิชากลศาสตรวัสดุ

30,000 ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย 

หัวหนาโครงการ

5 การปรับปรุงเสนทางการขนสงสําหรับโรงนํ้าแข็ง อ.ลักขณา กิจวารี 20,000 ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท

 หัวหนาโครงการ

6 การผลิตอิฐบล็อกประสานจากตะกอนนํ้าประปา 20,000 ผศ.ดร.สหลาภ หอมวฒุวิงศ หัวหนา

โครงการ

7 การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมันสําปะหลัง 20,000 ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน 

หัวหนาโครงการ

8 การพัฒนาอุปกรณสําหรับใชในการทอผาดวยกี่กระตุก 20,000 ผศ.เกสร วงศเกษม 

หัวหนาโครงการ

9 การพัฒนาเครื่องหั่นหญารูปแบบถัง 100 ลิตร เพื่อผสมอาหารไกงวง 20,000 ผศ.ดร.โสภา แคนสี 

หัวหนาโครงการ

10 เครื่องสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย 20,000 อาจารยทวีศักดิ์ ทองแสน หัวหนา

โครงการ

11 ชุดฝกการยกกระดานสําหรับการนวดแผนไทยแบบราชสํานัก 20,000 อาจารยปริญญ ชุปวา 

หัวหนาโครงการ
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย
จํานวนเงิน

(บาท)
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย

12 การวิเคราะหการใชพลังงานและนํ้าในการแปรรูปอาราบิกากาแฟแบบ

เปยก

20,000 ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด 

หัวหนาโครงการ

13 การประยุกตใชอุปกรณทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนชนิดแบนที่มี

อิทธิพลตอการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

30,000 

ทุนอุดหนุนวิจัย

เพื่อพัฒนานิสิต

ระดับบัณฑิต

ศึกษา 

ป.เอก

รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ 

หัวหนาโครงการ

นายกันตภณ เปรมประยูร 

นิสิตผูรวมวิจัย

14 การประเมนิความสามารถของตนไมในการดกัจบัอนภุาคขนาดเลก็และ

บงชี้มลพิษอากาศในอาคาร

15,000

ทุนอุดหนุนวิจัย

เพื่อพัฒนานิสิต

ระดับบัณฑิต

ศึกษา

ป.โท

รศ.ดร.มณรีตัน องควรรณด ีหัวหนา

โครงการ

นายธนากร รัตนพันธุ 

นิสิตผูรวมวิจัย

15 การพัฒนาจีโอโพลิเมอรมอรตาท่ีผลิตจากเถาชานออยและตะกอนนํ้า

ประปาเผา

15,000

ทุนอุดหนุนวิจัย

เพื่อพัฒนานิสิต

ระดับบัณฑิต

ศึกษา 

ป.โท 

ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ

หัวหนาโครงการ

นายเอกภพ บุญเพลิง

นิสิตผูรวมวิจัย

16 ความสามารถในการทาํงานของแผงเซลลแสงอาทติย โดยใชระบบระบาย

ความรอนดวยนํ้าที่แตกตางกัน

15,000

ทุนอุดหนุนวิจัย

เพื่อพัฒนานิสิต

ระดับบัณฑิต

ศึกษา 

ป.โท

ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย

หัวหนาโครงการ

นายอิทธิพล หินดี

นิสิตผูรวมวิจัย

ยอมรวมจํานวนทุนวิจัยภายใน 445,000 บาท
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2. ข้อมูลจำานวนอาจารย์ที่ ไ ด้รับทุนวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจำาปงบประมาณ 2560

ที่ ชื่อโครงการวิจัย

จํานวนเงิน/

แหลงทุนภายนอก

 (บาท)

ระยะเวลา ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย

1 กา รศึ กษ าพฤ ติ ก ร รมขอ งคอนกรี ต

สมรรถนะสูงสําหรับโครงสรางสะพาน

302,833

บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม 

จังหวัดสระบุรี

(908,500 บาท /3คน)

2560-2561

9 มิ.ย. 60 -

ก.พ. 61

ผศ . ด ร . ก ริ ส น  ชั ย มู ล 

ผูรวมโครงการ

2 การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรด

พันธภูแลอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับ

ลมรอน

643,580

สกว.

(1,287,160 บาท /4คน)

2560-2561

12 เดือน 

1 มิ.ย.60 - 

31 พ.ค.61

ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ

ผูรวมโครงการ

ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด

ผูรวมโครงการ

3 การทดสอบเทคโนโลยีโรงงานอบแหง

ขาวเปลือกดวยรังสินฟราเรดรวมกับการ

เทมเปอรร่ิงและลมรอนท่ีชุมนุมสหกรณ

การเกษตรขอนแกนจํากัด

3,048,165

(งบ 2559-2560

6,096,330 บาท)

สนง.พัฒนาการวิจัยเกษตร

2559-2560

21 มีค.59-

20 มีค.60

ผศ.ดร.จกัรมาส เลาหวณชิ

นักวิจัย

4 รถสามลอสกายแลปไฟฟาดัดแปลง 400,000

(IRTC)

บริษัทอธิพงษมอเตอร จํากัด

2560

15 มี.ค. 60-

15ก.ย.60

ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย

นักวิจัย

5 การพัฒนาเครื่องปนอิฐมอญ 400,000

(IRTC)

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2560

15 มี.ค.60- 

15ก.ย.60

อ.กฤต จันทรสมัย

นักวิจัย

6 การพัฒนาชุดใบมีดปอกเปลือก

มันสําปะหลัง

400,000

(IRTC)

บริษัทบุญทันฟูดส(ประเทศไทย) 

จํากัด

2560

15มี.ค.60-

15ก.ย.60

ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

นักวิจัย

7 การออกแบบและพัฒนาระบบอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก

500,000

(iTAP MSU)

2560-2561

1ส.ค.60-

31ม.ค.61

ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

นักวิจัย

8 เครื่องสกัดนํ้ามันจากเมล็ดถั่วดาว

อินคาแบบเกลียวอัดเย็น 

705,200

บริษัทศักดิ์ดา ซาชา อินชิ อินคา 

(ประเทศไทย) จํากัด

2560

15 เม.ย.60-

15 ต.ค.60

ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

นักวิจัย

9 การออกแบบและพัฒนาเครื่อง

รอยใบยาสูบ

1,890,000

พวอ. ป.เอก 

ป1/59 

2559-2561

1 ก.พ. 59 - 

31 ม.ค. 62

ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

นักวิจัย
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย

จํานวนเงิน/

แหลงทุนภายนอก

 (บาท)

ระยะเวลา ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย

10 ระบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ไฟฟาจากความรอนเหลือท้ิงดวยเธอรโมอิ

เลก็ทรกิโดยวธีิการทาํความเยน็แบบระเหย

124,000

จํานวนทุน 248,000 บาท

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

2559-2560

1ต.ค.58- 

30ก.ย.60

ผศ.ดร.จินดาพร 

จํารัสเลิศลักษณ

เมธีวิจัย

11 การพัฒนาศกัยภาพผลติภณัฑไกงวงรมควนั 36,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร STEM เพื่อการ

วิจัยและพัฒนาสําหรับภาค

อุตสาหกรรม ประจําป 2560

2560 - 2561

1 มี.ค.60 - 

28 ก.พ. 61

ผศ.ดร.โสภา แคนสี

หัวหนาโครงการ

น า ย สั ง ค ม  สั พ โ ส

นิสิตระดับปริญญาเอก

ผูรวมวิจัย

17 การหาแนวทางปฏิบัติ ท่ีเหมาะสมของ

เครื่องอบแหงแบบความช้ืนสัมพัทธตํ่าเพื่อ

รักษาคุณภาพและเพิ่มกําลังการผลิตของ

ผลิตภัณฑสารสกัดจากลําไยอินทรีย

36,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร STEM เพื่อการ

วิจัยและพัฒนาสําหรับภาค

อุตสาหกรรม ประจําป 2560

2560 - 2561

1 มี.ค.60 - 

28 ก.พ. 61

อ.ดร.นเรศ มีโส

หัวหนาโครงการ

นายอาทิตย เพียรงาม

นิสิตระดับปริญญาเอก

ผูรวมวิจัย

18 การหาแนวการปฏิบัติที่เหมาะสมของขั้น

ตอนการอบแหงเห็ดแผบอบกรอบเพ่ือ

รักษาคุณภาพและเพิ่มการผลิตของเห็ด

แผนอบกรอบ

36,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร STEM เพื่อการ

วิจัยและพัฒนาสําหรับภาค

อุตสาหกรรม ประจําป 2560

2560 - 2561

1 มี.ค.60 - 

28 ก.พ. 61

อ.ดร.นเรศ มีโส

หัวหนาโครงการ

นางสาวทพิวลัย ประสงสขุ

นิสิตระดับปริญญาเอก

ผูรวมวิจัย

19 ตูอนุบาลลูกไกอัจฉริยะ 30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนา

สําหรับภาคอุตสาหกรรม ประจํา

ป 2560

2560 - 2561

1 มี.ค.60 - 

28 ก.พ. 61

ผศ.ดร.โสภา แคนสี

หัวหนาโครงการ

น า ย ไ พ รั ช  สุ ริ ย ะ

นิสิตระดับปริญญาโท

ผูรวมวิจัย

20 การฉีดขึ้นรูปและวิเคราะหการเกิดพอลิ

แล็กติกแอซิดแบบสเตริโอคอมเพล็กซ

300,000

(วช. ผาน มมส)

2560-2561

19 ต.ค. 59 - 

31 ส.ค. 61

ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ

หัวหนาโครงการ

ยอมรวมจํานวนเงินทุนวิจัยภายนอก 8,851,778 บาท

*ยอมรวมจํานวนเงินทุนวิจัยทั้งหมด* 9,296,778 บาท

(ทุนภายใน 445,000 บาท และ ทุนภายนอก 8,851,778 บาท)
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 3. โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ บุคลากรสายสนับสนุน

ที่ ชื่อโครงการวิจัย
จํานวนเงิน

(บาท)
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย

1 ปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจเขาศกึษาตอในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิตใน

จังหวัดมหาสารคาม ของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง

30,000 นางสาว เสาวลักษณ เรียงพรม

หัวหนาโครงการ

2 การวิเคราะหและปรับปรุงการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการในราช

อาณาจักร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30,000 นางสาว พักตรวิภา ขันผง

หัวหนาโครงการ

3 ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของในการเรียนวิชาปฏิบัติ

การวัสดุกอสรางของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30,000 นาย มีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร

หัวหนาโครงการ

4 การประเมินความตองการจําเปนของปจจัยที่เอื้อตอการเรียนวิชาปฏิบัติ

การปฐพีกลศาสตรของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30,000 นางสาว ตรีญาภัทร แสงตา

หัวหนาโครงการ

4. บทความที่ตีพ�มพ์/เผยแพรทั้งในและตางประเทศ

 4.1 วารสารนานาชาติ จํานวน 30 เรื่อง

ลําดับที่ ผลงานทางวิชาการ ฐานขอมูลวารสาร

1 Pidtasang, B. , Sukkasi, S. & Pattiya, A. (2016). Effect of in-situ addition of alcohol 

on yields and properties of bio-oil derived from fast pyrolysis of eucalyptus 

bark. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 120, 82-93.

ISI - IF:3.471 

2 Pattiya, A. & Suttibak, S. (2017). Fast pyrolysis of sugarcane residues in a fl ui-

dised bed reactor with a hot vapour fi lter. Journal of the Energy Institute, 90(1), 

110-119.

ISI - IF:3.204 

3 Ongwandee, M., Chatsuvan, T., Suksawas Na Ayudhya, W. & Morris, J. (2016). 

Understanding interactions in the adsorption of gaseous organic compounds 

to indoor materials. Environmental Science and Pollution Research, 24(6). 

5654-5668.

ISI - IF:2.741 

4 Duangkhamchan, W., Phomphai, A., Wanna, R., Wiset, L., Laohavanich, J., 

Ronsse, F. & Pieters, J.G. (2017). Infrared heating as a disinfestation method 

against sitophilus oryzae and Its effect on textural and cooking properties of 

milled rice. Food Bioprocess Technology, 10(2), 284-295.

ISI - IF:2.576 

5 Jaiboon, P., Poomsa-ad, N., Tungtrakul, P. & Soponronnarit, S. (2016). Improving 

head rice yield of glutinous rice by novel parboiling process. Drying Technology, 

34(16), 1991-1999.

ISI - IF:1.976 
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ลําดับที่ ผลงานทางวิชาการ ฐานขอมูลวารสาร

6 Boonyasri, M., Jamradloedluk, J., Lertsatitthanakorn, C., Therdyothin, A. & Sop-

onronnarit, S. (2017). Increasing the effi ciency of a thermoelectric generator using 

an evaporative cooling system. Journal of Electronic Materials, 46(5), 3043-3048.

ISI - IF:1.579 

7 Sriprateep, K. & Bohez, E.L.J. (2017). CAD/CAE for stress-strain properties of 

multifi lament twisted yarns. Textile Research Journal, 87(6), 657-668.

ISI - IF:1.443 

8 Jomlapeeratikul, P., Poomsa-ad, N. & Wiset, L. (2017). Effect of drying tempera-

tures and plasticizers on the properties of konjac fl our fi lm. Journal of Food 

Process Engineering, 40(3), Article Number: UNSP e12443.

ISI - IF:1.370 

9 Nachaisin, M., Jamradloedluk, J. & Niamnuy, C., 2016. Application of combined 

far-Infrared radiation and air convection for drying of instant germinated brown 

rice. Journal of Food Process Engineering, 39(3),306-318.

ISI - IF:1.370 

10 Siriwan, N., Chompookham, T., Ding, Y. & Rittidech, S. (2017). Heat transfer 

predictions for helical oscillating heat pipe heat exchanger: Transient condition. 

Journal of Mechanical Science and Technology, 31(7), 3553-3562.

ISI - IF:1.128 

11 Sa-Ngiamvibool, W.& Punyawong, W.(2017 ). An improvement of ultra low 

power, voltage and temperature intensive CMOS voltage reference. Revue 

Roumaine Des Sciences Techniques-Series Electrotechnique Et Energetique, 

62(2), 175-178.

ISI - IF:1.036 

12 Srithep, Y. & Pholharn, D. (2017). Plasticizer effect on melt blending of poly-

lactide stereocomplex. E-POLYMERS, 17(5), 409-416 . 

ISI - IF:0.949 

13 Songsorn, K., Sriprateep, K. & Rittidech, S. (2017). Using multiple performance 

characteristics to optimize the percent zinc coating balances edge joints of 

galvanized steel sheets for metal inert gas pulse brazing process. Advances in 

Mechanical Engineering, 9(7), DOI: 10.1177/1687814017714983.

ISI - IF:0.827 

14 Kangrang A. & Jiwlong, W. (2016). Fuzzy-GA Approach for estimating rainfall 

over upper Chi-Mun Basins of Thailand. Journal of Agricultural Science and 

Technology, 18(6), 1571-1581.

