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รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ด�าเนนิ

นโยบายตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน

การสอน ด้านการวิจยั ด้านการบรกิารวชิาการ และด้าน

การท�านุบ�ารุงศิลปวฒันธรรรม เพือ่พัฒนาคณุภาพบณัฑติให้สอดคล้อง

กับความต้องการของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ จัดระบบการ

ศกึษาแบบหลากหลายและใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ เพือ่น�าไปสูค่วามเป็น

เลศิในระดบัสากล ส่งเสรมิการวจิยัท่ีสร้างองค์ความรูใ้หม่และการวิจัย

ทีส่ร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชน สอดคล้องกบัการส่งเสรมิพฒันาประเทศ

  ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าของภูมิภาค

และประเทศด้วยการพฒันาด้านการเรยีนการสอน มกีารพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนือ่งให้เป็นทีต้่องการของ

ตลาดแรงงาน ดังจะเห็นได้จากการผลักดันการเปิดหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2561 คือ หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชา

วิศวกรรมเมคาทรอนกิส์ (ต่อเนือ่ง) มกีารจดัท�าบนัทกึความเข้าใจ Memorandum of Understanding (MOU) กับสถาน

ประกอบการ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด และหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) โดยทั้ง 2 หลักสูตร

ใหม่ เน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และทักษะที่สูงข้ึน สอดคล้องกับนโยบายชาติ “Thailand 4.0” รวมถึงมีการผลักดันการยกระดับคุณภาพการจัดการ

ศึกษาขององค์กรให้เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (The Education Criteria for Perfor-

mance Excellence: EdPEx) เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2561 จะแสดงให้เห็นถึงผลงานและการพัฒนาในด้านต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในทุกพันธ

กิจ โดยเกิดจากความร่วมมอืร่วมใจของทกุส่วนงาน ซึง่นบัว่ามคีวามส�าคัญอย่างยิง่ต่อความส�าเรจ็ของคณะวศิวกรรมศาสตร์

ในภาพรวม 

 กระผมในฐานะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการด�าเนิน

งานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยดีมาตลอด และจักขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งในข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น

อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เจริญรุดหน้าต่อไป

สารจากคณบดี
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ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้รบัการจดัตัง้เป็นหน่วยงานภายใน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

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

การเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลัยมหาสารคาม ปรบัปรงุระเบยีบมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ว่าด้วยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2548 โดยได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไม่เป็นส่วนราชการ 

มีหน้าที่จัดการศึกษาท�านองเดียวกับคณะฯ ด�าเนินงานในรูปแบบการบริหารที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและ 

พึ่งตนเองให้มากที่สุด ทั้งนี้ มีคณบดีด�าเนินการบริหารเป็นล�าดับ 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 ต�าบลขามเรียง อ�าเภอกันทรวิชัย 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 - จริยธรรมน�าหน้า

   Excellence - น�าพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

   Enhancement - เกิดผลเพิ่มพูนคุณภาพบุคลากร

พันธกิจ 

 1. ผลติและพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนให้เป็นคนดีและคนเก่ง สอดคล้องกบัความต้องการของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

  และประเทศ

 2. เชื่อมโยงวิชาการในระดับนานาชาติเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสั่งสมเป็นความรู้ขององค์กรแบบบูรณาการ

 3. พัฒนาระบบการศึกษาและบริการวิชาการที่หลากหลายและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 4. พัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

 5. สร้างสรรค์ และสั่งสมทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้อันอุดม ประกอบด้วยคุณธรรม

 6. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

อัตลักษณ์นิสิต
 “สู้งาน ท�าเป็น เด่นคุณธรรม”

ยุทธศาสตร์
	 ยุทธศาสตร์ที่	1 พฒันาการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพภายใต้การจดัเรยีนการสอนในหลกัสตูรทีท่นัสมยัตามเกณฑ์

คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่	2 พฒันาการวิจยัและสร้างสรรค์เพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละนวตักรรมทีส่ร้างคุณค่าทางวชิาการและ

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

 ยุทธศาสตร์ที่	3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น

ในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	5 พฒันาระบบบรหิารจดัการให้มปีระสิทธภิาพ และยกระดบัการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัตาม

หลักธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที่	6 ส่งเสรมิภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวทิยาลัยในระดบั

สากล 

	 ยุทธศาสตร์ที่	7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล รองคณบดี ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์  รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช  รองคณบดี ฝ่ายอ�านวยการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์  รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมุล วิเศษ  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูค�า  หัวหน้าส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

10. นางวิรายา ภมรสมิต  หัวหน้าส�านักงานเลขานุการ

10
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กรรมการประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 

กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

กรรมการ (รองคณบดี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช

กรรมการ (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์

กรรมการ (รองคณบดี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูค�า

กรรมการ (หัวหน้าส�านักวิชาฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล

กรรมการและเลขานุการ (รองคณบดี)

นางวิรายา ภมรสมิต

ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าส�านักงานเลขาฯ)
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี

อัยการประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด

ส�านักงานยุติการด�าเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ

นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์

รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย

ดร.อนุกูล ตันติมาสน์

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์

และบริหารทั่วไป 

บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ก�ากับดูแลองค์กร

และกิจการสัมพันธ์

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2560
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บุคลากร

จ�านวนบุคลากร
ข้าราชการสาย พนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญ
ลูกจ้าง

ชั่วคราว
รวม

ก ข ค วิชาการ ปฏิบัติการ

7 - 1 40 20 1 25 94

จ�านวนอาจารย์ประจ�า 55 คน
จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ.

- 11 44 15 30 9 1
 

จ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน 39 คน
ข้าราชการ พนักงานปฏิบัติการ ลูกจ้างชั่วคราว

1 20 18
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์  เสงี่ยมวิบูล

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  อุรโสภณ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร์  อังควิศิษฐพันธ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทา

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี  โพธิ์ทอง

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณนิกา  วัฒนะ 

7. อาจารย์ ดร.นวรัตน์  พิลาแดง

8. อาจารย์ ดร.ชัยยงค์  เสริมผล

9. อาจารย์อดิศร  นวลอ่อน

10. อาจารย์ทวีศักดิ์  ทองแสน

อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

9

2376

8

10

4

5

1

รายงานประจ�าปี 2560
10



1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสิน  กาญจนวนิชกุล

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร  วงศ์เกษม

4. อาจารย์ปริญญ์  ชุปวา

5. อาจารย์คเณศ  ถุงออด

6. อาจารย์ปิยพัฒน์  พานเมือง

อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมเมคาทอนิกส์

2 4 1 3 5 6
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  องค์วรรณดี

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา  ชัยมูล

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชร  เพ็งชัย

5. อาจารย์ ดร.วจัสกร  กาญจนะ

6. อาจารย์ศตวรรษ  ทวงชน

อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3

6 2
4
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1
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์  ชัยมูล

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ  โชติถนอม

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์  จิตราพิเนตร

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล  เสงี่ยมศักดิ์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  หอมวิเชียร 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา  แก้วปลั่ง

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ  หอมวุฒิวงศ์

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์  ละม่อม

11. อาจารย์นบปนม  แก้วหานาม

12. อาจารย์ณัฏฐพงษ์  ลาดบัตร

อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมโยธา

10

11 2
5

9 6
8 12 7

4 1 3

Annual Report 2018
13



1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป

2. รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ  บุปผโชติ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร  อินธิเดช

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศฐา  ศรีเทพ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา  ลาสุนนท์

6. อาจารย์ ดร.สริญญา  ศาลางาม

7. อาจารย์กฤต  จันทรสมัย

อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมการผลิต

1 2 5 4 6 7 3
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร  จ�ารัสเลิศลักษณ์

2. ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  ภูมิสะอาด

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ  มีโส

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมุล  วิเศษ

อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมชีวภาพ

6 4 1

3
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1. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช

2.รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  ปัตติยะ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร  จ�ารัสเลิศลักษณ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส  เลาหวณิช

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  ภูมิสะอาด

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย  คุณะโคตร

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์  ชมภูค�า

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ  มีโส

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชิดา  สุวแพทย์

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ  ยั่งยืน

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  แคนสี

13. อาจารย์ ดร.นรินทร์  ศิริวรรณ

อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
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บุคลากรสายสนับสนุน
งานบริหารและธุรการ

1. นางสาวเกศรินทร์ ภูผานี 3. นางสาวสุธิดา  ชินโคตร

2. นางสาวพัชนี ค�าวงษา 4. นางอรุณี กลิ่นผกา

งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

1. นายวิรุฬ พลช�านิ 4. นางสาวพักตร์วิภา ขันผง

2. นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ์ 5. นางล�าพูน ศรีโพธิ์ผา

3. นางสาวชญาภา ชาดา

1

4
5

1
2 3
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Annual Report 2018
17



งานบริการการศึกษา/งานกิจการนิสิต

1. นางสาววรินญา ชื่นใจ 4. นายสถาพร พวงมะลัย

2. นางสาวสุภาวดี กั้วพงษ์ 5. นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง

3. นางสาวเสาวลักษณ์ เรียงพรม

1. นายชยภร ศิริโยธา

2. นายพยุงศักดิ์ ภักดีพล

1. นางสาวชิตชนก ทิพย์โสดา

2. นางสาวพัชรา ติตะสี

งานนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

1

3
1

5 2 4

2
2

1
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1. นางสาวตรีญาภัทร์ แสงตา 3. นายสมนึก พันเสนา

2. นายมีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร 4. นายสุวิทย์ เสนาลาด

งานโสตทัศนูปกรณ์และงานคอมพิวเตอร์

1. นายปัญญา จีระฉัตร

2. นางสาวนิตยา ค�ามูลนาม

งานบริการวิชาการ

2

4 2 1 3

1
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งานอาคารสถานที่

1. นางสาวภูพิงค์  ช่วยอุดม

2. นางสาวลักขณา  สุวรรณชัย

3. นายธนภัทร  นวลทูล

4. นายธวัช  กองสี

5. นายธีรานันท์  ขันงาม

6. นายนัฐราช  แสนมีมา

7. นายปิยะดนัย  รักหนองแซง

8. นายยุทธนา  ออดไธสง

9. นายศิวณัทร  ศรีโลห้อ

10. นายสุระ  ทับสีแก้ว

11. นายสุรเชษฐ  สวนจันทร์

งานยานยนต์และคนสวน

นายถวิล แก้วกัลยา นายณัฐพล เอื้อนไธสง นายเอ็ม ราสุวรรณ์

7 10 3 5 1 2 6 4 8 11 9
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการเรียนการสอน

Faculty of Engineering
Mahasarakham University

คณะว�ศวกรรมศาสตร มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม



1. หลักสูตร

กลุ่มสาขา ระดับปริญญา หลักสูตรและสาขาวิชา
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่/วัน/เดือน/ปี

1. หลักสูตรที่เปิด

ในปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ 

วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

วศ.บ. วิศวกรรมปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

5/2560 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

5/2560 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

5/2560 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

5/2560 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

5/2560 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

5/2560 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

5/2560 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

6/2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561

6/2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ระดับปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมโยธา

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

12/2555 วันที่ 25 ธันวาคม 2558

12/2555 วันที่ 25 ธันวาคม 2558

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ระดับปริญญาเอก ปร.ด. วิศวกรรมโยธา

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล

4/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

12/2555 วันที่ 25 ธันวาคม 2558

5/2560 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

2. นิสิต (จำานวน)

สาขาวิชา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ปกติ พิเศษ พิเศษ (เทียบเข้า)

นิสิตใหม ่(นิสิตรหัส 61)

วิศวกรรมศาสตร์ 732 35 139 - - 906

วิศวกรรมโยธา 64 4 51 12 1 132

วิศวกรรมการผลิต 60 5 12 - - 77

วิศวกรรมเครื่องกล 73 - 19 7 1 100

วิศวกรรมชีวภาพ 37 10 - - - 47

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 50 8 - - - 58

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 52 7 6 - - 65

วิศวกรรมไฟฟ้า 66 3 30 19 3 121

รวม 1,134 72 257 38 5 1,506

นิสิต (รหัส 60 ลงมา)

วิศวกรรมศาสตร์ - - - - - -

วิศวกรรมโยธา 132 6 35 29 11 213

วิศวกรรมการผลิต 127 22 15 - - -

รายงานประจ�าปี 2560
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วิศวกรรมเครื่องกล 128 8 15 19 26 45

วิศวกรรมชีวภาพ 67 10 - - - -

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 89 13 - - - -

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 110 20 8 - - -

วิศวกรรมไฟฟ้า 129 11 30 14 36 50

รวม 782 90 103 62 73 1,110
 ข้อมูล จากฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

3. การสำาเร็จการศึกษา

นิสิตที่สำาเร็จการศึกษา แต่ละปีการศึกษา 5 ปีย้อนหลัง 

ปีการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม/ คน

2560 276 19 7 302

2559 224 20 15 259

2558 201 20 14 235

2557 276 28 8 312

2556 367 34 11 412

รวม 5 ปีย้อนหลัง 1,520

จำานวนนิสิต (คน)
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นิสิตที่สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา

จำานวนผู้ที่สำาเร็จการศึกษา

รวม
ระบบปกติ ระบบพิเศษ

ระบบพิเศษ

 (เทียบเข้า)

วิศวกรรมโยธา 46 3 - 63

วิศวกรรมการผลิต 39 5 - 38

วิศวกรรมเครื่องกล 48 1 - 63

วิศวกรรมชีวภาพ 23 2 - 18

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 1 - 31

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 25 1 - 27

วิศวกรรมไฟฟ้า 44 1 - 41

รวม 258 14 - 272

*ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561

นิสิตที่สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา
จำานวนผู้ที่สำาเร็จการศึกษา

รวม
ระบบในเวลาราชการ ระบบนอกเวลาราชการ

วศ.ม.วิศวกรรมโยธา - 3 3

ปร.ด.วิศวกรรมโยธา - 1 1

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 - 5

ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล - 3 3

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 2  - 2

ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าฯ - 2 2

รวม 7 9 16

*ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561

นิสิตที่สำาเร็จการศึกษารวม ปีการศึกษา 2542 - 20 สิงหาคม 2561 ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชา
จำานวนผู้ที่สำาเร็จการศึกษา

รวม
ระบบปกติ ระบบพิเศษ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

วิศวกรรมโยธา(ชนบท) 310 23 166 499

วิศวกรรมโยธา(ระบบอาคาร) 7 1 - 8

วิศวกรรมเครื่องกล(การผลิต) 167 11 214 392

รายงานประจ�าปี 2560
24



วิศวกรรมเครื่องกล(พลังงาน) 105 5 64 174

เทคโนโลยีการจัดการ 57 3 - 60

วิศวกรรมโยธา 275 28 125 428

วิศวกรรมการผลิต 355 44 109 508

วิศวกรรมเครื่องกล 270 20 104 394

วิศวกรรมชีวภาพ 113 11 - 124

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 194 21 - 215

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 133 22 40 195

วิศวกรรมไฟฟ้า 304 12 166 482

รวม 2,290 201 988 3,479

นิสิตที่สำาเร็จการศึกษารวม ปีการศึกษา 2545 - ตุลาคม 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา
จำานวนผู้ที่สำาเร็จการศึกษา

รวม
ระบบในเวลาราชการ ระบบนอกเวลาราชการ

วศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน 28 - 28

ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน 9 - 9

วศ.ม.วิศวกรรมโยธา 49 21 70

ปร.ด.วิศวกรรมโยธา 7 2 9

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 73 16 89

ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล 31 6 37

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 36 1 37

ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 14 8 22

รวม 247 54 301

4.บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลงานตีพิมพ์ ฐานข้อมูล

1 นายทรงพล วิจารณ์

จักร

วิศวกรรม

เครื่องกล 

ทรงพล วิจารณ์จักร, สุพรรณ ยั่งยืน และจักรมาส เลาหวณิช. 

(2560). การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องอบแห้งแบบ

ถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมลมร้อน ปล่อยทิ้ง

ในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 

ฉบับพิเศษ, 48(3), 51-54. 

TCI กลุ่ม 1
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ที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลงานตีพิมพ์ ฐานข้อมูล

2 นายนิกรศิลป์ บุญ

สมบัติ

วิศวกรรม

เครื่องกล

นิกรศิลป์ บุญสมบัต ิและอดิศักดิ์ ปัตติยะ. (2560). ผล

ของตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็วของ

เหง้ามันสำาปะหลังในเครื่องปฏิกรณ์แบบตกอิสระ. วารสาร

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 12(2).

TCI กลุ่ม 1

3 นายอเหนก ดัสกรณ์ วิศวกรรม

เครื่องกล 

อเหนก ดัสกรณ ์และยศฐา ศรีเทพ. (2560). การผลิตเส้นใย

ขนาดไมโครจากพอลิแลคไทด์แบบสเตอริโอคอมเพล็กซ์ ด้วย

กระบวนการอิเล็กโตรสปินนิ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ, 179-186. 

TCI กลุ่ม 1

4 นายมนตรี วงค์ศิริ

วิทยา

วิศวกรรม

เครื่องกล 

มนตรี วงค์ศิริวิทยา และอดิศักดิ์ ปัตติยะ. (2560). ไบโอออ

ยล์จากใบและยอดอ้อยที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีสแบบ

เร็วเชิงเร่งปฏิกิริยาโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบฟอง. 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 12(1), 

114-126. 

TCI กลุ่ม 1

5 นายอิทธิพล หินดี วิศวกรรม

เครื่องกล 

Hindee, I., Lampongchat, G., & Suwapaet, N. 

(2016). Performance study of solar panels with 

cooling systems at low ambient temperature. KKU 

ENGINEERING JOURNAL, 43(S1), 47-51. 

TCI กลุ่ม 1

6 นายสราวุธ สิงห์โต วิศวกรรม

เครื่องกล

สราวุธ สิงห์โต และเกียรติศักดิ์ ศรีประทีป. (2559). 

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบโครงสร้างเส้นด้ายควบแบบ 

2 เส้น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, ฉบับพิเศษ, 488-496. 

TCI กลุ่ม 1

7 นางสาวอรปรียา เวียง

อินทร์

วิศวกรรม

เครื่องกล 

อรปรียา เวียงอินทร ์และยศฐา ศรีเทพ. (2560). การวิเคราะห์

ผลของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและพอลิ

บิวธิลีน ซัคซิเนต เมื่อเติมสารช่วยยืดสายโซ่โมเลกุล. วารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(4), 

517-526. 

TCI กลุ่ม 1

8 นายสุรวิทย์ วรรณชาติ วิศวกรรม

เครื่องกล 

สุรวิทย์ วรรณชาต,ิ จินดาพร จำารัสเลิศลักษณ์ และ เจริญพร 

เลิศสถิตธนกร. (2560). เครื่องทำานำ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

แบบไม่ใช้ท่อโลหะร่วมกับตัวสะท้อนรังสี. วารสารวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ, 168-

173. 

TCI กลุ่ม 1

9 นายรุจิภาส สีลาดเลา วิศวกรรม

เครื่องกล 

รุจิภาส สีลาดเลา, สุดสาคร อินธิเดช และเกียรติศักดิ์ ศรี

ประทีป. (2557). ผลของธาตุผสมต่อความแข็งขณะทำากรรม

วิธีทางความร้อนของเหล็กหล่อขาวที่เติมธาตุผสมหลายชนิด. 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

ฉบับพิเศษ, 211-217. 

TCI กลุ่ม 2

รายงานประจ�าปี 2560
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ที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลงานตีพิมพ์ ฐานข้อมูล

10 นายทรงฤทธิ์ พุทธลา วิศวกรรมโยธา ทรงฤทธิ์ พุทธลา และสหลาภ หอมวุฒิวงศ์. (2560). ผลของ

อายุคอนกรีตที่มีต่อผลการทดสอบค่ากำาลังอัดด้วยค้อนสะท้อน. 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

ฉบับพิเศษ, 1-8. 

TCI กลุ่ม 1

11 นายชัชวาลย์  พัฒน

โยธากุล

วิศวกรรมโยธา ชัชวาลย์ พัฒนโยธากุล, นิพันธ์ ใหญ่อรุณ, นิดา ชัยมูล และ

กริสน์ ชัยมูล. (2560). กำาลังอัดของรีแอคทีฟเพาเดอร์คอนกรีต

ที่ใช้ซิลิกาฟูมควบแน่นและไม่เสริมเส้นใยเหล็ก. วารสาร

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 12(1), 106-

113. 

TCI กลุ่ม 1

12 นายกฤตานน ประ

เทพา

วิศวกรรม

ไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร์ 

กฤตานน ประเทพา และอภินันท์ อุรโสภณ. (2560). การ

คัดแยกพฤติกรรมโคโดยไดนามิกส์ไทม์วอร์ปปิง. วารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(6), 

740-748. 

TCI กลุ่ม 1

13 นายศุภวัฒน์ ทัพสุริย์ วิศวกรรม

ไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร์ 

ศุภวัฒน์ ทัพสุริย ์และวรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูลน์. (2560). ผลของ

รูปแบบสนามแม่เหล็กถาวรต่อการลดความกระด้างของนำ้า. 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

ฉบับพิเศษ, 315-325. 

TCI กลุ่ม 1

14 นางสาวพิริยา พล

หาญ

วิศวกรรม

ไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร์ 

พิริยา พลหาญ และวรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล. (2560). ตัวดูดซับ

พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ด้วย SiC สำาหรับเครื่อง

กำาเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก. วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ, 138-145. 

TCI กลุ่ม 1

15 นายจักรชัย ชิณโคตร วิศวกรรม

เครื่องกล 

จักรชัย ชิณโคตร, นพชัย คงเจริญ, เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล 

และอรอุมา ลาสุนนท์. (2560). การทดลองหาค่าพารามิเตอร์ที่

เหมาะสมในการถ่ายภาพสำาหรับการระบุเพศดักแด้ไหมเพศผู้. 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

ฉบับพิเศษ, 335-343. 

TCI กลุ่ม 1

5. บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลงานตีพิมพ์ ฐานข้อมูล

1 นายพิพัฒน์ สมใจ วิศวกรรมไฟฟ้า

และคอมพิวเตอร์ 

Somjai, P. & Sa-ngiamvibool, W. (2016). A Novel 

of Surface Tension Measurement. PRZEGLĄD 

ELEKTROTECHNICZNY, (11), 244-247. 

SCOPUS

2 นายกิตติพล  วิแสง วิศวกรรมไฟฟ้า

และคอมพิวเตอร์ 

Wisaeng, K. & Sa-ngiamvibool, W. (2016). 