ISI - IF:0.813 

15 Meebupha, T., Inthidech, S., Sricharoenchai, P. & Matsubara, Y. (2017). Effect 

of molybdenum content on heat treatment behavior of multi-alloyed white 

cast iron. Materials Transactions, 58(4), 655- 662. 

ISI - IF:0.713 

16 Srithep, Y., Pholharn, D. & Veang-in, O. (2017). Effect of banana fi bers and plas-

ticizer on melt processing of polyvinyl alcohol. Journal of Polymer Engineering, 

37(4), 335-343 .

ISI - IF:0.658 
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ลําดับที่ ผลงานทางวิชาการ ฐานขอมูลวารสาร

17 Srithep, Y., Pholharn, D., Turng, L.S., Veang-in, O. & Morris, J. (2016). Effects of 

nucleation and stereocomplex formation of poly(lactic acid). Journal of Polymer 

Engineering, 36(7), 673-679.

ISI - IF:0.658 

18 Srithep, Y., Pholharn, D., And Turng, L-S. (2017) . Characterization of Stereocom-

plex Polylactide/Nanoclay Nanocomposites. International Polymer Processing, 

32(1), 121-128 . 

ISI - IF:0.634 

19 Prasanchum, H. & Kangrang, A. (2017). Optimal reservoir rule curves under 

climatic and land use changes for Lampao Dam using Genetic Algorithm. KSCE 

Journal of Civil Engineering, DOI 10.1007/s12205-017-0676-9.

ISI - IF:0.600

20 Thongdaeng, S., Bubphachot, B.& Rittidech, S. (2016). Two-phase fl ow pat-

terns of a top heat mode closed loop oscillating heat pipe with check valves 

(THMCLOHP/CV).

Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 57(6), 1101-1107.

ISI - IF:0.362 

21 Supakosol, J. & Kangrang, A. (2017). Assessment of soil loss and nutrient de-

pletion due to climate change impact in the Songkhram Basin. International 

Journal of Ecology & Development, 32(2), 43-52.

ISI /SCOPUS 

22 Kangrang, A., Prasanchum, H. & Hormwichian, R. (2017). Future runoff under 

land use and climate changes in the Ubolratana Basin, Thailand. International 

Journal of Ecology & Development, 32(3).

ISI / SCOPUS

23 Wanyo, P., Kaewseejan, N., Meeso, N. & Siriamornpun, S. (2016). Bioactive com-

pounds and antioxidant properties of different solvent extracts derived from 

Thai rice by-products. Applied Biological Chemistry, 59(3), 373-384.

ISI / SCOPUS

24 Somjai, P. & Sa-ngiamvibool, W. (2016). A novel of surface tension measure-

ment. Przeglad Elektrotechniczny, 92(11) 224-247.

SCOPUS 

25 Chamnanphai V., & Sa- ngiamvibool, W. (2017). Electronically tunable SIMO 

mixed-mode universal fi lter using VDTAs. Przeglad Elektrotechniczny, 92(3), 

207-211.

SCOPUS 

26 Kinnaree, P., & Sa-ngiamvibool, W.. (2017) . Current-mode multi-input sin-

gle-output fi lter based on CCCDTAs. Przeglad Elektrotechniczny , 92(3), 201-206.

SCOPUS 
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ลําดับที่ ผลงานทางวิชาการ ฐานขอมูลวารสาร

27 Wiset, L., Wongkasem, K., Poomsa-ad, N. & Kampakdee M. (2017). Silkworm 

pupae drying using microwave combined with hot air. International Food Re-

search Journal, 24(4), 1460-1463.

SCOPUS 

28 Pholharn, D., Srithep, Y. & Morris, J. (2017). Effect of initiators on synthesis 

of poly(L-lactide) by ring opening polymerization. IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering, 213(2017) 012022 DOI: 10.1088/1757-

899X/213/1/012022.

SCOPUS

29 Srithep, Y., Pholharn, D., Dassakorn, A. & Morris, J. (2017). Effect of chain 

extenders on mechanical and thermal properties of recycled poly (ethylene 

terephthalate) and polycarbonate blends. IOP Conference Series: Materials Sci-

ence and Engineering, 213(2017) 012008 DOI: 10.1088/1757-899X/213/1/012008.

SCOPUS

30 Aurasopon, A. , Kaunkid, S. & Rattanawong, T. (2016). Dynamic time warping 

for classifying lameness in cows. Agricultural Engineering International: CIGR 

Journal. 18(3). 350-357.

SCOPUS
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 4.2 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 27 เรื่อง

ลําดับที่ ผลงานทางวิชาการ

1 Montri Phothisonothai , Suchada Tantisatirapong , and Apinan Aurasopon . Automated deter-

mination of watermelon ripeness based on image color segmentation and rind texture analysis 

. In proceeding International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication 

Systems, ISPACS 2016. 24th-27th Oct 2016.

2 Nuchida Suwapaet. Instructional media using google apps for education in multi-section en-

gineering course. The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering . 13th -16th 

December 2016.

3 On-Uma Lasunon. Improved production in the painting section of a wood furniture factory. 

Abstract Book The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sus-

tainable Well-Being (STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th June 2017.

4 Lamul Wiset, Pattamaporn Ruksanook and Wasan Duangkhamchan. Cooking Properties of Khao 

Dok Mali 105 Rice as Affected by Infrared Heating Conditions. Abstract Book The 9th International 

Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017). 

Kunming, China. 26th -28th June 2017.

5 Songchai Wiriyaumpaiwong. The production of yogurt from skim milk Abstract Book The 9th 

International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 

(STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th June 2017.

6 Juckamas Laohavanich, Suphan Yangyuen, Thawin Suphap and Anurak Chansamrong.. Devel-

opment of Rice Roasting Machine . Abstract Book The 9th International Conference on Science, 

Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th 

June 2017.

7 Prayoon Jumlapeeratikul, Nattapol Poomsa-ad and Lamul Wiset. Biodegradable Film Produc-

tion from Konjac Flour and Roselle. Abstract Book The 9th International Conference on Science, 

Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th 

June 2017.

8 Chonlatee Photong, Rachanon Boonchai and Akkapon Sawongnam. Wastewater Treatment 

using Electro-Coagulation System with Simple Water Transparency Test. Abstract Book The 9th 

International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 

(STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th June 2017.

9 Adisorn Nuan-on, Niwat Angkawisittpan and Nawarat Piladaeng. Design and Fabrication of 

Battery Charging Shoes. Abstract Book The 9th International Conference on Science, Technology 

and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th June 2017.
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ลําดับที่ ผลงานทางวิชาการ

10 Supawit Buaboon and Chonlatee Photong. Effects of Temperature on Ferrite Toroidal Core 

Inductance under Test Frequence Range of 10kHz-2MHz. Abstract Book The 9th International 

Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017). 

Kunming, China. 26th -28th June 2017.

11 Apaporn Jomlapelatikul, Nattapol Poomsa-ad and Lamul Wiset. Simulation of heat and mass 

transfers of carrot for stepwise drying . Abstract Book The 9th International Conference on Sci-

ence, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017). Kunming, China. 

26th -28th June 2017.

12 Nuchida Suwapaet and Ittipol Hindee. Estimation of Electrical Parameters from Temperature 

Coeffi cients at Different Temperature Measurement Locations of Solar Panel. Abstract Book The 

9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 

(STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th June 2017.

13 Somporn Tiacharoen and Theerayuth Chatchanayuenyong. Fuzzy Control for a Quadrotor He-

licopter. Abstract Book The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation 

for Sustainable Well-Being (STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th June 2017.

14 Somporn Tiacharoen and Taweesak Tongsan. PSO-Based Adaptive PID Controller for an Electric 

Vehicle. Abstract Book The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation 

for Sustainable Well-Being (STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th June 2017.

15 Yottha Srithep and Dutchanee Pholharn. Effect of Plasticizer and Chain Extender on Melt 

Processing of Poly (vinyl alcohol). Abstract Book The 9th International Conference on Science, 

Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th 

June 2017.

16 Sangkom Subphaso, Jindaporn Jamradloedluk and Adisak Pattiya. Infl uence of Pretreatment 

on Cashew on Cashew Nut Shell Bio-oil Produced in a free-Fall Pyrolyser. Abstract Book The 

9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 

(STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th June 2017.

17 Maneerat Ongwandee, Kritsana Homwutthiwong, Atchara Panthapol and Suwanlee Hongsiri. 

Exposure Levels of Formaldehyde in Gross Anatomy Laboratory. Abstract Book The 9th Interna-

tional Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 

2017). Kunming, China. On 26-28 June 2017.

18 Sahalaph Homwutthiwong. Compressed Masonry Unit Made from Waste materials . Abstract 

Book The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th June 2017.
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ลําดับที่ ผลงานทางวิชาการ

19 Preetham Kumar Konda, John Morris, Krit Chaimoon, Sahalaph Homwutthiwong and Mee-

sakthana Puapitthayadhorn. Determining Geometry of Growing Cracks. Abstract Book The 9th 

International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 

(STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th June 2017.

20 Nopanom Kaewhanam, Theeraphon Otthon and Puchong Bualampan. Prediction of the Cali-

fornia Bearing Ratio (CBR) of the soil in Northeast Thailand . Abstract Book The 9th International 

Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017). 

Kunming, China. 26th -28th June 2017.

21 Nattapol Poomsa-ad, Lamul Wiset, Nattarat Seanmeema and Khanuengnit Chapchaimoh. 

Exergy Analysis of Heat Pump Ginger Dryer with Nitrogen . Abstract Book The 9th International 

Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017). 

Kunming, China. 26th -28th June 2017.

22 Jakrachai Chinnakotr , Kiattisin Kanjanawanishkul and Noppachai Khongchareon. Experiments 

on Imaging Parameters for Identifi cation of Male Silkworm Pupae. Abstract Book The 9th Inter-

national Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 

2017). Kunming, China. 26th -28th June 2017.

23 Aolan Kitchottawee, Pongsathon Jindamart and Kasorn Wongkasem. Development of Machine 

Vision for Sorting Dried Yellow-Stripe Trevally . Abstract Book The 9th International Conference 

on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017). Kunming, 

China. 26th -28th June 2017.

24 Channa Meng and John Morris. Visually Tracking Occluded Objects . Abstract Book The 9th 

International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 

(STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th June 2017.

25 Siwa Kaewpalang and Neti Srihanu. EO-1 ALI and Hyperion Data Comparison for Estimating 

Biomass of Rubber Plantation. Abstract Book The 9th International Conference on Science, 

Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017). Kunming, China. 26th -28th 

June 2017

26 Yottha srithep , Dutchanee Pholharn , Anek Dassakorn and John Morris. Effect of chain ex-

tenders on mechanical and thermal properties of recycled poly (ethylene terephthalate) and 

polycarbonate blends . 2017 Global Conference on Polymer and Composite Materials (PCM 

2017) . China . 22nd - 26th May 2017.

27 Songchai Wiriyaumpaiwong. Performance Testing of Garlic Clove Peeling by Compressed Air. 

The 2nd International Conference on Sciences, Engineering and Technology Innovations. TAIPEI, 

TAIWAN. 15th - 17th March 2017.
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4.3 วารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 28 เรื่อง

ลําดับที่ ผลงานทางวิชาการ ฐานขอมูลวารสาร

1 ตระการ กาสีใส และอนงคฤทธิ์ แข็งแรง. (2559). เกณฑการจัดสรรนํ้าที่เหมาะสม โดยวิธีหา

คาที่เหมาะสมที่สุดดวยเทคนิควิธีอาณาจักรผึ้ง. วารสาร มทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 9(3), 99-113.

TCI กลุม 1

2 ฉัตรชัย พรหมดี และชลธี โพธิ์ทอง. (2559) การผลิตพลังงานไฟฟาดวยกังหันลมซาโวเนีย

สแบงชองลมคู. วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9(2), 18-29.

TCI กลุม 1

3 ชลธี โพธิ์ทอง, นุชิดา สุวแพทย, ศักดา ชะนาเทศ, เอกรัตน โคตะบุตร และ เอกพงศ ชูแสน.

กระดานอินเตอรแอคทีฟสําหรับการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการสงขอมูลบลูทูธผาน

คอมพิวเตอรแบบพกพา. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปที่ 11 ฉบับที่ 1. 

มกราคม - มีนาคม 2560, หนา 89-101.

TCI กลุม 1

4 Chonlatee Photong, Prompon and Adirek Wanthong. More effi cient rooftop 

ventilation Wind Generators with Topping Vertical Blades. วารสารวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม, vol.35, No.6, November-December 2516, pp.1-5.

TCI กลุม 1

5 วรรณรพ ทามี และกริสน ชัยมูล (2559). พฤติกรรมการรับนํ้าหนักของโครงขอแข็งคอนกรีต

สําเร็จรูปที่ใชรอยตอแบบเดือยบาเปด. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

วิโรฒ, 11(2), 91-98.

TCI กลุม 1

6 มีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร, ณัฐพงษ ลาดบัตร และ สหลาภ หอมวุฒิวงศ. การประเมินกําลัง

ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเกาดวยการทดสอบแบบไมทําลาย. วารสารวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ. 2559 หนา 82-87.

TCI กลุม 1

7 จักรพนธ อบมา และ อดิศร นวลออน. โครงสรางเดือยสําหรับสายนําสัญญาณไมโครสตริป

และการประยุกตใชงาน. วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปที่ 10 

ฉบับที่ 1. มกราคม - มิถุนายน 2560.

TCI กลุม 1 

8 ชัชวาล พัฒนโยธากุล, นิพันธ ใหญอรุณ, นิดา ชัยมูล และ กริสน ชัยมูล. กําลังของรีแอคทีฟ

เพาเดอรคอนกรีตที่ใชซิลิกาฟูมควบแนนและไมเสริมเสนใยเหล็ก. วารสารวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปที่ 12 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2560.

TCI กลุม 1

9 Niwat Angkawisittpan, Nawarat Piladaeng, Arnuchit Phankam, Nantanaporn 

Tiabpat and Pei Cheng Ooi. Design and Fabrication of Microwave Absorbers 

Using Water Hyacinth. Adisorn Nuan-on, Mahasarakham International Journal 

of Engineering Technology, vol.3, no. 1, January-June 2017.

TCI กลุม 1

10 Piyapat Panmuang , Taweesak Thongsan and Chonlatee Photong. More Effi cient Power 

Inverters using Series Connected AC Capacitors for Large DC Voltage Variation Application. 

Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, vol.3, no.1, January-June 

2017, pp.1-5.

TCI กลุม 1
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ลําดับที่ ผลงานทางวิชาการ ฐานขอมูลวารสาร

11 สุทธเิกยีรติ ภพูานไร, จักรมาส เลาหวณชิ และสพุรรณ ยัง่ยนื. (2559). การพฒันาชุดอปุกรณ

ทําความสะอาดโดยใชลมดูดสําหรับโรงงานขาวโพดเลี้ยงสัตว. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 

สมาคมวิทยาศาสตรการเกษตรแหงประเทศไทย, 47(3), 393-396. 

TCI กลุม 2

12 ทิณกร กุระอิ่ม และสุดสาคร อินธิเดช. (2559). ผลของการบําบัดเย็นตอการเปลี่ยนแปลง

ความแข็งของเหล็กหลอโครเมียมสูงท่ีมีปริมาณโครเมียมแตกตางกัน. วารสารวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 11, 343-347.

TCI กลุม 2

13 ธรีวฒัน พบีขนุทด, จักรมาส เลาหวณชิ และสพุรรณ ยัง่ยืน. (2557). การศกึษาคณุสมบตัทิาง

กายภาพของกระเทียมสําหรับการออกแบบเครื่องปอกเปลือก. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 

45(3/1 พิเศษ), 377-380.

TCI กลุม 2

14 ศิวกร ทองทิพย, จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ และ จักรมาส เลาหวณิช.(2559). ทรานสเอส

เทอรฟิเคชนัของนํา้มนัพชืโดยใชตัวเรงปฏกิริิยาแบบวิวธิพนัธุดวยเตาปฏกิรณแบบกวนเชงิกล. 

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 11, 139-147.

TCI กลุม 1

15 Khamlampao, L., Jamradloedluk, J. & Lertsatitthanakorn, Ch. (2014). Experi-

mental study of a thermoelectric solar collector integrated with a water lens. 

NU Science Journal, 11(1), 15- 22.

TCI กลุม 1

16 ปริญญา นูวบุตร, จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ และเจริญพร เลิศสถิตธนกร. (2559). ถานและ

น้ําสมควนัไมจากการคารบอไนเซชัน่ของเปลอืกไมและเปลอืกผลไม. วารสารวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35(3), 519-524.

TCI กลุม 1

17 คุณาวุฒิ คุณา, จักรมาส เลาหวณิช และเกสร วงคเกษม. (2559) การพัฒนาเครื่องคัด

แยกปลาขางเหลืองตากแหงโดยใชเครื่องจักรกลวิทัศน. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ, 512-517.

TCI กลุม 1

18 กรรณิการ บุตรคํา และรัตนา หอมวิเชียร. (2560). การประเมินผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีตอการคาดการณปริมาณนํ้าทาในลุมนํ้าหวยหลวง. วารสาร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(3), 313-323.

TCI กลุม 1

19 เกียรติพงศ สายเมือง และอนงคฤทธิ์ แข็งแรง. (2560). เกณฑการจัดสรรนํ้าที่เหมาะสมดวย

วิธีเทคนคิการคนหาแบบทาบ.ู วารสารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

36(1), 1-9.

TCI กลุม 1

20 ธรรมนูญ มาวิเศษ, ทรงยศ มงคลพิศ และเพชร เพ็งชัย (2560) ผลของการเติมจุลินทรีย

สังเคราะหแสงในถังกรองไรอากาศแบบไหลขึ้นที่มีตอการบําบัดซีโอดีในนํ้าเสีย, วารสาร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36 (1), 29-36.

TCI กลุม 1

21 ธนากร รตันพนัธุ, มณรีตัน องควรรณด ีและศริมิา ปญญาเมธกีลุ. (2558). การประเมนิความ

สามารถของตนไมประดับในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กในอาคาร วารสารวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 24(3), 76-86.

TCI กลุม 1

22 ภาณุพงศ นาสรุวิงศ, กรสิน ชัยมูล และวชิดุา เสถยีรนาม. (2560). ประเดน็ความไมปลอดภยัที่

พบบอยบรเิวณทางแยกอนัตรายในประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยั

ราชภัฏอุบลราชธานี. 7(2).

TCI กลุม 1
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ลําดับที่ ผลงานทางวิชาการ ฐานขอมูลวารสาร

23 Sakulchareon, S. and Sa-ngiamvibool, W. (2014). Solving economic dispatch 

problem with generator constraints using adaptive bee algorithm. Journal of 

Graduate School Uttaradit Rajabhat University, 9, 335-364.

TCI กลุม 2

24 Nengbudkote, k. and Sa-ngiamvibool, W. (2014). Bee Algorithm to solve eco-

nomics dispatch problem considering valve-point effects. Journal of Graduate 

School Uttaradit Rajabhat University, 9, 27-36.

TCI กลุม 2

25 ภูมินทร สุวรรณธาดา, ณัฐวุฒิ สุวรรณทา และวรวัฒน เสงี่ยมวิบูล. (2556). วงจรกรอง

สัญญาณผานทั้งหมดชนิดมุมองศานําแบบสมดุล และปรับคาความถ่ีดวยกระแส. วารสาร

วิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. ฉบับพิเศษ. 619-624.

TCI กลุม 2

26 ทรงยศ มงคลพศิ และเพชร เพง็ชัย. (2559). ความเปนไปไดในการบาํบดันํา้เสยีดวยจลุนิทรยี

จาวปลวกในถังกรองไรอากาศแบบไหลข้ึนโดยใชเชือกไนลอนและตัวกรองไมไผเปนตัวกลาง. 

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 16(1), 12-20.

TCI กลุม 2

27 สยมภู แสงเทพ และเพชร เพ็งชัย. ผลผลิตและตนทุนของการทํานาแบบประณีตและ

การพัฒนาคุณภาพปุยภายใตวิธีหมักปุยตามแบบปุยอินทรียวิธีวิศวกรรมแมโจ 1. วารสาร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 35(1), 67-74.

TCI กลุม 2

28 ประยรู พรมหลวงศร ี, เรอืงรชุดิ ์ชีระโรจน และจกัรพนัธุ วงษพา. (2560). การศกึษาคณุสมบตัิ

ของอฐิดนิดบิผสมแอสฟลตอมิลัชนัภายใตสภาวะการแชนํา้ตอเนือ่ง. วารสารวจิยัราํไพพรรณ,ี 

11(3).

TCI กลุม 2

 4.4 การประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 5 เรื่อง

ลําดับที่ ผลงานทางวิชาการ

1 เลิศพันธ เพียรสรางสรรค และ ชลธี โพธิ์ทอง. Dual Charge-Pump DC-DC Multilevel Boost Con-

verter. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 39 The 39th Electrical Engineering Confer-

ence (EECON-39). วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมเดอะ รีเจนท ชะอําบีช รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี 

2 สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ , สุรเชรษฐ สีชํานาญ, พัฒนะ เสริมทรง และ ธีรพัฒน ชมภูคํา. การศึกษาและ

ออกแบบอุปกรณกําเนิดรังสีอาทิตยเทียมสําหรับใชทดสอบแผงเซลลแสงอาทิตย. การประชุมวิชาการ

เครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31 . วันท่ี 4 - 7 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครนายก

3 สภัทรชัย สุวรรณพันธุ , ธีรพัฒน ชมภูคํา , ภาณุวัฒน หุนพงษ ,สมพล สกุลหลง ,พงษเจต พรหมวงศ. การเพิ่ม

การถายเทความรอนในทอเครือ่งแลกเปลีย่นความรอนดวยตวัสรางการไหลหมนุควงแบบแผนปกพรนุ. การประชุม

วิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 31. วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครนายก

4 อนงคฤทธ์ิ แข็งแรง , เกียรติพงศ สายเมือง และ ตระการ กาสีใส. เกณฑการจัดสรรนํ้าท่ีเหมาะ

สมดวยวิธี เทคนิคการคนหาแบบทาบูและเทคนิควิ ธีอาณาจักร ผ้ึง .  การประชุมวิชาการแหลงนํ้ า

แหงชาติ ครั้งที่  7 โรงแรม เดอะซายน พัทยา จ.ชลบุรี ระหวางวันท่ี 22 - 25 มกราคม 2560

5 กรรณิการ บุตรคํา , รัตนา หอมวิเชียร , อนงคฤทธิ์ แข็งแรง และ เฉลิมชัย พาวัฒนา. ศึกษาการทํานาย

ปริมาณนํ้าฝนโดยใชแบบจําลอง PRECIS (กรณีศึกษา : ลุมนํ้าหวยหลวง) . ประชุมวิชาการวิศวกรรม

แหลงนํ้าแหงชาติครั้งที่ 7 โรงแรมเดอะซายน พัทยา จ.ชลบุรี ระหวางวันที่ 22 - 25 มกราคม 2560
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5. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่นำาไปใช้ประโยชน์ จำานวน 6 ผลงาน

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ สถานที่ วัน/เดือน/ป

1 ผศ.ดร.จักรมาส 

เลาหวณิช

ผศ .ดร .สุพรรณ 

ยั่งยืน

Rotary dryer with using infrared 

ray and exhausted hot air. /

รางวัล Special Prize จาก Korea 

Invention Promotion Associa-

tion และรางวัลเหรียญเงิน (Silver 

Medal)

ณ INTERNATIONAL EXHIBI-

TION OF INVENTIONS PAL-

EXPO กรุงเจนีวา ประเทศสมา

พันธรัฐสวิส

เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 

ถึง 2 เมษายน 2560 

2 ผศ.ดร จักรมาส 

เลาหวณิช 

ผศ.ดร.สุพรรณ ย่ังยืน 

ชุดอุปกรณคัดแยกและทําความ

สะอาดสําหรับเครื่องอบแหงแบบ

ถังหมุนดวยรังสีอันฟราเรดรวมกับ

ลมรอนปลอยทิ้ง /รางวัล ชนะเลิศ

อันดับ1 ในการประกวด Nesp 

Innovation award 2017 สาขา 

นวัตกรรมเชิงพาณิชย

จั ด ขึ้ น โ ดย  สํ า นั ก ง านคณะ

กรรมการสงเสริมกิจการอุทยาน

วิทยาศาสตร (สอว.) กระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วั น ท่ี  2 1 - 2 3 

มิถุนายน 2560 

3 รศ.ดร.สุดสาคร 

อินธิเดช 

 

Effect of Molybdenum Content 

on Heat Treatment Behavior of 

Multi-Alloyed White Cast Iron. /

รางวัล “The Best Paper Award”

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ

นานาชาติ “The 9th Inter-

national Conference on 

Sciences, Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)” 

ณ Kunming University of 

Sciences and Technology , 

Kunming , China

ระหวางวันที่ 25 - 

28 มิถุนายน 2560

4 รศ.ดร.มณีรัตน 

องควรรณดี

Exposure Levels of Formalde-

hyde in Gross Anatomy Labo-

ratory. /รางวัล “The Best Paper 

Award”

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ

นานาชาติ “The 9th Inter-

national Conference on 

Sciences, Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)” 

ณ Kunming University of 

Sciences and Technology , 

Kunming , China

ระหวางวันที่ 25 - 

28 มิถุนายน 2560
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ สถานที่ วัน/เดือน/ป

5 ผศ.ดร.ศิวา แกวปล่ัง การวิเคราะหเปรียบเทียบการใช

ขอมูลภาพถายดาวเทียม EO-1 ALI 

และ Hyperion สําหรับประเมินคา

ปรมิาตรไมของสวนยางพารา Com-

parative Analysis of EO-1 ALI 

and Hyperion Data for Estimate 

Volume of Rubber plantation /

รางวลังานวจิยัดเีดน ระดบัชาต ิดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การประ ชุมวิ ชาการและนํ า

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th NEU 

National and International 

Conference 2017 (NEUNIC 

2017) ณ หองประชุมประภาภร

คอนเวนช่ันฮอล มหาวิทยาลัย

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จดัโดย

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง

เหนือรวมกับสถาบันการศึกษา

เครือขาย

2 1  ก ร ก ฎ า ค ม 

2560

6 ผศ.ดร.สุพรรณ ย่ังยืน 

และ ผศ.ดร.จักรมาส 

เลาหวณิช

ชุดอุปกรณคัดแยกและทําความ

สะอาดสําหรับเครื่องอบแหงแบบ

ถังหมุนดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับ

ลมปลอยทิ้ง/รางวัลชนะเลิศ MOST 

Innovation 

ในงาน REGIONAL SCIEN-

CEPARK PARK (RSP) INNO-

VATION DAY 2017” ณ ลา

นอีเด็น ช้ัน1 เซ็นทรัลเวิลด จัด

โดยสํานักงานเลขานุการคณะ

กรรมการสงเสริมกิจการอุทยาน

เมื่ อวันที่  26-27 

สิงหาคม 2560 

Award 2017 สาขาผลิตภัณฑ/

กระบวนการเชิงพาณิชย ระดับ

ประเทศ

วิทยาศาสตร (สอว.) กระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

(วท.) รวมกบัอทุยานวิทยาศาสตร

ภูมิภาค 3 แหง ไดแก ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต
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6. ผลงานวิจัย สิ�งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหร�ออนุสิทธิบัตร จำานวน 5 ผลงาน

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ สถานที่ วัน/เดือน/ป

1 ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ชุดอุปกรณเปารูตะแกรงเพื่อลดการ

อุดตันสําหรับตะแกรงทรงกระบอก

หมุนอัตโนมัติ

17 มิถุนายน 2559 

(วันรับคําขอ)

1603001073 

(เลขที่คําขอ)

2 ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และ

ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอําไพวงศ

ชุดกะเทาะเมล็ดเดือยแบบแถบริ้ว

ออนตัวได

29 มิถุนายน 2559 -

18 กรกฎาคม 2562

10070

3 รศ.ดร.อภินันท อุรโสภณ เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

สาํหรบัโรงเรอืนปดแบบอแีวปปอเรทีฟ

27 สิงหาคม 2558 -

23 กุมภาพันธ 2563

10301

4 ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช

ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

Rotary dryer with using infrared 

ray and exhausted hot air

26 มิถุนายน 2557 - 

22 พฤษภาคม 2562

8962

5 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง กระดานอินเตอรแอคทีฟแบบวีโมตที่

เขียนดวยปากกาอินฟราเรด 

3 มีนาคม 2560 - 

1 กันยายน 2565

12522

7. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่นำาไปใช้ประโยชน์ จำานวน 6 ผลงาน

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ สถานที่ วัน/เดือน/ป

1 ผศ.ดร.จักรมาส 

เลาหวณิช

ผศ.ดร.สุพรรณ 

ยั่งยืน

Rotary dryer with using infra-

red ray and exhausted hot 

air. /รางวัล Special Prize จาก 

Korea Invention Promotion 

Association และรางวัลเหรียญ

เงิน (Silver Medal)

ณ INTERNATIONAL EXHIBITION 

OF INVENTIONS PALEXPO กรุง

เจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

เมื่อวันที่  29 

มี น าคม  ถึ ง 

2  เ ม ษ า ย น 

2560 

2 ผศ.ดร จักรมาส 

เลาหวณิช 

ผศ.ดร.สุพรรณ 

ยั่งยืน 

ชุดอุปกรณคัดแยกและทําความ

สะอาดสําหรับเครื่องอบแหงแบบ

ถงัหมนุดวยรงัสอีนัฟราเรดรวมกบั

ลมรอนปลอยท้ิง /รางวลั ชนะเลศิ

อันดับ1 ในการประกวด Nesp 

Innovation award 2017 สาขา 

นวัตกรรมเชิงพาณิชย

จดัขึน้โดย สํานกังานคณะกรรมการ

สงเสริมกจิการอทุยานวทิยาศาสตร 

(สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

วันที่  21-23 

มิ ถุ น า ย น 

2560 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ สถานที่ วัน/เดือน/ป

4 รศ.ดร.มณีรัตน 

องควรรณดี

Exposure Levels of Formal-

dehyde in Gross Anatomy 

Laboratory. /รางวลั “The Best 

Paper Award”