Improved Fuzzy C-Means Clustering in the Process 

of Exudates Detection Using Mathematical 

Morphology. Soft Computing, 22(8), 2753-2764.

ISI-IF = 1.63
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ที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ผลงานตีพิมพ์ ฐานข้อมูล

3 นายอัศนัย ทาเภา วิศวกรรมโยธา Tapao, A. & Cheerarot, R. (2017). Optimal 

Parameters and Performance of Artificial Bee 

Colony Algorithm for Minimum Cost Design of 

Reinforced Concrete Frames. Engineering Structures, 

151, 802-820.

ISI-IF = 

2.258 

4 นายโกศล เรืองแสน วิศวกรรม

เครื่องกล 

Rueangsan, K., Suwapaet, N. & Pattiya, A. (2016). 

Bio-Oil Production by Fast Pyrolysis of Cassava 

Residues in A Free-Fall Reactor Using Liquid Media-

Assisted Condensation. Energy Sources, Part A: 

Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 

40(6), 615-622.

ISI-IF = 

0.527

5 นายวสันต์ ปินะเต วิศวกรรม

เครื่องกล 

Pinate, W., Rittidech, S. & Meena, P. (2018). Critical 

Heat Flux of A Two-Phase Closed Thermosyphon 

with Fins. Journal of Mechanical Science and 

Technology, 32(5), 2357-2364.

ISI

6 นายธนกร ดุจเพ็ญ วิศวกรรมไฟฟ้า

และคอมพิวเตอร์ 

Dujpen, Th. & Sa-ngiamvibool, W. (2018). The 

Measurement Technique of Surface Tension. 

Przeglad Elektrotechniczny, (4), 118-121. 

SCOPUS

7 นายจุมพล อิสระ

วิสุทธิ์

วิศวกรรมไฟฟ้า

และคอมพิวเตอร์ 

Itsarawisut, J. & Kanjanawanishkul, K. (2018). 

Neural Network Based Classification of Germinated 

Hang Rice Using Image Processing. IETE TECHNICAL 

REVIEW (The institution of electronics and 

telecommunication engineers), (June 2018). 

ISI-IF = 1.33

8 นายสรายุทธ 

พรเจริญ

วิศวกรรมไฟฟ้า

และคอมพิวเตอร์

Phorncharoen, S. & Sa-ngiamvibool, W. (2018). A 

Proposed Round Robin Scheduling Algorithm for 

Enhancing Performance of CPU Utilization. Przeglad 

Elektrotechniczny, (4), 26-29. 

SCOPUS

6. โครงการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม

14 - 28 ต.ค. 2560 โครงการสนับสนุนรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำาภาคเรียนที่ 1/2560 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล : 

ลงพื้นที่บ้านดอนมัน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

17 ต.ค. 2560 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำาภาคเรียนที่ 

1/2560 สาขาวิศวกรรมชีวภาพ

19 ต.ค. 2560 โครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน ประจำาภาคเรียนที่ 1/2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

รายงานประจ�าปี 2560
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วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม

27 - 28 ต.ค. 2560 โครงการศึกษาดูงานนิสิต ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมโยธา

1 - 5 พ.ย. 2560 โครงการสนับสนุนรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำาภาคเรียนที่ 1/2560 สาขาวิศวกรรมโยธาและ

สาขาวิศวกรรมการผลิต ลงพื้นที่บ้านดอนยม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

2 พ.ย. 2560 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาภาคเรียนที่ 1/2560 สาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2-3 พ.ย. 2560 โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

5 พ.ย. 2560 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำาภาคเรียนที่ 

1/2560 สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

7 พ.ย. 2560 โครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน ประจำาภาคเรียนที่ 1/2560 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

14 พย. 2560 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาภาคเรียนที่ 1/2560 สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล

15 - 18 พ.ย. 2560 โครงการศึกษาดูงานนิสิต ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

15 - 18 พ.ย. 2560 โครงการพัฒนาทักษะความรู้และการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

16 - 18 พ.ย. 2560 โครงการศึกษาดูงานนิสิต ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

16 พ.ย. 2560 โครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน ประจำาภาคเรียนที่ 1/2560 สาขาวิศวกรรมโยธา

18 พ.ย. 2560 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำาภาคเรียนที่ 

1/2560 สาขาวิศวกรรมการผลิต

18 พ.ย. 2560 โครงการพัฒนาทักษะนิสิตทางด้านวิศวกรรมโยธา : การสำารวจดิน

20 พ.ย. 2560 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาภาคเรียนที่ 1/2560 สาขา

วิศวกรรมชีวภาพ

21 พ.ย. 2560 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาภาคเรียนที่ 1/2560 สาขา

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

22 พ.ย. 2560 โครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน ประจำาภาคเรียนที่ 1/2560 สาขาวิศวกรรมชีวภาพ

22 พ.ย. 2560 โครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน ประจำาภาคเรียนที่ 1/2560 สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

23 พ.ย. 2560 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาภาคเรียนที่ 1/2560 สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า

23 พ.ย./ 13 ธ.ค. 

2560

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำาภาคเรียนที่ 

1/2560 สาขาวิศวกรรมโยธา

24 พ.ย. 2560 โครงการพัฒนาทักษะนิสิตทางด้านวิศวกรรมโยธา : ติว กว.

10 - 11 ธ.ค. 2560 โครงการรับปริญญาบัณฑิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2559-2560
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วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม

11 ธ.ค. 2560 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำาภาคเรียนที่ 

1/2560 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

11 ธ.ค. 2560 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำาภาคเรียนที่ 

1/2560 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

13 ธ.ค. 2560 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำาภาคเรียนที่ 

1/2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

27 ธ.ค. 2560 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ประจำาภาคเรียนที่ 1/2560

3 ม.ค. - 23 มี.ค. 

2561

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์ เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ครั้งที่ 27 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ประจำาปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนา

4 - 5 ม.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางสิ่ง

แวดล้อม

5 - 7 ม.ค. 2561 โครงการแข่งขันสะพานไม้ไอติม

20 ม.ค. 2561 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมการผลิต

6 - 7 ก.พ. 2561 โครงการศึกษาดูงานนิสิต ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมชีวภาพ

15 ก.พ. 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่

16 ก.พ. 2561 โครงการศึกษาดูงานนิสิต ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

5 - 31 มี.ค. 2561 โครงการสหกิจศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2560

9 - 28 มี.ค. 2561 โครงการสนับสนุนนิสิตแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำาเสนอ และแข่งขันทางวิชาการ ประจำา

ปีการศึกษา 2560 นิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมนำาเสนอผลงานในงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ 

ครั้งที่ 24

10 - 11 มี.ค. 2561 โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาระดับสูง

19 มี.ค. 2561 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

19 มี.ค. / 21 เม.ย. 

2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำาภาคเรียนที่ 

2/2560 สาขาวิศวกรรมการผลิต

20 มี.ค. 2561 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า

22 มี.ค. 2561 โครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขาวิศวกรรมชีวภาพ

22 มี.ค. - 9 เม.ย. 

2561

โครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

24 มี.ค. 2561 โครงการอบรมพัฒนาทักษะสำาหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย

24 มี.ค. 2561 โครงการสนับสนุนรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขาวิศวกรรมโยธา ลงพื้นที่

บ้านมะกอก อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

24 - 25 มี.ค. 2561 โครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

รายงานประจ�าปี 2560
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วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม

26 มี.ค. 2561 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล

27 มี.ค. 2561 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

29 - 30 มี.ค. 2561 โครงการสนับสนุนนิสิตแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำาเสนอ และแข่งขันทางวิชาการ ประจำาปี

การศึกษา 2560 นิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมนำาเสนอผลงานในงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 

24

1 เม.ย. 2561 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

2 เม.ย. 2561 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3 เม.ย. 2561 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

4 เม.ย. 2561 โครงการสัมมนานิสิตเลือกสาขา ประจำาปีการศึกษา 2560

4 เม.ย. 2561 โครงการสนับสนุนรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขาวิศวกรรมชีวภาพ ลงพื้น

ที่บ้านค้อ ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน

9 เม.ย. 2561 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำาภาคเรียนที่ 

2/2560 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

9 - 29 เม.ย. 2561 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมโยธา

18 - 24 เม.ย. 2561 โครงการสนับสนุนรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ลงพื้นที่บ้านดอนยม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

20 เม.ย. 2561 โครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขาวิศวกรรมโยธา

21 เม.ย. 2561 โครงการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

21 เม.ย. 2561 โครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขาวิศวกรรมการผลิต

21 - 28 เม.ย. 2561 โครงการสนับสนุนรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอ

นิกส์ ลงพื้นที่ บ้านเขียบบ้านโนนแสบง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

23 เม.ย. 2561 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า

24 เม.ย. 2561 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขา

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

25 เม.ย. 2561 โครงการสัมมนานิสิตฝึกงาน ประจำาปีการศึกษา 2560

26 เม.ย. 2561 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขา

วิศวกรรมการผลิต
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วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม

27 เม.ย. 2561 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำาภาคเรียนที่ 

2/2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

29 เม.ย. 2561 โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบระบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า

13 - 22 พ.ค. 2561 โครงการสำารวจภาคสนาม ประจำาปีการศึกษา 2560

15 - 16 พ.ค. 2561 โครงการแข่งขันโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล

21 - 27 พ.ค. 2561 โครงการสนับสนุนนิสิตแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำาเสนอ และแข่งขันทางวิชาการ ประจำาปี

การศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

24 - 25 พ.ค. 2561 โครงการสนับสนุนนิสิตแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำาเสนอ และแข่งขันทางวิชาการ ประจำาปี

การศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

24 พ.ค. 2561 โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการทำางาน ประจำาปีการศึกษา 2560

1 มิ.ย. 2561 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ประจำาภาคเรียนที่ 2/2560

15 - 17 มิ.ย. 2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2560สาขา

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

18 มิ.ย. - 16 ก.ค. 

2561

โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานและพบผู้ประกอบการ ประจำาปีการศึกษา 2560

19 - 21 มิ.ย. 2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขา

วิศวกรรมการผลิต

20 - 22 มิ.ย. 2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขา

วิศวกรรมชีวภาพ

19 ก.ค. 2561 โครงการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำาภาคเรียนที่ 

3/2560

1 ส.ค. 2561 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและผู้ปกครองนิสิต ประจำาปีการศึกษา 2561

1 - 3 ส.ค. 2561 โครงการสนับสนุนนิสิตแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำาเสนอ และแข่งขันทางวิชาการ ประจำา

ปีการศึกษา 2560 นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันระบอัตโนมัติแบบชาญฉลาดรอบคัด

เลือก

3 ส.ค. 2561 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

4 ส.ค. 2561 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

8 - 12 ส.ค. 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์ : เข้าร่วมการประกวดผลงาน

นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำาปี 2561

10 ส.ค. 2561 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาภาคต้น ปีการศึกษา 2561

11 - 12 ส.ค. 2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิศวกรรมการผลิต

16 - 17 ส.ค. 2561 โครงการเพิ่มศักยภาพนิสิต : วันวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พี่น้อง

16 - 17 ส.ค. 2561 โครงการศึกษาดูงานนิสิต ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

19 ส.ค. 2561 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม

25 ส.ค. 2561 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

25 ส.ค. 2561 โครงการเพิ่มศักยภาพนิสิต : อบรมภาษาอังกฤษ

25 - 26 ส.ค. 2561 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมชีวภาพ

27 ส.ค. - 14 ก.ย. 