การประชมุวชิาการระดับนานาชาติ 

“The 9th International Confer-

ence on Sciences, Technology 

and Innovation for 

Su s t a i nab le  We l l - Be ing 

(STISWB IX 2017)” ณ Kunming 

University of Sciences and 

Technology , Kunming , China

ร ะ ห ว า ง วั น

ที่  25 -  28 

มิ ถุ น า ย น 

2560

5 ผศ.ดร.ศิวา แกวปล่ัง การวิเคราะหเปรียบเทียบการใช

ขอมูลภาพถายดาวเทียม EO-1 

ALI และ Hyperion สําหรับ

ประเมินคาปริมาตรไมของสวน

ยางพารา Comparative Analy-

sis of EO-1 ALI and Hyperion 

Data for Estimate Volume 

of Rubber plantation /รางวัล

งานวิจัยดีเดน ระดับชาติ ดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การประชมุวชิาการและนาํเสนอผล

งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

ครั้งที่ 4 The 4th NEU National 

and International Conference 

2017 (NEUNIC 2017) ณ หอง

ประชุมประภาภรคอนเวนช่ันฮอล 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ จัดโดยมหาวิทยาลัยภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืรวมกบัสถาบัน

การศึกษาเครือขาย

21 กรกฎาคม 

2560

6 ผศ.ดร.สุพรรณ 

ยั่ ง ยื น  แ ล ะ 

ผศ.ดร.จักรมาส 

เลาหวณิช

ชุดอุปกรณคัดแยกและทําความ

สะอาดสําหรับเครื่องอบแหง

แบบถังหมุนดวยรังสีอีนฟราเร

ดรวมกับลมปลอยทิ้ ง/รางวัล

ชนะเลิศ MOST Innovation 

Award 2017 สาขาผลิตภัณฑ/

กระบวนการเชิงพาณิชย ระดับ

ประเทศ

ในงาน REGIONAL SCIENCEPARK 

PARK (RSP)  INNOVAT ION 

DAY 2017” ณ ลานอีเด็น ชั้น1 

เซ็นทรัลเวิลด จัดโดยสํานักงาน

เลขานุ ก ารคณะกรรมการส ง

เสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร 

(สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (วท.) รวมกับอุทยาน

วิทยาศาสตรภูมิภาค 3 แหง ไดแก 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และภาคใต

เมื่อวันท่ี 26-

27 สิงหาคม 

2560 
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8. โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
จำานวน 4 โครงการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป

1 โครงการ เงินวัสดุวิ จัยตามการตีพิมพผลงานวิจัยและวิชาการฯ คณะ

วิศวกรรมศาสตร มมส.

ธันวาคม 2559

2 โครงการ พัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสรางสรรคเพื่อเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ

ตลอดปงบประมาณ

3 โครงการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ STISWB 2017 ณ นครคุนหมิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

25-28 มิถุนายน2560

4 เจรจาความรวมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน ณ National Institute of 

Information and Communications Technology (NICT) Ochanomizu 

University and Tokyo University , Tokyo , Japan

3-7 มิถุนายน 2560
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการบริการวิชาการ



1. โครงการ/ กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ

ว/ด/ป หัวขอเรื่อง สถานที่ ผูเขารวม (คน)

1 กุมภาพันธ 2560 โครงการจัดอบรมความรูดานวิศวกรรม 

ชวงท่ี 1 (การสํารวจความตองการของ

กลุมเปาหมาย)

ชุ ม ช น บ า น ห น อ ง ซ อ น 

อ.เชียงยืน จ. มหาสารคาม

80

26 เมษายน 2560 โครงการจัดอบรมความรูดานวิศวกรรม 

ชวงที่ 2 (การจัดอบอบรมใหความรูดาน

ไฟฟาแกชุมชน)

ชุ ม ช น บ า น ห น อ ง ซ อ น 

อ.เชียงยืน จ. มหาสารคาม

80

25 กรกฎาคม 2560 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหุนยนต

เคลื่อนที่เบื้องตนและการเขียนโปรแกรม

ควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โร ง เรี ยนนาข า วิทยาคม 

อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม

60

6 กันยายน 2560 โครงการบูรณาการความรูสากลและ

ภมูปิญญาชาวบานสูชุมชน “การถายทอด

เทคโนดลยีกรรมวิธีการผลิตขาวเปลือก

แบบเพาะงอกและการใชงานเครื่องอบ

แหงแบบถังหมุนเพื่อผูประสบอุกภัย”

คณะวิศวกรรมศาสตร

 มหาวิทยาลัย

60

30 พฤษภาคม 2560 โ ค ร งก า รฝ ก อบรม เชิ ง ป ฏิบั ติ ก า ร

เทคโนโลยีการอบแหงผลิตภัณฑเกษตร

และอาหาร

วสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรยี 

วิจิตตะวัน อ.เชียงยืน จ.มห

สารคาม

100
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการ



1. การจัดอบรม/สัมมนาให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ว/ด/ป หัวขอเรื่อง สถานที่ ผูเขารวม (คน)

การสัมมนา

ระหวางวันที่ 20 

- 22 มกราคม 

2560

โครงการพัฒนาบุคลากรใน

แตละสายงาน เพิ่มศักยภาพ

สมรรถนะ และปรับกระบาน

ทัศน คานิยม วัฒนธรรมการ

ทํางาน ประจําปงบประมาณ 

2560

ณ ภูแกวรีสอรท แอนด แอดเวนเจอร ปารค 

อ.เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

72 คน

2. อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับรางวัล ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จำานวน 6 คน

ชื่อ - นามสกุล ผลงาน - รางวัลที่ไดรับ หนวยงาน/คณะ

รองศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง ไดรับรางวัล “คนไทยตัวอยาง” คนดี

ตนแบบสังคมป 2560 สาขาสงเสริมพัฒนา

สงัคมดเีดน ในโครงการกจิกรรมรณรงคการ

ทําความดี ตนแบบคนดีใตรมพระบารมีพอ

ของแผนดิน

สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุ

โทรทัศนห นังสือพิมพแห ง

ประเทศไทย

ผู ช วยศาสตราจารย  ดร . เพชร เพ็ งชัย ไดรับรางวัลอาจารยผูสอนดีเดนดานการ

สอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม ประจาํป พ.ศ.

2559 ในวันครบรอบ 8 ปสถาปนาสํานัก

ศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรมาส เลาหวณิช 

และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณ ยั่งยืน 

ไดรบัรางวลั Special Prize จาก Korea In-

vention Promotion Association พรอม

ทั้งรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จาก

ผลงานวจิยัเรือ่ง Rotary dryer with using 

infrared ray and exhausted hot air 

(จากการเขารวมงาน “45th Internalional 

Exhibition of Inventions Geneva”)

จากการเขารวมงาน “45th 

Internalional Exhibition of 

Inventions Geneva”
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ชื่อ - นามสกุล ผลงาน - รางวัลที่ไดรับ หนวยงาน/คณะ

รองศาสตราจารย ดร.สุดสาคร อินธิเดช ไดรับรางวัล “The Best paper Award” 

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

“The 9 International Conference on 

Sciences, Technology and Innovation 

for Sustainable Wall-Being (STISWB 

IX 2017) ณ Kunming University of 

Sciences and Technology , Kunming, 

China ระหวางวนัที ่25-28 มถินุายน 2560 

ผลงานทีไ่ดรบัรางวลัคอื Effect of Molyb-

denum content on Heat Treatment 

Behavior of Multi-Alloyed White Cast 

Lron

Kunming University of 

Sciences and Technology 

, Kunming, China

รองศาสตราจารย ดร.มณีรัตน องควรรณดี ไดรับรางวัล “The Best paper Award” 

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

“The 9 International Conference on 

Sciences, Technology and Innovation 

for Sustainable Wall-Being (STISWB 

IX 2017) ณ Kunming University of 

Sciences and Technology , Kunming, 

China ระหวางวนัที ่25-28 มถินุายน 2560 

ผลงานท่ีไดรบัรางวลัคอื Exposure Levels 

of Formaldehyde in Gross Anatomy 

Laboratory

Kunming University of 

Sciences and Technology 

, Kunming, China

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวา แกวปลั่ง ไดรับรางวัล งานวิจัยดีเดนระดับชาติ ดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการ

ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4 

NEU National and International Con-

ference 2017 (NEUNIC 2017) ผลงานที่

ไดรบัรางวลั คอื งานวจิยัเรือ่ง การวเิคราะห

เปรยีบเทยีบการใชขอมลูภาพถายดาวเทยีม 

EO-1 ALI และ Hyperion สําหรับประเมิน

คาปริมาตรไมของสวนยางพารา

การประชุมวิชาการและนํา

เสนอผลงานวจิยัระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิครัง้ที ่4 The 4 NEU 

National and International 

Conference 2017 (NEUNIC 

2017) 
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3. บุคลากรสายวชิาการทีเ่ขา้รวมประชุมวชิาการและ/หร�อเสนอผลงานวชิาการทัง้ในและ
ตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำานวน 27 คน

ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง วัน/เดือน/ป ประเทศ

1 รองศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธ์ิ 

แข็งแรง

ประชุมวิชาการ Conference on 

Sciences,Technology

and Innovation for Sustain-

able Well-Being (STISWB IX 

2017)” 

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 

 ประชมุวชิาการวศิวกรรมแหลงนํา้

แหงชาติครั้งที่ 7

วนัที ่22-25 ม.ค.60 ณ โรงแรมเดอะซายน 

พัทยา 

จ.ชลบุรี

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัตร 

อังควิศิษฐพันธ

ประชุมสภาคณบดีฯ สมัยท่ี 39 

คร้ังท่ี 2 และรวมโครงการเพื่อน

เยี่ยมเพื่อน

วั น ท่ี  2 2 - 2 3 

ธันวาคม 2559

ณ  โร ง แรมภู แ ก ว

ฮิลล รีสอรท จังหวัด

เพชรบูรณ

 ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรมาส 

เลาหวณิช

 ประชุมการจัดงาน STISWB Or-

ganization Board ครัง้ที ่1/2017

วันที่ 1-2ธ.ค.59 ณ  ม . เ ท ค โ น โ ล ยี

ร าชม งคลล านนา 

จ.เชียงใหม

ประชมุใหญสามญัสมาคมยานยนต

ไฟฟาไทย ประจําป 2560

วันที่ 8 มิ.ย.60 ณ ศูนยประชุม

ไบเทคบางนา 

ประชมุการจดังาน STISWB Orga-

nization Board ครั้งที่ 1/2017

วันที่ 1-2ธ.ค.59 ณ  ม . เ ท ค โ น โ ล ยี

ร าชม งคลล านนา 

จ.เชียงใหม

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิดา 

ชัยมูล

 ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 

80 รายงานประจําป 2560
Annual Report 2017



ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง วัน/เดือน/ป ประเทศ

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรีพฒัน 

ชมภูคํา

ประชุมวิชาการเรื่องการถายเท

พลังงานความรอนและมวล ใน

อุ ป ก รณ ด า นค ว าม ร อ นและ

กระบวนการ ครั้งที่ 16

วนัที ่22-25 ก.พ.60 ณ ศนูยอบรมธนาคาร

ไทยพาณชิย อ.หางดง 

จ.เชียงใหม

ประชมุวชิาการเครอืขายวศิวกรรม

เครื่องกลแหงประเทศไทย 31

วันที่ 4-7 ก.ค.60 ณ ภูเขางามรีสอรท 

อ.เมือง 

จ.นครนายก

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ละมุล 

วิเศษ

 ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา 

หอมวิเชียร

ประชุมวิชาการวิศวกรรมแหลงนํ้า

แหงชาติครั้งที่ 7

ระหวางวนัท่ี 22-25 

ม.ค.60

ณ โรงแรม

เดอะซายน พัทยา 

จ.ชลบุรี

8 ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

ประชมุวชิาการโครงงานวศิวกรรม

เกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 23 ประจํา

ป 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล า เจ า

คุณ ทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธี 

โพธิ์ทอง

ประชุมและปฏิ บัติหน า ท่ี เปน

ประธานการประชุมกลุมยอย ใน

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม

ไฟฟาครั้งที่ 9EECON 39

วันที่ 1-5 พ.ย.59 โรงแรมเดอะรีเจนท 

ชะอํ า บี ช  รี สอร ท 

หัวหิน จ.เพชรบุรี

ประชุมหารือการดําเนินงานสถานี

วทิยกุระจายเสยีง ภายใต โครงการ 

เ ค รื อ ข า ย วิ ท ยุ มห า วิ ทย าลั ย

มหาสารคาม เพื่อเปนชนที่พึ่งของ

ชุมชน

วนัที ่23-24 ม.ีค.60 ส ถ า นี วิ ท ยุ แ ห ง

จุ ฬ า ล ง ก ร ณ

มหาวิทยาลัย

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ 

Engagement Thailand ครั้งที่ 

1/2560

วันที่ 2 มิ.ย.60 ณ  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ

มหาวิทยาลัย 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง วัน/เดือน/ป ประเทศ

10 ผูชวยศาสตราจารย เกสร

วงศเกษม

ประชุมการพัฒนางานวิจัย และ

นวัตกรรม

วันที่ 8 ก.พ.60 ณ โรงไฟฟานํ้าพอง 

จ.ขอนแกน 

 ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศฐา 

ศรีเทพ

 ประชุมนําเสนอขอเสนอโครงกา

รวิจัยฯ ดานพลาสติก

วันที่ 5 ต.ค.59 ณ วช. จ.กทม. 

ประชุมวิชาการ 2017 Global 

Conference on Polymer and 

Composite Materials (PCM 

2017 ) 

วั น ท่ี  2 2 - 2 6 

พฤษภาคม 2560

ณ เมือง  Guang-

zhou, Guangdong, 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวา 

แกวปลั่ง

 ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 

ประชุมวิชาการ 2017 Global 

Conference on Polymer and 

Composite Materials (PCM 

2017 ) 

วันที่ 

22-26 พฤษภาคม 

2560

ณ เมือง  Guang-

zhou, Guangdong, 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยชาญ

โชติถนอม

ประชุมโยธาแหงชาติ 

ครั้งที่ 1/2560

วั น ท่ี  1 7 - 1 9 

พฤษภาคม 2560

ณ หองประชุม 5 ชั้น 

4 อาคาร วสท.