2561

โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

1 ก.ย. 2561 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำาภาคเรียนที่ 

2/2560 สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

2 ก.ย. 2561 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

5 - 7 ก.ย. 2561 โครงการสนับสนุนนิสิตแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำาเสนอ และแข่งขันทางวิชาการ ประจำาปี

การศึกษา 2560 นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์เข้าร่วมแข่งขันระบอัตโนมัติแบบชาญฉลาดรอบชิงชนะ

เลิศ

Annual Report 2018
33



รายงานประจ�าปี 2560
34



ผลการดำาเนินงาน
ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต

Faculty of Engineering
Mahasarakham University

คณะว�ศวกรรมศาสตร มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม



1. โครงการ/กิจกรรมของนิสิต

วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ สถานที่

3 พ.ย. 2560 ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14 - 19 พ.ย. 2560 ติวหนังสือน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

12 - 23 ก.พ. 2561    

10 ธ.ค. 2560 ราตรีสีเลือดหมู คณะวิศวกรรมศาสตร์

20 ม.ค. 2561 กีฬาวิดสัมพันธ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

25 - 28 ธ.ค. 2560 เข้าร่วมกิจกรรมของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

แห่งประเทศไทย : การแข่งขันกีฬา “โฮมเกียร์เกมส์ ครั้ง

ที่29”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

3 ก.พ. - 31 มี.ค.2561 โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ : 

วิศวกรรมศาสตร์ แบ่งปันโอกาสทางสังคม ช่วยเหลือผู้ป่วย 

(HIV) ครั้งที่ 2

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัดป่าศรีมงคลโคกร้าง จ.ร้อยเอ็ด

วัดพระบาทนำ้าพุ จ.ลพบุรี

17 - 24 มี.ค. 2561 กีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7 เม.ย. 2561  ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14 - 16 พ.ค. 2561 การพัฒนาความเป็นภาวะผู้นำา : เมล็ดพันธุ์นักกิจกรรม โรงแรมบลู โฮเทล จ.นครพนม

14 - 16 พ.ค. 2561 KM ฝ่ายกิจการนิสิตกับสโมสรนิสิตฯ 

และมอบงานสานต่อสโมสรนิสิตฯ

โรงแรมบลู โฮเทล จ.นครพนม

 

19 - 28 พ.ค. 2561 ออกค่ายชมรมถนนผู้สร้าง โรงเรียนบ้านดงแคน ต.แวงดง

อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

13 พ.ค. - 21 ก.ค. 2561  เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประชุมเชียร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

8 - 10 ส.ค.2561 ร้องเพลงคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

16 และ 25 ส.ค. 2561 ลอดซุ้มมหาวิทยาลัยและ Freshy day and

 Freshy night 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาคาร

พลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18 ส.ค. 2561  แสงธรรมนำาทาง และ อิ่มบุญ อิ่มอุ่น อิ่มใจ 

 

วัดพุทธมงคล (วัดพระยืน) 

อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

1 ก.ย. 2561  เครือข่ายศิษย์เก่าและความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/

วิชาชีพ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สนาม

ฟุตบอลหญ้าเทียม Major Arena 

จ.มหาสารคาม

6 ก.ย. 2561  ประเพณีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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2. นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล/ผลงานนิสิต

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน/เดือน/ปี

1) Mr.Pum Vichheke เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัล

เรียนดี ประจำาปี พ.ศ. 2560

จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)

พระที่นั่งอัมพรสถาน 

กรุงเทพมหานคร

 

 

28 ธ.ค. 2560 

 

 

1) นายทรงยศ มงคลพิศ 

2) นายอดิศักดิ์ เรืองศรี 

3) นางสาวอินทุอร เข็มมา 

4) นางสาวณัฐวรรณ รักษา 

5) นางสาวเพ็ญพรรษา เฉวียง

หงส์6) นางสาวขวัญลดา พลสมบัติ

7) นางสาวสุภาวดี ศิริประทุม 

ได้รับรางวัลชมเชยเป็นเงินรางวัล

จำานวน 5,000 บาท ในงาน “วิศวะ’60 - 

Engineering Expo 2017” ในผลงาน “ไบ

โอแบตเตอรี่ใช้ในยามฉุกเฉินกรณีนำ้าท่วม”

อาคาร EH 100-101 ไบ

เทค บางนา

 

16-18 พ.ย. 2560

1) นายรวิรุจ บุตรโคษา 

 

ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 จาก

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

กรุงเทพมหานคร 

1 พ.ย. 2560

1) Mr.Khat Visal 

2) นายชัชวาล สิงห์วิสุทธิ์

3) นายปรากรณ์กิจ วิชาทา 

4) นางสาวกฤษติญากรณ์ ประทุมวี

5) นางสาวกัญญาวีร์ สายธารพรม

รางวัลชมเชย “การออกแบบ” ทีม The 

boss ทักษะด้านวิศวกรรมเกษตร ในงาน

ประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร

แห่งชาติ ครั้งที่ 24 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

29 - 30 มี.ค. 

2561

1) นายยทยาวิช ชูรัตน์

2) นายสุริยา ทาบึงกาฬ

3) นายราชิต พลังวัฒนกุล

4) นายอภิสิทธิ์ ถึงแสง

5) นายเมฆตะวัน แซ่โค้ว

รางวัลชมเชย “เทคนิค” ทีม เมคคาห้องสี่

ศูนย์แปดในงานประชุมวิชาการโครงงาน

วิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ 

ครั้งที่ 24 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

 

 

29 - 30 มี.ค. 

2561

 

1) นายอภิสิทธิ์ ภูผิวผา

2) นายเอกลักษณ์ เชื้อแสดง 

3) นายภูวดี ถูพะอ่าง

 

 

 

รางวัลดีเด่นเกียรติยศ รองอันดับหนึ่ง 

การนำาเสนอผลงานภาคบรรยาย (รวม

คะแนนทุกด้าน ได้แก่ การนำาไปใช้

ประโยชน์ ความคิดสร้างสรรค์ และการนำา

เสนอ)

เรื่อง “ออกแบบและสร้างชุดใบมีดปอก

เปลือกหัวมันสำาปะหลัง” ในงานประชุม

วิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ 

ครั้งที่ 24 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

 

 

 

 

 

29 - 30 มี.ค. 

2561

 

 

 

 

 

1) นายศราวุธ โพธิ์ศรี 

2) นายอุกฤษฏ์ ศรีโนนยาง 

รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำาเสนอภาค

นิทัศน์ เรื่อง “การพัฒนาชุดควบคุมเครื่อง

ฟักไข่อัตโนมัติ” ในงานประชุมวิชาการโครง

งานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

29 - 30 มี.ค.

2561
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ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน/เดือน/ปี

 1) นายพจนาจ สมบัติทา

2) นางสาวปพิชญา ปิงเมือง

3) นางสาวอินทุอร ปิลา

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การนำาเสนอ

ภาคนิทัศน์ เรื่อง”การออกแบบอุปกรณ์

วัดความชื้นกระบวนการตากแห้ง” ในงาน

ประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร

แห่งชาติ ครั้งที่ 24 

 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

 

 

 

 29 - 30 มี.ค.

2561

 

 

3. ทุนการศึกษาของนิสิต (ต่อเนื่อง)

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน

1) นายศราวุธ โพธิ์ศรี

2) นายสิทธิกร จันทร์ชื่น

3) นายสุริยันต์ ศรีสงคราม

4) นายไกรวิชญ์ ดาบโสมศรี

5) นางสาวผกามาศ มิ่งขวัญ

6) นางสาวมณีนุช นาถาดทอง

7) นางสาววิลาวัลย์ ทองนรินทร์

ทุนการศึกษา (ระดับปริญญาโท) โครงการ WiL (Work integrated Learning) 

“โรงเรียนในโรงงาน” จากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) , บริษัทสมาร์ท (2015) 

(2015) เซอร์วิสเซส จำากัด และ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด จำานวน 7 ทุน

4. ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี)

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน

1) Mr.Visal Khat

2) นายเนวิน พัฒนะแสง

3) นายอรุณชัย คำาเหลือ

4) นายธนนนท์ ธนาไสย์

5) นายเกียรติศักดิ์ ไชยกาล

6) นางสาวณัฐนิชา อิ่มนำ้าขาว

7) นางสาวโสภา อรภักดี

8) นางสาวโสภิตา มะลิซ้อน

9) นางสาวกาญจนพัสส์ มณีวรรณ

ทุนส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี “ประเภทเรียนดี” ประจำาปีการ

ศึกษา 2561 ซึ่งคัดเลือกโดยกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 

9 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

รายงานประจ�าปี 2560
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

Faculty of Engineering
Mahasarakham University

คณะว�ศวกรรมศาสตร มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม



1. โครงการ/กิจกรรมด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม/ โครงการ

3 พ.ย. 2560 ประเพณีลอยกระทง 

21-22 และ 24 ก.ค. 2561

หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม : สืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านวิถีมรดกทางภูมิปัญญาการทำาเทียน

สมุนไพร

18 ส.ค. 2561 แสงธรรมนำาทาง และ อิ่มบุญ อิ่มอุ่น อิ่มใจ

6 ก.ย. 2561 ประเพณีไหว้ครู

2. เครือข่ายความร่วมมือด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ

วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม/ โครงการ

21-22 ก.ค. 2561 หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม : สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ผ่านวิถีมรดกทางภูมิปัญญาการทำาเทียนสมุนไพร โดยให้ชาวบ้านใน

ชุมชนบ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

3. ผลงานด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม/ โครงการ

2 ส.ค. 2561 โครงการนิสิตใหม่ร่วมใจทำาบุญตักบาตร ประจำาปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 

28 กรกฎาคม 2561

แด่คณะสงฆ์ จำานวน 199 รูป ที่สี่แยกคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขต

พื้นที่ขามเรียง)

4 ส.ค. 2561 โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม โดยทำาการทอดถวาย ณ วัดบ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง 

อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

10 ส.ค. 2561 ร่วมทำาบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดป่ากู่แก้ว 

รายงานประจ�าปี 2560
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ด้านการวิจัย นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์



สรุปผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ประจำาปีงบประมาณ 2561
1. หน่วยวิจัย ประจ�ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จ�ำนวน 12 หน่วยวิจัย 

ล�ำดับ ชื่อหน่วยวิจัย

1 หน่วยวิจัยคอนกรีตและคอมพิวเตอร์  (Concrete and Computer Research Unit) 

2 หน่วยวิจัยแหล่งน�้ำและสิ่งแวดล้อม  (Water Resources and Environmental Engineering Research Unit) 

3 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  (Postharvest Technology and Agricultural 

Machinery Engineering Research Unit) 

4 หน่วยวิจัยพลังงำนรังสีอำทิตย์และแหล่งพลังงำนส�ำรอง (Solar Energy and Energy Resources Research Unit)  

5 หน่วยวจิยัท่อควำมร้อนและออกแบบอปุกรณ์ทำงควำมร้อน (Heat Pipe and Thermal Equipment Design Research Unit)