ประชุมวิชาการ เรื่องวัสดุผสม

ซีเมนต

4 สค.60 ณ กรุงเทพมหานคร

14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงชัย 

วิริยะอําไพวงศ

 ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง วัน/เดือน/ป ประเทศ

15 รองศาสตราจารย ดร.มณีรัตน 

องควรรณดี

 ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 

16 อ.นบปนม แกวหานาม  ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 

17 อ.ปริญญ ชุปวา รวมประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 7th TSME International 

Conference on Mechanical 

Engineering

วนัที ่12-16 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมดวงตะวัน 

อ.เมืองเชียงใหม 

จ.เชียงใหม

18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชิดา 

สุวแพทย

รวมประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 7th TSME International 

Conference on Mechanical 

Engineering

วนัที ่12-16 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมดวงตะวัน 

อ.เมืองเชียงใหม 

จ.เชียงใหม
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง วัน/เดือน/ป ประเทศ

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชิดา 

สุวแพทย

ประชมุวชิาการ เครอืขายวศิวกรรม

เครื่องกล แหงประเทศไทย 31

วันที่ 4-7 ก.ค.60 ภูเขางามรีสอรท 

อ.เมือง จ.นครนายก

ประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบ

รับรองมาตรฐานคุณภาพการ 

ศึกษาของสภาวิศวกร และแลก

เปลีย่นประสบการณในการจัด การ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑผลลัพธ

วันที่ 25 พ.ย.59 ณ  โ ร ง แร ม เ อ ส ซี  

ปารค กทม. 

ประชุมคณะกรรมการสมาคม

และหัวหนาภาควิชาวิศวกรรม

เครื่องกล ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 30 ม.ค.60 สถาบันเทคโลโยลี

พระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

จ.กทม.

 ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 

20 Assoc.Prof. John Mackin-

non Moriss

 ประชุมวิชาการนานาชาติ The 

7th TSME International

วนัที ่13-16 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมดวงตะวัน 

อ.เมืองเชียงใหม 

จ.เชียงใหม

 ประชุมวิชาการและนําเสนอผล

งานวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวขอ

เรื่อง Conference on Scienc-

es,Technology and Innova-

tion for Sustainable Well-Be-

ing (STISWB IX2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง วัน/เดือน/ป ประเทศ

21 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงชัย 

วิริยะอําไพวงศ

 ประชุมวิชาการ 2017 Intena-

tiona Conference AEDCEE 

Alternative Energy in Devel-

oping Countries and Emerging 

Economies 

วั น ท่ี  2 4 - 2 7 

พฤษภาคม 2560

ณ Pullman Bang-

kok King Power 

Hotel, Bangkok 

,Thailand

 ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 

22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร 

จํารัสเลิศลักษณ

ประชุมวิชาการ 2017 Intena-

tiona Conference AEDCEE 

Alternative Energy in Devel-

oping Countries and Emerging 

Economies

วั น ท่ี  2 4 - 2 7 

พฤษภาคม 2560

ณ Pullman Bang-

kok King Power 

Hotel, Bangkok 

,Thailand

23 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกียรติสิน 

กาญจนวนิชกุล

ประชมุวชิาการ โครงการพฒันานกั

วจัิย และงานวจิยัเพือ่อตุสาหกรรม 

ครั้งที่ 3

วันที่ 24 มี.ค.60 ณ  ห า วิ ท ย า ลั ย

ขอนแกน 

24 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอุมา 

ลาสุนนท

 ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 

25 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล 

ภูมิสะอาด

 ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง วัน/เดือน/ป ประเทศ

26 รองศาสตราจารย ดร.สุดสาคร 

อินธิเดช

 ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 

27 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหลาภ 

หอมวุฒิวงศ

 ประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน

หัวขอเรื่อง Conference on 

Sciences,Technology and 

Innovation for Sustainable 

Well-Being (STISWB IX 2017)”

วนัที ่25-28 ม.ิย.60 ณ Kunming , China 

4. บุคลากรสายสนับสนนุทีเ่ขา้รวมประชมุวชิาการและ/หร�อเสนอผลงานวชิาการทัง้ในและ
ตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำานวน 6 คน

ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง วัน/เดือน/ป ประเทศ

1 นายชยภร ศิริโยธา  ประชุมเพื่อวางแผนและเตรียม

การจัดงานเครื อข ายประ กัน 

คุณภาพการศกึษา ระหวางสถาบัน 

ครั้งที่ 9

ระหวางวนัที ่19-21 

มี.ค.60

ณ คณะเทคโนโลยี

อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

ม.ราชภัฎกาญจนบุรี

2 นางสาวพักตรวิภา ขันผง ประชุมเครือขายพัฒนาระบบงาน

บริหารและธุรการ

วนัที ่13-16 พ.ย.59 โรงแรมอิมพีเรียลแม

ปง จ.เชียงใหม

3 นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ ประชุมเครือขายพัฒนาระบบงาน

บริหารและธุรการ

วนัที ่13-16 พ.ย.59 โรงแรมอิมพีเรียลแม

ปง จ.เชียงใหม

4 นางลําพูน ศรีโพธิผา ประชุมเครือขายพัฒนาระบบงาน

บริหารและธุรการ

วนัที ่13-16 พ.ย.59 โรงแรมอิมพีเรียลแม

ปง จ.เชียงใหม

5 นางสาวเกศรินทร ภูผานี ประชุมเครือขายพัฒนาระบบงาน

บริหารและธุรการ

วนัที ่13-16 พ.ย.59 โรงแรมอิมพีเรียลแม

ปง จ.เชียงใหม

6 นายพยุงศักดิ์ ภักดีพล ประชุมเตรียมความพรอมในการ

จัดโครงการเครือขายประกัน

คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน 

ครั้งที่ 8

วันที่ 7 พ.ย.59 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย จ.เชียงราย

86 รายงานประจําป 2560
Annual Report 2017



5. บุคลากรที่ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง วัน/เดือน/ป ประเทศ

1 ผู ช วยศาสตราจารย  

ดร.นวิตัร องัควศิษิฐพนัธ

ศึกษาการใชเคร่ือง Network 

Znalyzer

วันที่  12-13 

พ.ย.59

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร  

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ จ.กทม. 

2 ผู ช วยศาสตราจารย  

ดร.นเรศ มีโส

โครงการเครือขายความรวมมอื

ของหนวยวิจัยเทคโนโลยีการ

อบแหง กับ บริษัท Lao

วันที่  27-29 

มี.ค.60

ณ แขวงเวียงจันทร ประเทศ

ลาว 

3 น า ง ส า ว อ า ภ า ภ ร ณ  

ประภาสะโนบล

ศึกษาดูงานสาขาชีวภาพ วั น ที่  8 - 1 0 

ก.พ.60

ณ จ.อุดรธานี และแขวงจําปา

สัก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 

4. ผู ช วยศาสตราจารย  

ดร.อรอุมา ลาสุนนท

ฝกอบรม Training course 

“Precision Manufacturing 

Technology

วั น ที่  1 - 2 0 

ส.ค. 60

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

6. โครงการ/กิจกรรมด้านอาคารสถานท่ี การพัฒนาเขตพ�้นที่ มหาวิทยาลัยสีเขียว 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ว/ด/ป หัวขอเรื่อง สถานที่

1-14 สิงหาคม 2560 โครงการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร

 2 พฤษภาคม - 1 กรกฎาคม 2560 งานปรับปรุงอาคารฝกปฏิบัติการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

21 สิงหาคม 2560 - 10 ตุลาคม 

2560 

งานปรับปรุงหองรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

(EN110-111)

คณะวิศวกรรมศาสตร

28 มิถุนายน - 27 สิงหาคม 2560 งานปรับปรุงระบบประปา อาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

7.งบประมาณ
 การเบิก-จายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ขอมูล 1 ตุลาคม2559 - 19 กันยายน 2560)

แผนงาน
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได

ไดรับจัดสรร เบิกจายจริง ไดรับจัดสรร เบิกจายจริง

เงินเดือน  4,206,180.00  4,206,180.00 - -

คาจางชั่วคราว  480,000.00  480,000.00  5,252,040.00  4,156,478.19 
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แผนงาน
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได

ไดรับจัดสรร เบิกจายจริง ไดรับจัดสรร เบิกจายจริง

คาตอบแทน    7,272,900.00  4,845,273.40 

คาใชสอย    4,359,590.00  3,575,243.14 

คาวัสดุ  4,431,800.00  4,431,799.48  2,028,350.00  1,556,355.96 

คาสาธารณูปโภค    134,450.00  111,693.95 

งบอุดหนุน    14,528,593.50  8,902,326.34 

รายจายอื่น ๆ  50,000.00  23,000.00  2,309,158.00  1,787,751.03 

ครุภัณฑ    3,581,710.00  2,867,320.00 

สิ่งกอสราง    1,226,400.00  1,117,900.00 

รวมทั้งสิ้น  9,167,980.00  9,140,979.48  40,693,191.50  28,920,342.01 

 8. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 8.1 ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําการศึกษา 2559

ชื่อหลักสูตร

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ระดับ

คุณภาพ

ผลประเมินจาก

คณะกรรมการ
ระดับคุณภาพ

ระดับปริญญาตรี     

1. วศ.บ.เครื่องกล 3.53 ดี 3.45 ดี

2. วศ.บ.โยธา 3.59 ดี 3.59 ดี

3. วศ.บ.ไฟฟา 3.61 ดี 3.84 ดี

4. วศ.บ.มคาทรอนิกส 3.45 ดี 3.45 ดี

5. วศ.บ.สิ่งแวดลอม 3.50 ดี 3.59 ดี

6. วศ.บ.ชีวภาพ 3.60 ดี 3.14 ดี

7. วศ.บ.การผลิต 3.61 ดี 3.07 ดี

ระดับปริญญาโท     

1.วศ.ม.เครื่องกล 3.77 ดี 3.14 ดี

2.วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร 3.60 ดี 3.14 ดี
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ชื่อหลักสูตร

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ระดับ

คุณภาพ

ผลประเมินจาก

คณะกรรมการ
ระดับคุณภาพ

3 วศ.ม.โยธา 3.60 ดี 3.29 ดี

ระดับปริญญาเอก     

1. ปร.ด.เครื่องกล 3.61 ดี 3.22 ดี

2. ปร.ด.ไฟฟาและคอมพิวเตอร 3.42 ดี 3.03 ดี

3. ปร.ด.โยธา 3.13 ดี 3.29 ดี

ผลคะแนนการประเมินในภาพรวม 3.33 ดี
*ขอมูลจาก “ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา” ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2560

 8.2 ภาพรวมผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ระดับคณะ

องคประกอบคุณภาพ
จํานวน

ตัวบงชี้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ

I P O เฉลี่ยรวม

0.00-1.50 การดําเนินงานตอง

 ปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตอง

 ปรับปรุง

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับ

 พอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับ

 ดีมาก

องคประกอบที่ 1 

การผลิตบัณฑิต

6 3.33 5.00 3.33
3.89 ดี

(1.2,1.3,1.4) (1.5,1.6) (1.1,)

องคประกอบที่ 2 

การวิจัย

3 5.00 5.00 5.00
5.00 ดีมาก

(2.2,) (2.1,) (2.3,)

องคประกอบที่ 3 

การบริการวิชาการ

1  - 5.00  -
5.00 ดีมาก

 (3.1,)  

องคประกอบที่ 4 

การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

1  - 5.00  -

5.00 ดีมาก (4.1,)  

องคประกอบที่ 5 

การบริหารจัดการ

2  - 5.00  -
5.00 ดีมาก

 (5.1,5.2)  

เฉลี่ยรวม 13
3.75 5.00 4.16

4.49 ดี
4 7 2

ระดับคุณภาพ  ดี ดีมาก ดี ดี  
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8.3 สรุปผลประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร
จํานวนตัว

ชี้วัด

เปาหมาย

2559

สรุปผลการประเมิน

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน

ถวงนํ้าหนัก

1 ) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและ

มาตรฐานของชาติและสากลรวมทั้งมีความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

11

ตัวชี้วัด
5.00 4.52 1.03

2 ) การวิจัยเพือ่สรางองคความรูและพฒันานวตักรรมที่

สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
6 ตัวชี้วัด 5.00 5.00 1.25

3 ) เปนศนูยกลางแหงการเรยีนรูและบริการวชิาการแก

สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ตัวชี้วัด 5.00 5.00 0.25

4 ) สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

และภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางยั่งยืน และ

ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

1 ตัวชี้วัด 5.00 5.00 0.25

5 ) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และ

ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล

10 ตัวชี้วัด 5.00 5.00 1.00

6 ) สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการ

ยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล
5 ตัวชี้วัด 5.00 5.00 0.75

7 ) พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม 1 ตัวชี้วัด 5.00 5.00 0.25

รวมผลการดําเนินงาน 35 ตัวชี้วัด 4.78

 *ขอมูลจาก “ระบบบริหารยุทธศาสตร กองแผนงาน ” ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
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 8.4 ผลประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธ 

ศาสตร

เปา 

ประสงค
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

2559

สรุปผลประเมิน

ผลการ

ดําเนิน

งาน

คะแนน

คะแนน

ถวงนํ้า

หนัก

1 ) การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตาม

เกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากลรวมทั้งมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก

 - 4.52 1.03

1.1 ) หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการ

รับรองของสภาวิชาชีพ สอดคลองกับ ความตองการของผูใชงานและการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก 

 - 5.00 0.13

  1.1.1 ) ระดับคุณภาพของผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ตาม

เกณฑการประเมินประกันคุณภาพภายใน 

3.01 3.33 5.00 0.13

 1.2 ) คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรงตามความตองการของผูใชงาน

และสังคมมีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลก

 - 3.56 0.54

  1.2.1 ) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป

90 85.50 4.10 0.10

  1.2.2 ) คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผูใชบัณฑิต)

4.5 4.32 4.29 0.11

  1.2.3 ) รอยละของนสิิต (ป.ตร-ีโท-เอก) ทีเ่ขารบัการทดสอบความรูความ

สามารถและทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือ

เทียบเทา กอนสําเร็จการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 100 ของนิสิตทั้งหมด

ในชั้นปที่หลักสูตรกําหนด (MSU English Exit - Exam)

80 86.15 2.23 0.04

  1.2.4 ) รอยละของนสิติ (ป.ตร-ีโท-เอก) ทีเ่ขาทดสอบความรูความสามารถ

และทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบ

เทา มีคะแนนผลการทดสอบไมนอยกวา 50 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 

40 ของนิสิตที่เขาทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit - Exam)

40 5.28 0.66 0.01

  1.2.5 ) รอยละของนสิิต (ป.ตร)ี ท่ีเขารับการทดสอบความรูความสามารถ

และทักษะดาน IT ไมตํ่ากวามาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา กอนสําเร็จการ

ศกึษา ไมนอยกวารอยละ 100 ของนสิติทัง้หมดในชัน้ปท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

(IT Exit-Exam)

80 93.06 3.61 0.07

1.2.6 ) รอยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เขารับการทดสอบความรูความสามารถ

และทักษะดาน IT ไมตํ่ากวามาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา กอนสําเร็จการ

ศกึษา มคีะแนนผลการทดสอบไมนอยกวา 50 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 