6 หน่วยวิจัยเมคำทรอนิกส์ (Mechatronics Research Unit)

7 หน่วยวิจัยกำรผลิตและวัสดุ (Manufacturing and Materials Research Unit)  

8 หน่วยวิจัยพลังงำนชีวภำพและทรัพยำกรหมุนเวียน (Bio-Energy and Renewable Resources Research Unit) 

9 หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรเกษตร (Electronics for Agriculture Research Unit)  

10 หน่วยวิจัยทำงด้ำนวิศวกรรมโครงสร้ำง  (Structural Engineering Research Unit)  

11 หน่วยวจิยัเทคโนโลยกีำรอบแห้งผลติภณัฑ์ทำงกำรเกษตร (Drying Technology for Agricultural Products Research Unit)

12 หน่วยวิจัยแม่เหล็กไฟฟ้ำเชิงค�ำนวณและระบบเชิงแสง (Computational Electromagnetics and Optical Systems 

Research Unit)

2. ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัย ประจ�ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จ�ำนวน 2 ศูนย์

ล�ำดับ ชื่อศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัย

1 ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

(Center of Excellence in Postharvest Technology and Agricultural Machinery Engineering)

2 ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัยพลังงำนทำงเลือก (Center of Excellence in Alternative Energy)

3. โครงกำรวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์ 

ล�ำดับ รำยกำร จ�ำนวนโครงกำร จ�ำนวนเงินทุนที่ด้รับ(บำท) รวมจ�ำนวนเงินทุนวิจัยทั้งหมด

1 ทุนวิจัยภำยใน 24 3,005,000 
8,338,583 บำท

2 ทุนวิจัยภำยนอก 11 5,333,583 

4. บทควำมที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่ำงประเทศ

ล�ำดับ รำยกำร จ�ำนวนผลงำน ทั้งหมด 119 ผลงำน

1 กำรตีพิมพ์วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 23

2 กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 17

3 กำรตีพิมพ์วำรสำรวิชำกำรระดับชำติ  36

4 กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 26

5 ผลงำนวิจัย นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับรำงวัล  12

6 ผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  5

รายงานประจ�าปี 2560
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ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่ำงปีงบประมำณ 2558(2015) ถึง 2561(2018)

a) จ�ำนวนผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่

b) จ�ำนวนผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ�ำนวนอำจำรย์ประจ�ำ
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1. โครงกำรวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์ บุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับทุนวิจัยภำยในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ที่ ชื่อโครงกำรวิจัย แหล่งทุน
จ�ำนวนเงิน

(บำท)
ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

1 พฤติกรรมทำงกลของคำนหูช้ำงและคำนลึกรี

แอคทฟีเพำเดอร์คอนกรตีทีไ่ม่เสรมิเหลก็รบัแรง

เฉือน

โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำร

วิจัย งบประมำณแผ่นดิน (ผ่ำน 

วช.)

255,000 ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล

หัวหน้าโครงการ

2 กำรจัดกำรน�้ ำชุมชนลุ ่มน�้ ำ ชีภำยใต ้กำร

เปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ

โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำร

วิจัย งบประมำณแผ่นดิน (ผ่ำน 

วช.)

800,000 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 

หัวหน้าโครงการ

3 กำรพัฒนำโค้งควบคุมส�ำหรับกำรปฏิบัติกำร

อ่ำงเกบ็น�ำ้โดยใช้วธีิเทคนคิกำรค้นหำแบบทำบู

โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำร

วิจัย งบประมำณแผ่นดิน (ผ่ำน 

วช.)

230,000 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 

หัวหน้าโครงการ

4 Design Construction and Validation of 

Planar Probe for Measuring Complex 

Relative Permittivity of Materials

ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประเภทส่ง

เสริมกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับ

นำนำชำติ ประจ�ำปีงบประมำณ 

2561

60,000 อ.ดร.นวรัตน ์ พิลำแดง 

หัวหน้าโครงการ

5 An Improvement of Reservoir Rule 

Curves under Inflow Change

ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประเภทส่ง

เสริมกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับ

นำนำชำติ ประจ�ำปีงบประมำณ 

2561

60,000 ผศ.ดร.รัตนำ หอมวิเชียร 

หัวหน้าโครงการ

6 Power Saving Approach based on Time 

Triggered Architecture for Wireless Ac-

celerometer System

ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประเภทส่ง

เสริมกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับ

นำนำชำติ ประจ�ำปีงบประมำณ 

2561

60,000 รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ 

หัวหน้าโครงการ

7 กำรประยกุต์ใช้วธีิผสมผสำนระหว่ำงวธีิ Saving 

กับ GA ส�ำหรับปัญหำกำรหำเส้นทำงกำร

ขนส่ง 

ทุนอำจำรย์รุ่นใหม่ 80,000 อ.ดร.สริญญำ ศำลำงำม 

หัวหน้าโครงการ

8 กำรวิเครำะห์กำรพิบัติของอ่ำงเก็บน�้ำแก่งเลิง

จำน   

ทุนอำจำรย์ทั่วไป (ระดับชำติ) 40,000 ผศ .ดร .ศิ ว ำ  แก ้ วป ล่ั ง 

หัวหน้าโครงการ

9 กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกในรำยวิชำสัมมนำทำง

วิศวกรรมกำรผลิต   

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 30,000 ผศ.ดร.อรอุมำ ลำสุนนท ์

หัวหน้าโครงการ

10 ผลกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อกำรสอนประเภทแบบ

ทดสอบและกจิกรรมเรยีนรูดิ้จทิลัของนสิติคณะ

วิศวกรรมศำสตร์

ทุนวิจัยในชั้นเรียน 30,000 อ . ท วี ศั ก ดิ์  ท อ ง แ ส น 

หัวหน้าโครงการ

11 กำรผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่องพิมพ์

สำมมิติ4  

 

ทุนวิจัยวิศวกรรมศำสตร์บริกำร 20,000 ผศ.ดร.อรอุมำ ลำสุนนท ์

หัวหน้าโครงการ
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12 กำรผลิตคอนกรีตกึ่งส�ำเร็จรูป ทุนวิจัยวิศวกรรมศำสตร์บริกำร 20,000 ผศ.ดร.สหลำภ หอมวุฒิ

ว ง ศ  ์

หัวหน้าโครงการ

13 กำรออกแบบและพัฒนำเครื่องขัดเปลือกอ้อย

ส�ำหรับคั้นน�้ำ

ทุนวิจัยวิศวกรรมศำสตร์บริกำร 20,000 

 

ผศ .ดร . สุพรรณ ยั่ งยืน 

หัวหน้าโครงการ

14 กำแฟอบแห้งด้วยกระบวนกำรฮันนี่ ทุนวิจัยวิศวกรรมศำสตร์บริกำร 20,000 ผ ศ . ด ร . ล ะ มุ ล  วิ เ ศ ษ 

หัวหน้าโครงการ

15 ระบบเตือนภัยทำงกำรแพทย์ส�ำหรับผู้สูงอำยุ ทุนวิจัยวิศวกรรมศำสตร์บริกำร 20,000 

 

ผศ.ดร.เกียรติสิน กำญจน

ว นิ ช กุ ล 

หัวหน้าโครงการ

16 กำรพัฒนำดินปลูกผสมมูลไส้เดือนและปุ๋ยอัด

เม็ดจำกมูลไส้เดือน

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 

STEM เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ

ส�ำหรับภำคอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 

2560

120,000 ผศ.ดร.โสภำ แคนสี

หัวหน้าโครงการ

นำยพลวัฒน ์  พลเตชะ 

นิสิตระดับปริญญาโท ผู ้

ร่วมวิจัย

ที่ ชื่อโครงกำรวิจัย แหล่งทุน
จ�ำนวนเงิน

(บำท)
ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

17 กำรออกแบบและสร้ำงชดุอปุกรณ์จดัเกบ็ข้อมลู

ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

(IRTC)

บริษัท สหมิตรภำพ (2512) จ�ำกัด

200,000 อ . ท วี ศั ก ดิ์  ท อ ง แ ส น 

หัวหน้าโครงการ

18 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แป้งแผ่นจำกข้ำวดัชนี

น�้ำตำลต�่ำ

(IRTC) 

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด อีสำนฟังก์ชั่น

ฟู้ดส์

200,000 ผศ.ดร.จินดำพร จ�ำรัสเลิศ

ลักษณ์

หัวหน้าโครงการ

19 กำรพัฒนำสูตรและกระบวนกำรผลิตน�้ำสลัด

ครีมส�ำหรับอุตสำหกรรมขนำดย่อม

(IRTC) 

บริษัท นโม ฟำร์ม จ�ำกัด

200,000 ผศ.ดร.นเรศ มีโส

หัวหน้าโครงการ

20 กำรปรับปรุงส่วนผสมอิฐมอญโดยใช้วัสดุเหลือ

ทิ้ง

(IRTC) 

โรงงำนโสภำอิฐแดง

200,000 อ.ณัฏฐพงษ ์  ลำดบัตร 

หัวหน้าโครงการ

21 กำรเพิ่มมูลค่ำถ่ำนไม้โดยกำรเปลี่ยนสภำพเป็น

ถ่ำนกัมมันต์

(IRTC) 

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ทิมจอชวอล

100,000 ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอ�ำไพ

วงศ์

หัวหน้าโครงการ

22 กำรแปรรูปปลำแดดเดียวด้วยพลังงำนแสง

อำทิตย์ร่วมกับควำมร้อนจำกชีวมวล

(IRTC)

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ธิดำแฝดสำม

200,000 ผ ศ . ด ร . โ ส ภ ำ  แ ค น สี 

หัวหน้าโครงการ

23 กำรใช้ประโยชน์จำกเถ้ำก้นเตำ-ของเสยีจำกเตำ

เผำในกระบวนกำรผลิตแหอวน

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโท)

20,000 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณ

ดี 

หั วหน ้ า โ ค ร งก า ร วิ จั ย 

นำยกำนต์ นำมีผล

นิสิตระดับปริญญาโท

ผู้ร่วมวิจัย
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24 ผลขอคำร์บอนสมดลุต่อพฤตกิรรมของกรรมวธิี

ทำงควำมร้อนของเหล็กหล่อขำวเติมธำตุผสม

หลำยชนิด

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโท)

20,000 รศ.ดร.สุดสำคร อินธิเดช

หัวหน้าโครงการวิจัย

นำยภูริต สินภักดี

นิสิตระดับปริญญาโท

ผู้ร่วมวิจัย

สรุปจ�ำนวนเงินทุนวิจัยภำยใน 

ที่ได้รับกำรสนับสนุน
3,005,000 บำท

2. โครงกำรวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์ บุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับทุนวิจัยภำยนอกมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ที่ ชื่อโครงกำรวิจัย แหล่งทุน จ�ำนวนเงิน (บำท) ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

1 กำรพัฒนำหุ ่นยนต ์ เพื่ อส� ำรวจ

ภำยในท่อโลหะโค้ง

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.)

1,820,074 อ . ค เ ณ ศ  ถุ ง อ อ ด  

หัวหน้าโครงการ

ผศ.เกสร วงศ์เกษม

นักวิจัย

อ.ปริญญ์ ชุปวำ

ผู้ช่วยนักวิจัย

2 กำรศกึษำและกำรพฒันำอปุกรณ์จบั

และถ่ำยเทส�ำหรับถังกลมบรรจุสำร

เคมี

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง

ประเทศไทย(กฟผ.)

761,694 ผศ.ดร.เกียรติสิน กำญจน

วนิชกุล

หัวหน้าโครงการ

3 ผลของน�ำ้หนักโมเลกลุของพอลแิอล

แล็กไทด์และพอลิดีแล็กไทด์ต่อกำร

เกิ ดส เตริ โ อคอม เพล็ กซ ์ ด ้ ว ย

กระบวนกำรฉีดขึ้นรูป

(ทุน สพภ.-วช.) 550,000 ผศ .ดร . ยศฐำ  ศรี เ ทพ 

หัวหน้าโครงการ

4 กำรพัฒนำเครือข่ำยเซ็นเซอร์ไร้สำย

ส�ำหรับโรงสีข้ำว

(จำกเงินทุนวิจัย 502,000 บำท) 

โครงกำรพัฒนำนักวิจัยและงำน

วิจัยเพื่ออุตสำหกรรม (พวอ.)

251,000 ผศ.ดร.เกียรติสิน กำญจน

วนิชกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

น ำ ย น พ ชั ย  ค ง เ จ ริ ญ 

นิสิตผู้ช่วยวิจัย

5 กำรเตรยีมพลำสตกิชีวภำพและกำร

เติมสำรเติมแต่ง ส�ำหรับกำรข้ึนรูป

เป็นถุงพลำสติกหูหิ้ว

 

(จำกเงินทุนวิจัย 502,000 บำท) 

โครงกำรพัฒนำนักวิจัยและงำน

วิจัยเพื่ออุตสำหกรรม (พวอ.)

251,000 ผศ.ดร.ยศฐำ ศรีเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

นำงสำวภำลดัดำ เนือ่งแก้ว 

นิสิตผู้ช่วยวิจัย

6 กำรพัฒนำกำรผลิต กำรออกแบบ 

และส่งเสริมตลำดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ให้มี

ฟังก์ชันกำรใช้งำนเฉพำะจำกเส้นใย

ไหมอรีีแ่ละผลติภณัฑ์จำกดักแด้ไหม

อีรี่แบบครบวงจร

 (จำกเงินทุนวิจัย 5,000,000 

บำท ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน

กำรวิจัย สวก.)

50,000 ผศ.เกสร วงศ์เกษม

ผู้ร่วมงานวิจัย
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ที่ ชื่อโครงกำรวิจัย แหล่งทุน จ�ำนวนเงิน (บำท) ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

7 กำรพัฒนำกระบวนกำรแปรรูป

สับปะรดพันธ ์ภูแลอบแห้งด ้วย

ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน

 

สกว. 

(1,287,160 บำท /4คน/2ปี)

321,790 ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ

ผู้ร่วมโครงการ

ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอำด

ผู้ร่วมโครงการ

8 กำรปรบัปรุงขัน้ตอนกำรอบแห้งเห็ด

แผ่นอบกรอบเพือ่รกัษำคณุภำพและ

เพ่ิมก�ำลังกำรผลิตของเห็ดแผ่นอบ

กรอบ

 

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี(1,163,400/4คน/2ปี)

145,425 ผ ศ . ด ร . น เ ร ศ  มี โ ส 

หัวหน้าโครงการ

9 โ ค ร งก ำ ร เ ค รื่ อ ง อบแห ้ ง แบบ

ควำมชื้นสัมพัทธ์ต�่ำ (P0466) ระยะ

ที่  2  บ ริ ษั ท  ไ ฮ เ ท ค ไ บ โ อ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

 

(จำกมูลค่ำโครงกำรรวม 

1,145,920บำท)

480,600 ผ ศ . ด ร . น เ ร ศ  มี โ ส 

ผู้ให้บริการนวัตกรรม

10 กำรออกแบบและพฒันำเครือ่งปอก

เปลือกมันส�ำปะหลัง

 

โครงกำรทุนพัฒนำนักวิจัยและ

งำนวิจัยเพื่ออุตสำหกรรม ระดับ

ปริญญำโท (พวอ.)

502,000 ผศ.ดร .สุพรรณ ยั่ งยืน 

อ า จ า ร ย ์ ที่ ป รึ ก ษ า 

น ำ ย อ ภิ สิ ท ธิ์  ภู ผิ ว ผ ำ 

นิสิตผู้ช่วยวิจัย

11 กำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบส่ง

พลังงำนไฟฟ้ำไร้สำยโดยใช้วัสดุแม่

เหล็กไฟฟ้ำสังเครำะห์

 

คปก.ต่อยอด 2561

200,000 อ.ดร.ชัยยงค์ เสริมผล

สรุปจ�ำนวนเงินทุนวิจัยภำยนอกที่ได้รับกำรสนับสนุน 5,333,583 บำท

*ยอมรวมจ�ำนวนเงินทุนวิจัยทั้งหมด* 8,338,583 บำท

3. บทควำมที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่ำงประเทศ

 3.1 กำรตีพิมพ์วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ

ที่ ชื่ออำจำรย์ ผลงำนทำงวิชำกำร ฐำนข้อมูล

1 ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช Rittidech, S. & Rodbumrung, A. (2017). Behavior of corrosion of a 

heat pipe cooling device in a computer. Engineering, Technology 

& Applied Science Research, 7(6), 2293-2295.

ISI/Scopus

2 ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช Pinate, W. & Rittidech, S. (2018). Critical heat flux of a two-thase 

closed thermosyphon with fins. Journal of Mechanical Science 

and Technology, 32(5), 2357-2364.

ISI/Scopus

3 ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช Jengsooksawat, S., Rittidech, S. & Booddachan, K. (2018). Loop 

thermosyphon with vapor chamber installation for energy thrift in 

a chili oven. Journal of Engineering Thermophysics, 27(1), 119-135.

ISI/Scopus

4 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี Sirima, P., Rattanapun, T. & Ongwandee, M. (2018). Ability of arti-

ficial and live houseplants to capture indoor particulate matter. 

Indoor and Built Environment, 27(1), 121-128.

Scopus
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ที่ ชื่ออำจำรย์ ผลงำนทำงวิชำกำร ฐำนข้อมูล

5 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล Wisaeng, K. & Sa-ngiamvibool, W. (2017). Automatic detection and 

recognition of optic disk with maker-controlled watershed segmen-

tation and mathematical morphology in color retinal images. Soft 

Computing, 1-11. 

Scopus

6 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล Wisaeng, K. & Sa-Ngiamvibool, W. (2018). Improved fuzzy C-means 

clustering in the process of exudates detection using mathematical 

morphology. Soft Computing, 22(8), 2753-2764.

Scopus

7 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล Phorncharoen, S. & Sa-Ngiamvibool, W. (2018). A Proposed round 

robin scheduling algorithm for enhancing performance of CPU 

utilization. Przeglad Elektrotechniczny, 94(4), 26-29.

ISI/Scopus

8 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล Thanakorn , D. & Sa-ngiamvibool, W. (2018) .The measurement 

technique of surface tension using inductance values. Przeglad 

Elektrotechniczny, 94(4), 118-121. 

ISI/Scopus

9 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง Kangrang, A., Pakoktom, W., Nuannukul, W. & Chaleeraktrakoon, 

C. (2017).  Adaptive reservoir rule Ccurves by optimisation and 

simulation.  Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Wa-

ter Management, 170(5), 219-230.

ISI/Scopus

10 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

ผศ.ดร.รัตนำ หอมวิเชียร

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

runoff under land use and climate changes in the Ubolratana Basin, 

Thailand.  International Journal of Ecology and Development, 

32(3), 53-66.    

ISI/Scopus

11 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง Prasanchum, H. & Kangrang, A. (2018).  Optimal reservoir rule 

curves under climatic and land use changes for Lampao Dam using 

genetic algorithm.  KSCE Journal of Civil Engineering, 22(1), 351-364.

ISI/Scopus

12 รศ.ดร.อนงค ์ฤทธิ์  แข็งแรง 

ผศ.ดร.รัตนำ หอมวิเชียร

Kangrang, A. , Prasanchum, H. &  Hormwichian, R. (2018). Devel-

opment of future rule curves for multipurpose reservoir operation 

using conditional genetic and Tabu search algorithms.  Advances 

in Civil Engineering 2018, Article ID 6474870, 10 p.

ISI/Scopus

13 ผศ.ดร.จินดำพร จ�ำรัสเลิศ

ลักษณ์

Jamradloedluk, J. & Lertsatitthanakorn , C. (2017). Influences of 

mixing ratios and binder types on properties of biomass pellets. 

Energy Procedia ,138, 1147-1152.

Scopus

14 ผศ.ดร .ณัฐพล ภูมิสะอำด 

ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ

Poogungploy, P. , Poomsa-ad, N. & Wiset, L. (2018) . Control of 

microwave assisted macadamia drying. Journal of Microwave Pow-

er and Electromagnetic Energy, 52(1), 60-72.

Scopus

15 ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอ�ำไพวงศ ์

ผศ.ดร.จินดำพร จ�ำรัสเลิศ

ลักษณ์

Wiriyaumpaiwong, S. & Jamradloedluk, J. (2017) . Distillation of 

pyrolytic oil obtained from fast pyrolysis of plastic wastes. Energy 

Procedia, 138, 111-115.

Scopus
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ที่ ชื่ออำจำรย์ ผลงำนทำงวิชำกำร ฐำนข้อมูล

16 ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูค�ำ

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

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

Mathematical model to predict heat transfer in transient condition 

of helical oscillating heat pipe. Songklanakarin Journal of Science 

& Technology, 39(6), 765-772.

Scopus

17 ผศ.ดร.นุชิดำ สุวแพทย์ Suwapaet, N. (2018). Introducing a Flipped Classroom to Engineer-

ing Students: A case study in mechanics of materials course, 2018, 

Engineering International Conference (EIC2017), API Conference 

Proceedings, 1941, 020041-1 – 7

Scopus

18 ผศ . ด ร . นุ ชิ ด ำ  สุ ว แพทย  ์

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ

Koson, R., Suwapaet, N. & Pattiya, A.  (2018). Bio-oil production 

by fast Pyrolysis of cassava residues in a free-fall reactor using 

liquid media-assisted condensation. Energy Sources, Part A: Recov-

ery, Utilization, and Environmental Effects, 1-8.

ISI/Scopus

19 ผศ.ดร.ยศฐำ ศรีเทพAssoc.

Prof.John Morris

Pholharn, D., Srithep, Y. & Morris, J. (2018). Melt compounding 

and characterization of poly (lactide) stereocomplex/natural rubber 

composites, Polymer Engineering & Science,58 (5), 713-718.

Scopus

20 ผศ.ดร.รัตนำ หอมวิเชียร

รศ.ดร.อนงค ์ฤทธิ์  แข็งแรง 

Hormwichian, R., Tongsiri, J. & Kangrang, A. (2018) . Multipurpose 

rule curves for multipurpose reservoir by conditional genetic algo-

rithm. International Review of Civil Engineering, 9(3) ,114-121. 

ISI/Scopus

21 ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ Assanai, T. & Cheerarot, R.  (2017). Optimal parameters and per-

formance of artificial bee colony algorithm for minimum cost design 

of reinforced concrete frames.  Engineering Structures, 151, 802-820.

Scopus

22 ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ Wang, X., Wu, J., Chen, Y., Pattiya, A., Yang, H. & Chen, H. (2018). 