65 ของนิสิตที่เขาทดสอบทั้งหมด (IT Exit-Exam)

65 75.32 5.00 0.10

1.2.7 ) รอยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทย และ

อังกฤษ หรือส่ือการสอนภาษาตางประเทศที่จัดการเรียนการสอน) (ทุก

ระดับ) 

80 100 5.00 0.10

1.3 ) เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก เปนผูมี

วัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม และสอดคลองกับอัตลักษณ

ของนิสิตมหาวิทยาลัย

 - 5.00 0.36
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ยุทธ 

ศาสตร

เปา 

ประสงค
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

2559

สรุปผลประเมิน

ผลการ

ดําเนิน

งาน

คะแนน

คะแนน

ถวงนํ้า

หนัก

1.3.1 ) ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาที่สะทอนเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย และอัตลักษณของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือใน

หลักสูตรของคณะ 

5 6 5.00 0.12

1.3.2 ) ระดับความสําเร็จของคณะที่ดําเนินกิจกรรม/โครงการเพ่ือให 

ศษิยเกากลบัมาชวยเหลอืและ/หรอืใหความรวมมอืในการพฒันาวชิาการ/

วิชาชีพ ตลอดจนสราง

5 5 5.00 0.12

  ชื่อเสียงใหกับสถาบัน

  1.3.3 ) จํานวนนสิิตและ/หรอืศิษยเกาไดรับการยกยองเชดิชเูกยีรต ิและ/

หรือไดรับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

1 4 5.00 0.12

2 ) การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนให

กับชุมชนและสังคม

 - 5.00 1.25

 2.1 ) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณแตกตาง

จากสถาบันอื่น

 - 5.00 0.45

  2.1.1 ) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของหนวยวิจัยเพ่ือความ

เปนเลิศของมหาวิทยาลัย (ศูนยการศึกษาและวิจัยบรรพชีวินวิทยา และ

ศนูยความเปนเลศิทางนวตักรรมไหม) หรอืหนวยวจิยัเฉพาะทางของคณะ

5 5 5.00 0.25

  2.1.2 ) จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรบัการจดสทิธบิตัร หรอือนสุทิธบิตัร และ/

หรือไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หรืองานวิจัยที่ไดรับทุน

สนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย

1 4 5.00 0.20

 2.2 ) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการวิจัย ของอาจารยและนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา และการมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือตางประเทศ

 - 5.00 0.80

  2.2.1 ) จํานวนความรวมมือทางการวิจัยของคณะ/หนวยงานกับนักวิจัย

ภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือตางประเทศ

1 2 5.00 0.20

  2.2.2 ) รอยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 26.67 47.68 5.00 0.20

  2.2.3 ) รอยละคณุภาพของผลงานของผูสาํเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญา

โท

50 51 5.00 0.20

  2.2.4 ) รอยละคณุภาพของผลงานของผูสาํเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญา

เอก

100 107.27 5.00 0.20

3 ) เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  - 5.00 0.25

 3.1 ) มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility) 

ดวยการเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริมใหอาจารยและนิสิตนําความ

รูไปสูการปฏิบัติในชุมชน

 - 5.00 0.25

  3.1.1 ) รอยละหลักสูตร(ป.ตรี)ท่ีมีการดําเนินการตามนโยบายหนึ่ง

หลักสูตรหนึ่งชุมชน เพ่ือเปนที่พึ่งทางวิชาการแกสังคม ดวยการผลิต

บัณฑิตที่มีอัตลักษณในการชวยเหลือสังคมและชุมชน ผานกระบวนการ

บูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือการใหบริการวิชาการ

รวมกับชุมชน

80 100 5.00 0.25
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4 ) สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชน

อยางยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

 - 5.00 0.25

 4.1 ) มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและสากล

 - 5.00 0.25

  4.1.1 ) จํานวนโครงการที่คณะมีการดําเนินการตามนโยบายหนึ่งคณะ

หนึ่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนที่พึ่งทางวิชาการแกชุมชนและสังคม ดวย

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู 

ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ภูมิปญญาทอง

1 1 5.00 0.25

5 ) พฒันาระบบบริหารจดัการใหมปีระสทิธิภาพ และยกระดบัการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั

ตามหลักธรรมาภิบาล

 - 5.00 1.00

 5.1 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองตามเอกลักษณ 

ตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

 - 5.00 0.20

  5.1.1 ) ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ของการประเมินผลตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของคณะ/หนวยงาน

80 4.71 5.00 0.10

  5.1.2 ) รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

80 94.29 5.00 0.10

 5.2 ) บคุลากรของมหาวทิยาลยัตองมคีณุวฒุแิละตาํแหนง ทางวิชาการท่ีสงูข้ึน และมศีกัยภาพ

และขีดความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการแขงขัน

 - 4.98 0.20

  5.2.1 ) รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 82 78.79 4.96 0.10

  5.2.2 ) รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 68 68.69 5.00 0.10

 5.3 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังที่มั่นคงยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  - 5.00 0.20

  5.3.1 ) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน ภาพรวม 96 100 5.00 0.10

  5.3.2 ) รอยละของการเบกิจายเงนิงบประมาณรายจายลงทนุ (งบแผนดนิ) 87 100 5.00 0.10

 5.4 ) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถวนถูกตอง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ 

รองรับการบริหารจัดการขององคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา

 - 5.00 0.30

  5.4.1 ) ระดบัความสาํเรจ็ของการเชือ่มโยงระบบฐานขอมลูสารสนเทศท้ัง 

7 ยุทธศาสตร เพื่อการบริหารจัดการ

5 6 5.00 0.10

  5.4.2 ) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของหนวย

งาน

5 5 5.00 0.10

  5.4.3 ) ระดับความสําเร็จในการดําเนินการถายทอดและสรางความ

ตระหนกัดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

5 6 5.00 0.10

 5.5 ) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน

และภายนอก และนําไปสูการจัดอันดับสถาบัน ในระดับนานาชาติ

 - 5.00 0.10
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  5.5.1 ) ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพ

ภายใน

3.51 4.46 5.00 0.10

6 ) สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยใน

ระดับสากล

 - 5.00 0.75

 6.1 ) เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล  - 5.00 0.75

  6.1.1 ) จํานวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันตางประเทศ ที่มี

ความสัมพันธกับคณาจารย/คณะ/หนวยงาน/มมส

20 25 5.00 0.15

  6.1.2 ) ผลการจัดอันดับคุณภาพตามกลุมสาขาวิชา (Faculty Area 

Performance) มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย QS ASIAN Ranking

18 13 5.00 0.15

6.1.3 ) จํานวนอาจารย/นักวิจัย/ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียง 

ในระดับนานาชาติเพื่อมารวมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound Visiting 

International Faculty Staff) และ/หรือมีการแลกเปลี่ยนอาจารย/นัก

วิจัย มมส กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ

1 1 5.00 0.15

   (Outbound Visiting Intern

  6.1.4 ) จํานวนนิสิตชาวตางชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International 

Student)

1 15 5.00 0.15

  6.1.5 ) จํานวนนิสิตที่มีการแลกเปลี่ยนระหวางนิสิตตางชาติกับ

มหาวิทยาลัย (Inbound Exchange Student) และ/หรือแลกเปลีย่นนสิติ 

มมส กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ (Outbound Exchange Student)

2 8 5.00 0.15

7 ) พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม  - 5.00 0.25

 7.1 ) มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

 - 5.00 0.25

  7.1.1 ) ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10 ของประเทศ

5 6 5.00 0.25

รวมทั้งสิ้น 35 ตัวชี้วัด 4.78

 *ขอมูลจาก “ระบบบริหารยุทธศาสตร กองแผนงาน” ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
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กิจกรรม / เหตุการณ์สำาคัญในรอบปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



 พิธีถวายอาลัย
	 ในวันพุธที่	2	พฤศจิกายน	2559	เวลา	13.30	น.	ณ	ลานชั้น	2	หน้าห้องประชุม	EN	-	213	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จัดพิธีถวายอาลัย

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	โดยการนำาของ	รองศาสตราจารย	์ดร.อนงคฤ์ทธิ	์แขง็แรง	คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร	์

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และนิสิต	 เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	

อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

กิจกรรมบุคลากร

 สถาปนาคณะฯ ครบรอบ 18 ปี
	 เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2560	เวลา	07.00	น.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานครบรอบ	18	ปี	วันคล้าย	

วนัสถาปนาคณะวศิวกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	นำาโดยศาสตราจารย	์ดร.สัมพนัธ	์ฤทธเิดช	อธกิารบดมีหาวทิยาลัยมหาสารคาม	

รองศาสตราจารย์	 ดร.อนงค์ฤทธ์ิ	 แข็งแรง	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์จำานวน	 9	 รูป	ณ	 บริเวณหน้าคณะฯ		

พร้อมด้วยผู้บริหาร	อาจารย์	บุคลากร	นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	ร่วมทำาบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล

 โครงการวิพากษ์หลักสูตร ประจำาปีการศึกษา 2559
	 เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2559	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตร	ประจำาปีการศึกษา	2559	โดยได้เรียนเชิญ

คณาจารย์	 รองผู้บริหาร	ผู้ปกครอง	และศิษย์เก่า	 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ด้านการดำาเนินงาน	ด้านพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรยีนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร	์ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรและกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต	ิ

(TQF)
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 ต้อนรับ สวทช.เพื่อแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษาต่างๆ
	 เมื่อวันที่	 2	 ธันวาคม	 2559	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมให้การต้อนรับ	 นางจันทร์ธิรา	 มงคลวัย	 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาบัณฑิต	

และนักวิจัยจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 สวทช.	 และคณะฯ	 เพื่อร่วมแลกเปล่ียนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอรับทุน

การศึกษาต่างๆ	ของ	สวทช.	ให้กับคณะผู้บริหาร	อาจารย์	นิสิต	และผู้สนใจที่เข้าร่วมรับฟังได้รับทราบ

 เยี่ยมชมและพบปะสถานประกอบการประจำาปีการศึกษา 2559
	 ในระหว่างวันที่	19	-	22	ธันวาคม	2559	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้จัดโครงการ	“เยี่ยมชมและพบปะสถานประกอบการ	ประจำาปี

การศึกษา	2559”	 เพื่อพบปะสถานประกอบการ	 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ	กับสถานประกอบการ	หาแนวทางการแสวงหา

แหล่งทุนสนับสนุน	และเพื่อนำาไปสู่ความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพในอนาคต	

 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนประจำาภาคเรียนที่ 1/2559 
	 เมื่อวันที่	 27	 ธันวาคม	 2559	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการ	 “โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน	

ประจำาภาคเรียนที	่1/2559”	เพือ่ทบทวนกระบวนการจัดการเรยีนการสอนใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ัง้	5	ดา้น	รวมทัง้เปน็การ

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารวดัการเรยีนการสอนร่วมกบัอาจารยผ์ูท้รงคณุวฒุจิากหนว่ยงานภายในมหาวทิยาลยั	

ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอน
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 โครงการปฐมนิเทศและซักซ้อมความเข้าใจบุคลากรใหม่
	 วันที่	 5	 มกราคม	 2560	 เวลา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดการประชุมโครงการปฐมนิเทศและซักซ้อมความเข้าใจบุคลากรใหม่	

ประจำาปงีบประมาณ	2560	เพือ่ใหบ้คุลากรใหมไ่ดร้บัทราบนโยบายและทศิทางการบรหิารงาน	และรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหวา่งบคุลากร

ด้วยกัน	ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

 ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
	 วันท่ี	 12	 มกราคม	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ร่วมต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร	ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน	อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนการบริหาร	

การจัดการหลักสูตร	 การเรียนการสอน	 รวมท้ังการดำาเนินงานด้านต่างๆ	 เพื่อพัฒนาทักษะการทำางานเป็นทีม	 และนำามาปรับใช้ในการ	

ปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะฯ	ต่อไป

 สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2560
	 วันที่	 21	 -	 22	 มกราคม	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดกิจกรรมองค์กรแห่งความสุขในยุคการแข่งขันและกิจกรรมวิธีคิด	

และวิถีชีวิตมุ่งสู่คุณภาพชีวิตและองค์กร”	 ในกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนความสามัคคีในกลุ่ม	 ในช่วงเย็นได้มี

กจิกรรมพลงัชวีติเพือ่พลงัคดิและพลงัทมี	บรรยากาศการแขง่ขนัเปน็ไปดว้ยความสนกุสนาน	และในวนัที	่22	มกราคม	2560	ไดจ้ดักจิกรรม	

กลุ่มทีมงานประสานใจ	 ยิ่งใหญ่พลังทีม	 และกิจกรรม	 พลังทีมยิ่งใหญ่	 พลังใจพัฒนา	 หลอมพลังศรัทธา	 ก้าวหน้าชาววิศวะ	 มมส.		