Comparative study of wet and dry torrefaction of corn stalk and 

the effect on biomass pyrolysis polygeneration. Bioresource tech-

nology, 258, 88-97.

ISI/Scopus

23 อ . ป ิ ย พั ฒ น ์  พ ำ น เ มื อ ง 

อ . ท วี ศั ก ดิ์  ท อ ง แ ส น 

ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

ผศ.ดร.นุชิดำ สุวแพทย์

ผศ.ดร.จักรมำส เลำหวณิช

Panmuang, P., Thongsan, T., Suwapaet, N., Laohavanich, J. & 

Photong, C. (2018).  A novel dual motor drive system for three 

wheel electric vehicles. AIP Conference Proceedings, 1941(1), 

020019-1 – 8.

Scopus

 3.2 กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ

ที่ ชื่ออำจำรย์ ผลงำนทำงวิชำกำร

1 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง Techarungruengsakul, R. & Kangrang, A. (2018). Optimal rule curves of small reser-

voir using wind driven optimization and flower pollination algorithm. Proceedings 

of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for 

Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, July 11th – 13th , 2018, 

146-151.
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ที่ ชื่ออำจำรย์ ผลงำนทำงวิชำกำร

2 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง Ngamsert, R. & Kangrang, A. (2018). Application of genetic programming and flower 

pollination algorithm for searching optimal rule curves of small reservoir. Proceed-

ings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation 

for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, July 11th – 13th , 2018, 

152-157.

3 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง Thongwan,T. & Kangrang, A. (2018). Application of optimization techniques for 

searching optimal reservoir rule curves for medium reservoir. Proceedings of the 

10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustain-

able Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, July 11th – 13th , 2018, 163-168.

4 ผศ.ดร.จกัรมำส เลำหวณชิ 

ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

Senasutham, R., Bureerat, S., Laohavanich, L., Chiawchanwattana, C., & Yangyuen, 

S. (2018). Design and development of a threading machine for tobacco leaves. 

Proceedings of The 3rd International Conference on Engineering Science and Inno-

vative Technology (ESIT2018), Phang-Nga, Thailand, April 19th – 22nd , 2018, 551 – 556.

5 ผศ.ดร.จักรมำส เลำหวณชิ 

ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

Khampapai, P., Laohavanich, L. & Yangyuen, S. (2018). A shelling machine for Inca 

peanuts. Proceedings of The 3rd International Conference on Engineering Science 

and Innovative Technology (ESIT2018), Phang-Nga, Thailand, April 19th – 22nd , 2018, 

557 – 562.

6 ผศ.ดร.จกัรมำส เลำหวณชิ 

ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

Laohavanich, L. & Yangyuen, S. (2018). Rice roasting machine using infrared ray. 

Proceedings of The 3rd International Conference on Engineering Science and Inno-

vative Technology (ESIT2018), Phang-Nga, Thailand, April 19th – 22nd , 2018, 602 – 609.

7 ผศ.ดร.จักรมำส เลำหวณชิ 

ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

Sithihi, P., Phupiewpha, A., Laohavanich, L., Chiawchanwattana, C. & Yangyuen, S. 

(2018). Design and construction of a cassava tuber knife peeling unit. Proceedings 

of The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Tech-

nology (ESIT2018), Phang-Nga, Thailand, April 19th – 22nd, 2018, 610 – 615.

8 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง Srisongkham, S., Phualek, S., Ngamkong, P., Ngernbath, W. & Photong, C. (2018). 

Comparison of performance of regenerative power for electric vehicles between 

single and dual DC motor drive systems. Proceedings of the 10th International Con-

ference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 

2018), Vientiane, Lao PDR, July 11th – 13th , 2018, 216-219.

9 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง Nachaiyaphum, K. & Photong, C. (2018). Analysis of high performance savonious 

wind turbines for low speed wind applications. Proceedings of the 10th Internation-

al Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 

(STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, July 11th – 13th , 2018, 220-224.

10 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง Thiangphadung, K., Adkalan, K., Ngernbath, W., Ngamkong, P. & Photong, C. (2018). 

Design and construction of a simple dual DC motor drive system for three wheel 

electric vehicles. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, 

Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, 

Lao PDR, July 11th – 13th , 2018, 225-229.
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ที่ ชื่ออำจำรย์ ผลงำนทำงวิชำกำร

11 ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอำด 

ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ

Poomsa-ad, N. & Wiset, L. (2018). Disassembled solar greenhouse dryer for agri-

cultural products. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, 

Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, 

Lao PDR, July 11th – 13th , 2018, 61-64.

12 ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอ�ำไพ

วงศ์

Wiriyaumpaiwong, S. & Prapasanobon, A . (2018). Homogenization and microwave 

irradiation enhancements of betacyanin extraction from pitahaya peel and its sta-

bility. Proceedings of The 4th International Conference on Biotechnology and Agri-

culture Engineer (ICBAE2018). University of the Ryukyus, Japan, March 28th-30th, 2018, 

1-5.

13 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่ งยืน 

ผศ .ดร .ยศฐำ  ศรี เทพ 

ผศ.ดร.จกัรมำส เลำหวณชิ

Yangyuen, S. Srithep, Y. Laohavanich, L. & Chiawchanwattana, C. (2018). Factors 

affecting grated fiber form banana leaf stem. Proceedings of The 3rd International 

Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018), Phang-

Nga, Thailand, April 19th – 22nd , 2018, 591 – 595.

14 อ.คเณศ ถุงออด Thung-od, K., Boonyaprapasorn, A., Maneewarn, T., Lohit, S. & Siritanon, N. (2018). 

Adjustable magnetic force system for climbing robot. Proceedings of The 8th TSME 

International Conference on Mechanical Engineering, 12-15 December 2017, 794 

– 799.

15 อ.คเณศ ถุงออด Boonyaprapasorn, A., Natsupakpong, S., Sa Ngiamsunthorn, P. & Thung-od, K. (2017). 

An Application of finite time synergetic control for vaccination in epidemic systems. 

Proceedings of 2017 IEEE Conference on Systems, Process and Control (ICSPC 2017), 

15th–17th December 2017, Melaka, Malaysia, 30 – 35.

16 Assoc. Prof. John Mor-

ris

Butt, M. U., Morris, J., Patel, N., & Tsoi, J. K. P. (2017). Efficient contour generation 

on GPU for multivalued high resolution images. Proceedings of Region 10 Conference, 

TENCON 2017-2017 IEEE,1375-1380.

17 Assoc.Prof.John Morris 

ผศ . ด ร . ก ริ สน ์  ชั ยมู ล 

ผศ.ดร.สหลำภ หอมวุฒิ

วงศ์

Khorchairphurn, W., Morris, J., Chaimoon, K. Homwuttiwong, S. & Kumar Konda, 

P. (2018). Building a crack processing toolkit. Proceedings of the 10th International 

Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 

(STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, July 11th – 13th , 2018, 529-534.

 3.3 กำรตีพิมพ์วำรสำรวิชำกำรระดับชำติ  

ที่ ชื่ออำจำรย์ ผลงำนทำงวิชำกำร ฐำนข้อมูล

1 รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ ชยภร ศิริโยธำ และ บพิธ บุปผโชติ. (2560).กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำร

ศึกษำภำยในคณะวิชำ (กรณีศึกษำ : คณะวิศวกรรมศำสตร์, มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำม). วารสารสาระคาม 8(2), 15 – 31. 

TCI/2

2 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล ศภุวฒัน์ ทพัสรุย์ิ และวรวฒัน์ เสงีย่มวบิลู. (2560). ผลของรปูแบบสนำมแม่เหลก็

ถำวรต่อกำรลดควำมกระด้ำงของน�้ำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจ�าปี 2560, 315 – 325. 

TCI/1
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ที่ ชื่ออำจำรย์ ผลงำนทำงวิชำกำร ฐำนข้อมูล

3 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล พีระพงษ์ เพ็ชรไทย, วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล. (2560). สภำพอำกำศและ CCQ ที่ส่ง

ผลต่อระดับสัญญำณรบกวนของเครือข่ำยแลนไร้สำย เขตจังหวัดยโสธร . วารสาร

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ฉบบัพเิศษ ประจ�าปี 2560, 

273 – 279.

TCI/1

4 รศ.ดร.สุดสำคร อินธิเดช ไพบูลย์ โคตรพรหม และ สุดสำคร อินธิเดช. (2560). ผลของโมลิบดีนัมต่อควำม

แขง็ของเหลก็หล่อขำวเตมิธำตผุสมหลำยชนิดทีผ่่ำนกรรมวธิทีำงควำมร้อน. วารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36(6), 734 – 739.

TCI/1

5 รศ.ดร.สุดสำคร อินธิเดช ภูริต สินภักดี และ สุดสำคร อินธิเดช. (2560). ผลของค่ำคำร์บอนสมดุลต่อควำม

แข็งขณะท�ำกรรมวิธีทำงควำมร้อนของเหล็กหล่อขวำที่เติมธำตุผสมหลำยชนิด. 

วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ฉบบัพิเศษ ประจ�า

ปี 2560, 130-137.

TCI/1

6 รศ.ดร.สุดสำคร อินธิเดช พิสิฐชัย โคสะสุ และ สุดสำคร อินธิเดช. (2560). ผลของธำตุซิลิกอนต่อควำมแข็ง

ขณะท�ำกรรมวิธีทำงควำมร้อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 16%Cr ที่เติม 2%Mo. 

วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ฉบบัพิเศษ ประจ�า

ปี 2560, 90-95.

TCI/1

7 รศ.ดร.สุดสำคร อินธิเดช Khoatepome, P. & Inthidech, S. (2018) . Behavior of hardness in 

heat-treated multi-alloyed white cast irons with varying Mo content . 

MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technol-

ogy. 4(1), 7-11.

TCI/2

8 รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ กฤตำนน ประเทพำ และ อภินันท์ อุรโสภณ . (2560). กำรคัดแยกพฤติกรรมโค

โดยไดนำมิกส์ไทม์วอร์ปปิง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 36(6), 740 – 748.

TCI/1

9 รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ จิรพันธ์ ทำแกง, วันไชย ค�ำเสน และ อภินันท์ อุรโสภณ. (2560). กำรเพิ่ม

ประสทิธภิำพกำรหำค่ำทีเ่หมำะทีส่ดุแบบฝงูผึง้หลำยฝงูเพือ่แก้ปัญหำกำรจ่ำยโหลด

อย่ำงประหยัดโดยพิจำรณำถึงขีดจ�ำกัดอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลำต้อง

ห้ำม. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 7(2), 29 – 44.

TCI/1

10 รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ จิรพันธ์ ทำแกง, วันไชย ค�ำเสน และ อภินันท์ อุรโสภณ. (2560). กำรปรับเปลี่ยน

วิธีกำรหำค่ำที่เหมำะสมที่สุดโดยกำรจ�ำลองกำรอบเหนียวเพื่อแก้ปัญหำกำรจ่ำย

โหลดอย่ำงประหยัดโดยพิจำรณำถึงขีดจ�ำกัดอัตรำกำรเปล่ียนแปลงและช่วงเวลำ

ต้องห้ำม. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง, 

10(2), 1 – 11.