โดยอาจารย์บุญญฤทธ์ิ	 สมบัติหลาย	 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 พร้อมทีมงาน	 ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและทีมสันทนาการ	

ในครั้งนี้	ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า	75	คน
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 ต้อนรับบุคลากรต่างชาติในการบรรยายการวิจัย “3D Food Printing”
	 เมื่อวันที่	23	มกราคม	2560	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ร่วมต้อนรับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชาลีดา	บรมพิชัยชาติกุล	จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	และ	Prof.	 Richard	Acher	จาก	Massey	University	ประเทศนิวซีแลนด์	 ในการเข้าร่วมบรรยายการวิจัย	 “3D	Food	

Printing”	พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

 ต้อนรับผู้ประกอบการภายใต้การหารือวิจัยด้านเส้นใยจากต้นกล้วยและต้นกก
	 เม่ือวันที่	 24	 มกราคม	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมต้อนรับ	Mr.	 Charles	 Yokoe	 จากบริษัท	 Diako	Menko	 Co.Ltd.,		

ประเทศญี่ปุ่น	 และนายสถาพร	 สุรพัฒน์	 ประธานบริษัทไททัน	 อโกร	 จำากัด	 ที่มาแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางในการวิจัยด้านเส้นใย	

จากตน้กลว้ยและตน้กก	ตลอดจนผลิตภณัฑอ์ืน่ทีม่กีารทำาวจิยั	พรอ้มเขา้เยีย่มชมศนูยค์วามเปน็เลศิทางการวจิยัเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว	

และวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร	ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	และ	อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์

 บันทึกข้อลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาคมกาแฟลาว
	 ในระหว่าง	 13-15	 มีนาคม	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์	 ดร.	 ไพโรจน์	 ประมวล	 ผู้ช่วยอธิการบดี	

ฝ่ายวิจัย	 และรองศาสตราจารย์	 ดร.อนุชิตา	 มุ่งงาม	 คณบดีคณะเทคโนโลยี	 และคณาจารย์คณะเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		

ได้เข้าร่วมจัดทำาลงนามบันทึกข้อลงความร่วมมือ	 (MOU)	 กับสมาคมกาแฟลาว	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมเข้าศึกษา	

ดูงานโรงงานผลิตกาแฟ	ณ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

99Faculty of Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์



 ร่วมพิธีเชิญพระอุปคต และร่วมพิธีแห่ผะเหวดเข้าเมือง 
	 เมือ่วนัที	่15	มนีาคม	2560	คณะวศิวกรรมศาสตร	์เขา้รว่มประเพณบีญุผะเหวด	ภายใตโ้ครงการ	“ฮตีเดอืน	4	ประเพณบีญุผะเหวด		

เรียนรู้	 อนุรักษ์	 สืบสานและฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพัน	 ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น	 กินข้าวปุ้น	 บุญผะเหวด	 เทศน์คาถาพัน	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม”	ทีจ่ดัขึน้โดยมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เพือ่รว่มพธิเีชญิพระอปุคต	และร่วมพธิแีหผ่ะเหวดเขา้เมอืง	ณ	ทา่นำา้	สโมสรบคุลากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งจัดขึ้นโดยงานพิธีการและกิจการพิเศษ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะและจรรยาบรรณฯ ประจำาปี 2560
	 เมื่อวันที่	 20	 มีนาคม	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะหลักประจำาตำาแหน่งของบุคลากร	

สายสนับสนุน	 เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตำาแหน่งชำานาญการ	 และการอบรมการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพกับบุคลากรสายสนับสนุน		

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ประจำาปีการศึกษา	2560	และได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์	วิชระโภชน์	หัวหน้ากลุ่มงาน

กองทะเบียน	และ	นายจีรพันธ์	ภูครองเพชร	ผู้ช่วยผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่	มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

 สร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 วันท่ี	 22	 มีนาคม	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ	 ผศ.ดร.กิตติเวช	 ขันติยวิชัย	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	 บัณฑิตศึกษา	

และอุตสาหกรรมสัมพันธ์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัย	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำางานเชิงพัฒนา	เพื่อนำาไปสู่การทำางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
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 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 เมือ่วนัที	่23	มนีาคม	2560	คณะวศิวกรรมศาสตร	์เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาบคุลากร	ณ	สนามกฬีาฟตุบอลมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	

โดยกีฬาบุคลากรครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

 ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
	 เมื่อวันที่	5	เมษายน	2560	คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ	“ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ครั้งที่	1”	โดยได้รับเกียรติจาก		

อาจารย์เอกชัย	 พัฒนจักร	 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และถอดบทเรียนร่วมกับคณาจารย์	

คณะวิศวกรรมศาสตร	์โครงการนีจั้ดข้ึนเพือ่ใหอ้าจารยภ์ายในคณะฯ	มกีารแลกเปลีย่นประสบการณก์ารเรยีนการสอน	เพือ่นำาผลไปพฒันา	

และปรับปรุงการสอนของแต่ละรายวิชา	ที่นำาไปสู่การปฏิบัติงานจริง	และเห็นผลที่เป็นรูปธรรม

 อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2560
	 เมื่อวันท่ี	 12	 เมษายน	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์		

ประจำาปีงบประมาณ	2560	ณ	บริเวณลานพระพุธรูป	หน้าคณะฯ	ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของชาวไทย	 รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์	 ความสามัคคีของบุคลากร	 เพื่อสร้างความเป็นนำ้าหน่ึงใจเดียวกัน

และเพิ่มความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร	
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 โครงการสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง เทคนิคการเขียนตำาราเพื่อใช้ในการขอตำาแหน่งทางวิชาการ (ช่วงที่ 1)
	 เมื่อวันที่	 5	 พฤษภาคม	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์	 เรื่อง	 เทคนิคการเขียนตำาราเพื่อใช้ในการ

ขอตำาแหน่งทางวิชาการ	 ครั้งท่ี	 1	 ประจำาปีงบประมาณ	 2560	 ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้แก่	 ศาสตราจารย์	

ดร.สมัพันธ	์ฤทธเิดช	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม	รองศาสตราจารย	์ดร.ไพโรจน	์ประมวล	ผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยวจิยั	รองศาสตราจารย	์

ดร.มณีรัตน์	องค์วรรณดี	อาจารย์ประจำาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	และรองศาสตราจารย์	ดร.วรวัฒน์	เสงี่ยมวิบูล	อาจารย์ประจำาสาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า	ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เรื่อง	เทคนิคการเขียนตำาราเพื่อขอตำาแหน่งทางวิชาการ	

 โครงการสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง เทคนิคการเขียนตำาราเพื่อใช้ในการขอตำาแหน่งทางวิชาการ (ช่วงที่ 2)
	 เมื่อวันที่	 19	พฤษภาคม	2560	ณ	ห้องประชุมเทอดทูล	EN	204	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ดำาเนินการ	

จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์	เรื่อง	เทคนิคการเขียนตำาราเพื่อใช้ในการขอตำาแหน่งทางวิชาการ	ครั้งที่	1	(ช่วงที่	2)	ประจำาปีงบประมาณ	

2560	 ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้	 เรื่อง	 เทคนิคการเขียนตำาราทางวิชาการอย่างมี

คุณภาพ	ได้แก่	รองศาสตราจารย์	ดร.ไพโรจน์	ประมวล	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.มณีรัตน์	องค์วรรณดี	อาจารย์

ประจำาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
	 เมื่อวันท่ี	 30	 พฤษภาคม	 2560	ณ	 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิจิตตะวัน	 ตำาบลเชียงยืน	 อำาเภอเชียงยืน	 จังหวัดมหาสารคาม	

ฝ่ายบริการวิชาการ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร		

ใหแ้กเ่กษตรกรวสิาหกจิชุมชน	ตลอดจนผูท้ีส่นใจทัว่ไป	โดยไดบ้รรยายและรว่มแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นหวัขอ้	เทคโนโลยกีารอบแหง้ผลติภณัฑ์

เกษตรและอาหาร	และการเลือกเครื่องอบแห้งที่เหมาะสมและการประเมินต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการอบแห้ง
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 ต้อนรับอาคันตุกะจาก Danang Architecture University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	 เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2560	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก	Danang	Architecture	University	สาธารณรัฐ

สงัคมนยิมเวยีดนาม	ในการเขา้เยีย่มชมคณะวศิวกรรมศาสตรโ์ดยมีผู้แทน	คือ	1.	Mr.Pham	Anh	Tuan	ตำาแหนง่	Vice	Rector	2.	Mr.Pham	

Anh	Tu	ตำาแหน่ง	Director	of	Research	and	Technology	-	International	Cooperation	Department	และ	3.	Mr.Ngo	Thanh	

Hung	ตำาแหนง่	Lecturer	of	Department	of	Architecture	ในการนีไ้ดม้กีารหารือเรือ่งความร่วมมอืในการแลกเปลีย่นนสิิตระดบับณัฑติ

ศึกษา

 อมรบเชงิปฏบัิตกิาร การใชง้าน และสง่มอบ “เคร่ืองอบแหง้แบบถงัทรงกระบอกหมุนดว้ยรังสอีนิฟราเรดร่วมกบัลมรอ้นปล่อยท้ิงแบบเคล่ือนท่ีได้”
	 เมื่อวันที่	 1	 มิถุนายน	 2560	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จักรมาส	 เลาหวณิช	 รองคณบดีฝ่ายอำานวยการ	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์		

ดร.	 สุพรรณ	 ยั่งยืน	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์ เจ้าของสิ่งประดิษฐ์	 ได้ส่งมอบ	พร้อมอมรบเชิงปฏิบัติการ	

การใช้งาน	 “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนที่ได้”	 ณ	 วิสาหกิจชุมชน	

ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนรัง	 ต.สาวะถี	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 พร้อมกับเสวนาร่วมกับผู้บริหารจากสำานักงานคณะกรรมการ	

วิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 และตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วน	 ถึงประเด็นการนำาส่ิงประดิษฐ์ข้างต้นไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์	 และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากข้าวและข้าวอินทรีย์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
	 ในระหว่างวันที่	 4-6	 มิถุนายน	 2560	ณ	 ประเทศญี่ปุ่น	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		

ณ	National	 Institute	 of	 Information	 and	 Communications	 Technology	 (NICT)	 พร้อมได้แลกเปล่ียนงานวิจัยกับคณาจารย์		

นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษาของ	Ochanomizu	University,	Hitotsubashi	University	และ	Department	of	Urban	Engineering,	

University	of	Tokyo	เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านวิจัยระหว่างนานาชาติในภายภาคหน้าต่อไป
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 โครงการเทคนิคการเขียนตำาราเพื่อใช้ในการขอตำาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำาปีงบประมาณ 2560
	 ระหว่างวันที่วันที่	9	-	11	มิถุนายน	2560	ณ	โรงแรมประจักษ์ตรา	ดีไซน์	โฮเทล	จังหวัดอุดรธานี	คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ

เทคนิคการเขียนตำาราเพื่อใช้ในการขอตำาแหน่งทางวิชาการ	 ครั้งที่	 2	 ประจำาปีงบประมาณ	 2560	 ขึ้น	 เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้	

ความเข้าใจในหลักการและวิธีการเขียนตำาราที่ถูกต้อง	 จากวิทยากรที่มีประสบการณ์	 และมีความเช่ียวชาญในการเขียนตำารา	 ได้แก่	

ศาสตราจารย์	ดร.สุวัฒนา	จิตตลดากร	รองศาสตราจารย์	ดร.วรวัฒน์	เสงี่ยมวิบูล	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.บพิธ	บุปผโชติ

 ประชุมวิชาการ “The 9th International Conference on Sciences , Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB IX 2017)”
	 คณะวศิวกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	รว่มกบัเครอืขา่ยในการจดัประชมุวชิาการระดบันานาชาต	ิจะจดัประชมุวชิาการ	

“The	9th	International	Conference	on	Sciences,	Technology	and	Innovation	for	Sustainable	Well-Being	(STISWB	IX	2017)”	

ในระหว่างวันที่	25	-	28	มิถุนายน	2560	ณ	Kunming	University	of	Sciences	and	Technology,	Kunming,	China	วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการประชุมพบปะระหว่างมหาวิทยาลัยพันธมิตรและเพื่อเป็นการกระตุ้นคณาจารย์ให้มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาติ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานสัมมนา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 วันที่	 7	 กรกฎาคม	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 เข้าร่วมงานสัมมนาของคณะทรัพยากรนำ้า	 ณ	 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว		

วิทยาเขตตาดทอง	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เพื่อร่วมแลกเปล่ียนงานวิจัยทางด้านโยธา	 แหล่งนำ้าและส่ิงแวดล้อม		

พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	 การแลกเปล่ียนนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	 การจัดการศึกษา	

ร่วมกัน	งานวิจัยเพื่อขยายความร่วมมือและเพิ่มจำานวนนิสิตชาวต่างชาติ
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 โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
	 เมือ่วันที	่12	กรกฎาคม	2560	คณะวศิวกรรมศาสตร	์จดัโครงการพฒันาศักยภาพการเขยีนและเผยแพร่ผลงานวิจยั	โดยไดร้บัเกยีรติ

จาก	อาจารย	์ดร.สมนกึ	พว่งพรพทิกัษ	์อาจารยป์ระจำาภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร	์คณะวทิยาการสารสนเทศ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

มาเปน็วทิยากรในการใหค้วามรู	้โครงการนีจ้ดัขึน้เพือ่ใหอ้าจารย	์และนสิติระดบับณัฑติศกึษาไดร้บัความรู	้ความเขา้ใจ	เพิม่ทกัษะเกีย่วกบั

เรื่องการเขียนบทความวิจัย	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร	และเรื่องระเบียบวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าอบรม Professional Communication Skills for conference and Meeting (PCSL)
	 ในระหว่างวันที่	27-28	กรกฎาคม	2560	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้เข้ารับการรอบรม	Professional	Communication	Skills	for	

conference	and	Meeting	(PCSL)	โดยไดร้บัเกยีรตจิาก	Ms.	Emily	Claypool,	ASEAN	English	Language	Fellow	และ	อาจารยน์ชุศรา		

โชคสวนทรัพย์	 อาจารย์ประจำาภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

เป็นวิทยากรและผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว	

 ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ จังหวัดสกลนคร
	 ในระหว่างวันท่ี	 10-11	 สิงหาคม	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	

ภายในตัวเมืองจังหวัดสกลนคร	 โดยตรวจสอบพร้อมกับซ่อมแซมเครื่องจักร	 ตรวจสอบสภาพอาคาร	 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ		

พร้อมทั้งได้ให้คำาแนะนำาในการดูแลรักษาระยะยาว	และการดูแลรักษาเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงของอุปกรณ์ที่เกิดจากอุทกภัย
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ
	 เมือ่วนัที	่16	สงิหาคม	2560	คณะวศิวกรรมศาสตร	์เขา้รว่มปลกูดาวเรอืง	รำาลกึพระมหากรุณาธคิณุ	ในหลวง	ร.๙	กบัทางมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม	 และในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้ร่วมโครงการร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติและสร้างจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม		

ณ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 โดยท้ังสองโครงการ	 จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่	

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุเดช	และเพือ่ใหด้อกดาวเรอืงบานทัว่ทัง้แผน่ดนิในชว่งวนัที	่25	-	26	ตลุาคม	2560	ซึง่เปน็ชว่งพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	ในหลวงรัชกาลที่	๙	

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก UMH
	 เมื่อวันที่	 1	 กันยายน	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัย	 Universiti	 Malaysia	 Sabah		

ประเทศมาเลเซีย	 ในการเข้าเย่ียมชมคณะฯ	พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อการวิจัยการอบแห้ง	 และหารือถึงแนวทางการร่วมมือ	

ในงานด้านอุตสาหกรรมอบแห้ง	

 คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าและความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อสร้างช่ือเสียงให้กับสถาบัน (MSU ENGINEERING ALUMNI CUP 
สัญจร ครั้งที่ 2)
	 ในระหว่างวันที่	1-3	กันยายน	2560	งานกิจการนิสิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้จัดโครงการ	คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าและความร่วมมือ	

ในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ	 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน	 (MSU	 ENGINEERING	 ALUMNI	 CUP	 สัญจร	 ครั้งที่	 2)	 เพื่อเสริมสร้าง	

ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี	พบปะสังสรรค์กันระหว่างคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และศิษย์เก่า	และเพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่านำาไปใช้	

เป็นทุนการศึกษาหรือในกิจกรรมด้านวิชาการของคณะฯต่อไป	ณ	สนามฟุตบอลหญ้าเทียม	Sriracha	Arena	อ.ศรีราชา	จังหวัดชลบุรี
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 พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ให้กับจังหวัดมหาสารคาม
	 เมื่อวันที่	 4	 กันยายน	 2560	ณ	 ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์		

ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ	 ให้กับจังหวัดมหาสารคาม	 เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 (รัชกาลท่ี	 9)	 โดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ต่อ	 โดยมีรองผู้ว่าราชการ	

จังหวัดรับมอบ	พร้อมส่งต่อให้กับพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม	

 โครงการบูรณาการความรู้สากลและภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ชุมชน : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตข้าวเปลือกแบบเพาะงอกและ 
การใช้งานเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนเพื่อผู้ประสบอุทกภัย
	 เมื่อวันที่	 6	 กันยายน	 2560	 ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 คณะวิศวกรรมศาสตร์		

ได้จัดโครงการบูรณาการความรู้สากลและภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ชุมชน	:	การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตข้าวเปลือกแบบเพาะงอก	

และการใช้งานเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนเพื่อผู้ประสบอุทกภัย	 โดนจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน	 เพื่อเป็นการเยียวยา	

ผู้ประสบภัย

 โครงการมุทิตาจิตคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2560
	 เมือ่วนัที	่20	กนัยายน	2560	คณะวิศวกรรมศาสตร	์ดำาเนินการจดัโครงการมทุติาจติคารวะแดผู้่เกษยีณอายรุาชการ	ประจำาปี	2560	

ได้แก่	 อาจารย์เอกชัย	 พัฒนจักร	 ซ่ึงเป็นผู้ร่วมจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน	 และคุณประภารัตน์	 เค้าสิม	 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า

สำานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2546	-	2549
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 โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8
	 ในระหว่างวันท่ี	 25	 -	 27	 มกราคม	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 เข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการการบูรณาการกับศิลปะ	

และวัฒนธรรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันระดับชาติ	ครั้งที่	8	ภายใต้กิจกรรม	“สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย		

ร่วมใจจิตอาสา	 สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่	 21”	ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงาน	

ในครั้งนี้	 มุ่งเน้นให้นิสิตได้มีการทำากิจกรรมร่วมกัน	 เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่	 21	 และตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา		

และการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในแต่ละสถาบันการศึกษา

 อบรมเตรียมตัวสมัครงาน
	 เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2560	ณ	ห้อง	411	สำานักคอมพิวเตอร์	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้จัดโครงการ

อบรมการเตรียมตัวสมัครงานในรายวิชา	 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำาลัง	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานเม่ือสำาเร็จการศึกษา	

พร้อมเป็นการฝึกทักษะด้านการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และเพื่อเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า	 โดยได้รับเกียรติจาก		

คุณธารทิพย์	แก้วทะชาติ	มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย	

กิจกรรมนิสิต

 สัมมนา แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ยุววิศวกร)
	 เมื่อวันที่	 1	 มีนาคม	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาวิศวกร	 ที่มาสัมมนาหัวข้อ	 “แนะแนวความรู้	

ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”	 (ยุววิศวกร)	 เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอน	

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	 (ใบ	 กว.)	 ความสำาคัญของการรับใบอนุญาต	 และเป็นการเตรียมความพร้อม	

ก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกร
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 นิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันยิงต้นกล้านาโยน
	 ระหว่างวันที่	23-24	มีนาคม	2560	นิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คว้ารางวัลชนะเลิศ	ในการเข้าร่วมงาน

แข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร	 “การแข่งขันยิงต้นกล้านาโยน”	 Rice	 Parachute	 Challenge	 ในการเข้าร่วม	 “การประชุมวิชาการ	

โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ	ครั้งที่	23	ประจำาปี	2560”	ณ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
	 ในระหว่างวันท่ี	 8-9	 เมษายน	 2560	 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้จัดโครงการ	 อบรมส่งเสริมกิจกรรมทักษะ	

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษภายใต้กิจกรรม	“Inspiring	English	Language	Learning	for	Future	Engineers”	ณ	โรงแรมบ้านสวน

ชมดาวรีสอร์ต	จ.ขอนแก่น	โดยมีอาจารย์นุชศรา	โชคสวนทรัพย์	พร้อมทีมงาน	มาเป็นวิทยากรและทีมสันทนาการ	โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ

กระตุ้นให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความมั่นใจ	ฝึกทักษะ	และเพิ่มศักยภาพและปลูกฝังให้นิสิตรักที่จะพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

 ต้อนรับบุคลากรต่างชาติในการบรรยาย ‘Electric Tuk Tuk Technology’
	 เมื่อวันที่	21	เมษายน	2560	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้จัดโครงการ	“สนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์

ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน”	 โดยเชิญ	Mr.Dennis	 Harte	 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่างชาติ	

มาบรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 โดยจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่	

ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและนำาความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการเรียนในทางทฤษฎีมากขึ้น
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 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำา : เมล็ดพันธ์นักกิจกรรม รุ่นที่ 3
	 ระหว่างวันที่	29	-30	เมษายน	2560	งานกิจการนิสิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จัดโครงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำา	:	เมล็ดพันธ์

นักกิจกรรม	รุ่นที่	3	ให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์มาบรรยายและร่วมเสวนาในหัวข้อต่างๆ	พร้อมได้มี

การทบทวนบทเรียนร่วมกัน

 โครงการออกค่ายชมรมถนนผู้สร้าง
	 ระหว่างวันที่	18	-27	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	ชมรมถนนผู้สร้างสังกัดสโมสรนิสิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้ดำาเนินการจัดโครงการ

ออกค่ายชมรมถนนผู้สร้าง	 ขึ้น	 ณ	 โรงเรียนชุมชนกู่จาน	 ตำาบลกู่จาน	 อำาเภอคำาเข่ือนแก้ว	 จังหวัดยโสธร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง	

สิ่งปลูกสร้างให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 และยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ	 ฝึกกระบวนการ

ทำางานเป็นกลุ่ม

 Survey camp
	 ระหวา่งวนัที	่14	-	22	พฤษภาคม	2560	สาขาวศิวกรรมโยธา	คณะวศิวกรรมศาสตร	์จดัโครงการสำารวจภาคสนาม	ณ	เขือ่นจฬุาภรณ	์	

ตำาบลตลาด	 อำาเภอคอนสาร	 จังหวัดชัยภูมิ	 ซ่ึงจัดเพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนามตามข้อบังคับของสภาวิศวกร		

เพื่อให้นิสิตได้นำาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง	
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 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมบำาเพ็ญประโยชน์ (ทาสีกำาแพงวัดป่ากู่แก้ว)
	 เมื่อวันที่	 13	 มิถุนายน	 2560	 ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้นำาคณะกรรมการประชุมเชียร์	 (STAFF)	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ประจำาปีการศึกษา	 2560	 ลงพื้นที่ทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ทาสีกำาแพงวัดป่ากู่แก้ว	 ต.ขามเรียง	 อ.กันทรวิชัย	

จ.มหาสารคาม	ทีม่คีวามทรดุโทรม	โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ฝกึใหมี้จติอาสา	ปลกูฝงัคณุธรรมจรยิธรรมใหน้สิติมจีติสาธารณะ	สามารถบำาเพญ็

ประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและชุมชนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	

 เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า และงานคืนสู่เหย้า ประจำาปี 2560
	 วันที	่1	กรกฎาคม	2560	ฝา่ยพฒันานสิติและศษิยเ์ก่า	คณะวศิวกรรมศาสตร์	รว่มกับ	สมาคมศษิยเ์กา่วศิวกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม	 ดำาเนินการจัดโครงการ	 “เครือข่ายศิษย์เก่าและความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน		

และงานคืนสู่เหย้า	 ประจำาปี	 2560”	 โดยมีกิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์	 นิสิตปัจจุบัน	 และศิษย์เก่า		

พร้อมร่วมกันสวดมนต์	ณ	ลาดพระพุทธรูปประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์	และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าและคณาจารย์

 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนิสิตสาขาวิศวกรรมการผลิต หัวข้อ มาตรฐาน ISO9001:2016 และ มาตรฐาน IATF16949:2016
	 ในระหว่างวันที่	29-30	กรกฎาคม	2560	สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้จัดโครงการ	“อบรมเพิ่มศักยภาพ

นิสิตสาขาวิศวกรรมการผลิต	ภายใต้หัวข้อ	มาตรฐาน	ISO9001:2016	และ	มาตรฐาน	IATF16949:2016”	ให้แก่นิสิตในสาขาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตให้มีความรู้และทักษะ	การบริหารงานคุณภาพภายในโรงงาน	
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 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โปรแกรม AutoCAD และ Google sketchUp 
	 ระหวา่งวนัที	่5-6	สงิหาคม	2560	คณะวศิวกรรมศาสตร	์จดัโครงการ	การอบรมเชิงปฏบิตักิาร	“การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม	AutoCAD		

และ	 Google	 sketchUp	 ในการออกแบบและนำาเสนองานในรูปแบบ	 3	 มิติ”	 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นิสิตมีความความสามารถ	 และ	

ความชำานาญในการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันต่อยุคสมัย	 ในการออกแบบระบบสุขาภิบาลและระบบบำาบัดนำ้าเสีย	 รวมถึง	

การใช้โปรแกรม	3	มิติ	

 ประเพณีลงแขกปักดำานา
	 ประเพณลีงแขกปกัดำานา	เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้สิรกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล	

อดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 85	 พรรษา	 12	 สิงหาคม	 2560	 (ปักดำาวันแม่เก็บเก่ียววันพ่อ)		

เมื่อวันศุกร์ที่	 11	 สิงหาคม	 2560	 เวลา	 09.00	 น.	ณ	 บริเวณโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน(เขตพื้นที่ในเมือง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	 โดยคณะวิศศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกปักดำานา	 ข้าวขาวดอกมะลิ	 105	 จำานวนพื้นที่	 3	 ไร่		

ณ	บริเวณพื้นที่ดังกล่าว

 นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าศึกษาดูงาน 
	 ระหว่างวันที	่7	-	8	สงิหาคม	2560	สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	โดยผูช้ว่ยศาสตราจารย	์

ดร.นุชิดา	สุวแพทย์	ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล	และ	ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย	คุณะโคตรอาจารย์ประจำาหลักสูตร	ได้จัดโครงการศึกษา	

ดูงานของนิสิตสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล	ณ	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยได้เข้าศึกษาดูงานที่	 บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์	 จำากัด	 (มหาชน)		

สาขาโคราช	และบริษัท	สงวนวงษ์อุตสาหกรรม	จำากัด	 เพื่อสร้างโอกาสให้นิสิตได้เข้าไปศึกษาและดูงานจากสถานประกอบการจริง	และ

ทำาให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจกับวิชาชีพวิศวกรเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ	

สามารถปฏิบัติงานทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยโครงการนี้มีเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	จำานวน	65	คน	เป็นนิสิตชั้นปีที่	3	และ	4	
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 โครงการแสงธรรมนำาทาง ประจำาปีการศึกษา 2560
	 เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2560	สโมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้ดำาเนินการจัดโครงการแสงธรรมนำาทางและอิ่มบุญ	อิ่มอุ่น	อิ่มใจ	

ประจำาปกีารศกึษา	2560	ณ	วดัพทุธมงคล	(วดัพระยนื)	อำาเภอกนัทรวชิยั	จงัหวัดมหาสารคาม	โดยคณะวศิวกรรมศาสตร	์รว่มถวายสงัฆทาน	

ปัจจัย	ทำาบุญและรับฟังธรรมเทศนา	โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีงานในหมู่มวลนิสิต	

ฝึกความอดทนในระหว่างการเดินทาง	เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม	

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจาก Cambodia
	 เมื่อวันพุธท่ี	 13	 กันยายน	 2560	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจากสถานเอกอัคราชฑูต	ณ	 กรุงพนมเปญ	 และ	

คณะครู	นักเรียน	จากราชอาณาจักรกัมพูชา	ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มมส.	ภายใต้โครงการนำาเยาวชนกัมพูชา

ไปเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศไทย	ณ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมรับฟังความรู้ภายใต้หัวข้อการออกแบบและการติดตั้งพื้นคอนกรีตอัดแรง
	 เมื่อวันที่	13	กันยายน	2560	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้นำานิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา	เข้าร่วมรับฟังความรู้	

ภายใต้หัวข้อ	 “การออกแบบและการติดตั้งพื้นคอนกรีตอัดแรงประเภทดึงเหล็กทีหลัง	 (Post	 tensioned	 slab)”	ณ	 ห้องเรียน	 102		

อาคาร	SC2	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โดยมีวิทยากรจากบริษัท	ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง	จำากัด	มาเป็นผู้บรรยาย

และให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว
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 การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
	 เมื่อวันที่	 23	กันยายน	2560	กองกิจการนิสิต	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ร่วมกับ	มูลนิธิเปรม	ติณสูลานนท์	 ได้จัดการประกวด	

โครงงานคณุธรรมจรยิธรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ	ระดบัอดุมศกึษา	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ณ	อาคารพฒันานสิติ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

ซึ่งสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัล	“รองชนะเลิศอันดับ	1”	ในชื่อ	“โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	:	บูรณา

การศาสตร์ความรู้	เคียงคู่ชุมชน”	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	เกียรติบัตร	พร้อมทุนการศึกษา จำานวน	3,000	บาท

 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ร่วมแสดงผลงานในงาน Thailand Big Bang 2017
	 ระหว่างวันที่	 21-24	 กันยายน	 2560	ณ	 อิมแพค	 เมืองทองธานี	 กทม.	 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	 เกสร	 วงศ์เกษม	 อาจารย์	

ประจำาสาขาวชิาวศิวกรรมเมคาทรอนกิส	์คณะวศิวกรรมศาสตร	์มมส	ไดน้ำานสิิตเขา้รว่มแสดงผลงาน	“Digital	Thailand	Big	Bang	2017”	

ณ	Challenger	Hall	1-2	โดยผลงานที่นำาเข้าแสดงคือ	“ตะกอผ้าไมโครคอนโทรลเลอร์”	อุปกรณ์ช่วยในการทอผ้าลายยกดอก	
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คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา
	 1.	รองศาสตราจารย์	ดร.	อนงค์ฤทธิ์	แข็งแรง		 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัตร์	อังควิศิษฐพันธ์	 รองคณบดี	ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร

	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จักรมาส	เลาหวณิช	 รองคณบดี	ฝ่ายอำานวยการ

	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิดา	ชัยมูล	 รองคณบดี	ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

	 5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รัตนา	หอมวิเชียร	 ผู้ช่วยคณบดี	ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า

	 6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ละมุล	วิเศษ	 ผู้ช่วยคณบดี	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

	 7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพรรรณ	ยั่งยืน	 ผู้ช่วยคณบดี	ฝ่ายบริการวิชาการ

	 8.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรพัฒน์	ชมภูคำา	 หัวหน้าสำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

	 9.	นางวิรายา	ภมรสมิต	 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการ

ประสานงาน/ รวบรวม/ วิเคราะห์ข้อมูล
	 นายพยุงศักดิ์	ภักดีพล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

	 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ภาพกิจกรรม/ ภาพบุคลากร
	 นางสาวชิตชนก	ทิพย์โสดา

	 นางสาวทิพย์ธิดา	ศรีคุ้มเก่า

จัดทำาโดย
	 งานนโยบายและแผน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม	2560
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