TCI/2

11 ผศ.ดร.เกียรติสิน กำญจนวนิ

ชกุล  

เกียรติสิน กำญจนวนิชกุล, นภำวัลย์ พันสมบัติ, ภำณุเดช เนียมไทสงค์ และ นพ

ชัย คงเจริญ. (2560). กำรพัฒนำไลบรำรี่ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ MCE@MSU สำหรับ

หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบมีล้อ, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจ�าปี 2560, 56-64

TCI/1
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ที่ ชื่ออำจำรย์ ผลงำนทำงวิชำกำร ฐำนข้อมูล

12 ผศ.ดร.เกียรติสิน กำญจนวนิ

ช กุ ล 

ผศ.ดร.อรอุมำ ลำสุนนท์ 

จักรชัย ชิณโคตร, นพชัย คงเจริญ, เกียรติสิน กำญจนวนิชกุล และ อรอุมำ ลำสุ

นนท์. (2560). กำรทดลองหำค่ำพำรำมเิตอร์ทีเ่หมำะสมในกำรถ่ำยภำพส�ำหรบักำร

ระบุเพศดักแด้ไหมเพศผู้. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจ�าปี 2560, 335 – 343.

TCI/1

13 ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอำด 

ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ

Poomsa-ad, N., Wiset, L. and Chapchaimoh, K. (2018). Exergy analysis 

of heat pump dryer. MIJET Mahasarakham International Journal of 

Engineering Technology, 4(1), 12-16.

TCI/2

14 ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร, ณัญธิวัฒน์ พลดี และ สุจินต์ บุรีรัตน์. (2561) . วิธีเรียนรู้

แบบเพ่ิมพูนโดยอำศัยกลุ่มประชำกรแบบหลำยเป้ำหมำยร่วมกับแบบจ�ำลองเซอร์

โรเกทส�ำหรบัออกแบบหำขนำดและรปูร่ำงเหมำะทีส่ดุของระบบแขนยึดจบัหวัอ่ำน/

เขียนฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., 11(1), 42-50.

TCI/1

15 ผศ.ดร.ธรียทุธ ชำตชินะยนืยง Pasawang, T. & Chatchanayuenyong, T. (2018). Design, development 

and control of an autonomous underwater robot “Poo-Pang” for Thai 

navy military. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineer-

ing Technology, 4(1), 24-28.

TCI/2

16 ผศ.ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ กฤษฎำ คำมูลทำ, อมรเทพ ทองจันทร์ และนพปฎล เสงี่ยมศักด์ิ. (2560). 

คณุสมบตัขิองบล็อกประสำนทีผ่ลิตจำกดนิทีห่ำได้ในท้องถิน่. วารสารวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจ�าปี 2560, 351-357.

TCI/1

17 ผศ.ดร.นุชิดำ สุวแพทย์ อินธิพล หินดี, พิริยำ พลหำญ และ นุชิดำ สุวแพทย์. (2560). กำรเปรียบเทียบ

ควำมสำมรถในกำรผลิตไฟฟ้ำของแผงเซลล์แสงอำทิตย์จำกกำรใช้ระบบระบำย

ควำมร้อนด้วยน�ำ้ทีแ่ตกต่ำงกนั. วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจ�าปี 2560, 138 – 145.

TCI/1

18 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย Sanala, C., Tisongmuang, C. & Pengchai, P. (2017). Possibility of low-

cost water desalination using Sporobolus Virginicus. MIJET Mahasara-

kham International Journal of Engineering Technology, 3(2), 1-4.

TCI/2

19 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย กฤษวรฬฒ อุดมศรี, พีรศักดิ์ ท่อนค�ำ และ เพชร เพ็งชัย. (2560). กำรบ�ำบัดน�้ำ

เสียสังเครำะห์โดยถังกรองไร้อำกำศแบบไหลขึ้นที่เติมจุลินทรีย์จำวปลวกและ

จุลินทรีย์สังเครำะห์แสง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 36(6), 728-733.

TCI/1

20 ผ ศ . ด ร . ล ะ มุ ล  วิ เ ศ ษ 

ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอำด 

Wiset, L. & Poomsa-ad, N. (2017). Parchment coffee drying using 

microwave combined with hot air. MIJET Mahasarakham International 

Journal of Engineering Technology, 3(2), 20-24.

TCI/2

21 ผศ.ดร.สหลำภ หอมวุฒิวงศ์ ทรงฤทธิ ์พทุธลำ และ สหลำภ หอมวฒุวิงศ ์. (2560). ผลของอำยุคอนกรตีทีม่ีต่อ

ผลกำรทดสอบค่ำก�ำลังอัดด้วยค้อนสะท้อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจ�าปี 2560 , 1-8.

TCI/1

22 ผศ.ดร.ยศฐำ ศรีเทพ อเหนก ดัสกรณ์ และ ยศฐำ ศรีเทพ. (2560). กำรผลิตเส้นใยขนำดไมโครจำกพอ

ลิแลคไทด์แบบสเตอริโอคอมเพล็กซ์ด้วยกระบวนกำรอิเล็กโตรสปินนิ่ง. วารสาร

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ฉบบัพเิศษ ประจ�าปี 2560, 

179-186.

TCI/1
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23 ผศ.ดร.ยศฐำ ศรีเทพ ภำลัดดำ เนื่องแก้ว และ ยศฐำ ศรีเทพ. (2560). กำรผลิตถุงพลำสติกชีวภำพจำก

พอลิแลคติดแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทำเลทและสำรเพิ่มควำม

ยำวสำยโซ่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับ

พิเศษ ประจ�าปี 2560, 187-194.

TCI/1

24 ผศ.ดร.ศิวำ แก้วปลั่ง เนติ ศรีหำนู และ ศิวำ แก้วปลั่ง. (2560). กำรประมวลผลผลิตข้ำวโดยใช้ข้อมูล

ดำวเทียม MODIS กรณศึีกษำ : ข้ำวนำปีในจงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย. Journal 

of RESGAT วารสารสมาคมส�ารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย, 19, 146-153.

TCI/2

25 ผศ.ดร.ศิวำ แก้วปลั่ง ศิวำ แก้วปลั่ง และ เนติ ศรีหำนู. (2560). กำรประมำณค่ำชีวมวลของต้นข้ำวก่อน

ข้ำวออกรวงโดยกำรส�ำรวจระยะไกลด้วยอำกำศยำนไร้คนขับจำกดัชนีพืช BNDVI 

และ GRVI กรณีศึกษำ : ข้ำวนำปีในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย. Journal of 

RESGAT วารสารสมาคมส�ารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย, 19, 40-47. 

TCI/2

26 ผศ.ดร.ศิวำ แก้วปลั่ง ศิวำ แก้วปลั่ง. (2561). กำรประเมินกำรใช้ภำพถ่ำยทำงอำกำศจำกอำกำศยำนไร้

คนขับส�ำหรับกำรประมำณค่ำชีวมวลเหนือพื้นดินของต้นหม่อน. แก่นเกษตร, 46 

(ฉบับพิเศษ 1), 381 – 387.

TCI/1

27 ผศ.ดร.ศิวำ แก้วปลั่ง นติ ศรีหำนู และ ศิวำ แก้วปลั่ง (2560). กำรประเมินควำมถูกต้องของกำรรังวัด

ด้วยภำพด้วยภำพถ่ำยทำงอำกำศด้วยอำกำศยำนไร้นักบินต้นทุนต�่ำ. วารสาร

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ฉบบัพเิศษ ประจ�าปี 2560, 

308-314.

28 ผศ.ดร.ศิวำ แก้วปลั่ง Kaewplang, S. & Srihanu, N. (2017). An evaluation of EO-1 hyperion 

data for estimating age of rubber plantation. MIJET Mahasarakham 

International Journal of Engineering Technology, 3(2) , 5-9.

TCI/2

29 ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ นกิรศลิป์ บญุสมบตั ิและ อดศิกัดิ ์ปัตตยิะ. (2560). ผลของตวัเร่งปฏกิริยิำธรรมชำติ

ในกระบวนกำรไพโรไลซสีแบบเรว็ของเหง้ำมนัส�ำปะหลงัในเครือ่งปฏกิรณ์แบบตก

อิสระ. 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 12(2), 1 – 11.

TCI/1

30 ผศ.ดร.อรอุมำ ลำสุนนท์

อ.กฤต จันทรสมัย 

กฤต จันทรสมัย และ อรอุมำ ลำสุนนท์. (2560). กำรปรับปรุงเส้นทำงขนส่งน�้ำ

แขง็ด้วยวธิฮิีวริสตกิ. วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ฉบับพิเศษ ประจ�าปี 2560, 103-109.

TCI/1

31 อ.ดร.ชัยยงค์ เสริมผล C., Soemphol. (2018). Metamaterial – based microstrip soil moisture 

sensors. SNRU Journal of Science and Technology, 10(3), 165 – 169.

TCI/2

32 อ.คเณศ ถุงออด Thung-od, K. (2017). Bus label detection for blind people using image 

processing technique. MIJET Mahasarakham International Journal of 

Engineering Technology, 3(2), 25-28.

TCI/2

33 อ . ณั ฏ ฐ พ ง ษ ์  ล ำ ด บั ต ร 

ผศ.ดร.สหลำภ หอมวุฒิวงศ์

Ladbut, N. , Pupitthayatorn, M. & Homwuttiwong, S. (2017). Water 

permeability of concrete after exposed to high temperatures . MIJET 

Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, 3(2), 

10-14.

TCI/2
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34 อ.นบปนม แก้วหำนำม Kaewhanam, N., Yeanyong, C. & Chokjaroen, T. (2018). Strength of 

sand with varying fine content in northeast Thailand. MIJET Mahasara-

kham International Journal of Engineering Technology, 4(1), 1-6.

TCI/2

35 อ.ปัทมำภรณ์ รักสนุก Ruksanook, P., Banlue, K., Roidoung, S., Jantathai, S., Inchuen S. & 

Duangkhamchan, W. (2017). Physical and textural qualities of puffed 

Job’s tears as affected by fluidized-bed coating conditions. MIJET 

Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, 3(2), 

15-19.

TCI/2

36 อ.ศตวรรษ ทวงชน วชัรวชิญ์ ดำวสว่ำง และ ศตวรรษ ทวงชน. (2560). กำรเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพ

แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรงกบัแบบพัลส์ในกระบวนกำรรวมตะกอนน�ำ้ขุ่นด้วยไฟฟ้ำ. 

SNRU Journal of science and Technology, 9(3), 617-623.

TCI/1

 3.4 กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ

ที่ ชื่ออำจำรย์ ผลงำนทำงวิชำกำร

1 ศ . ด ร . สั มพั น ธ ์ ฤท ธิ เ ด ช 

ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูค�ำ

ยุธนำ ศรีอุดม, อนุรัตน์ เทวตำ, ไพโรจน์ จันทร์แก้ว, สัมพันธ์ ฤทธิเดช และ ธีรพัฒน์ ชมภูค�ำ. 

(2561). กำรศึกษำเชิงทดสอบกำรเพ่ิมประสิทธิภำพแผงเซลลแสงอำทิตย์โดยกำรระบำยควำม

ร้อนด้วยท่อควำมร้อนแบบแบน. การประชมุวชิาการเรือ่งการถ่ายเทพลงังาน ความร้อนและมวล

ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, 15-16 กุมภำพันธ์ 2561, ล�ำปำงรีสอร์ท 

จ.ล�ำปำง.

2 รศ .ดร . เ กี ย รติ ศั กดิ  ศ รี

ประทีป

ฤทธิไกร ไชยงำม, ยุพำ พลตื้อ และ เกียรติศักดิ ศรีประทีป. (2561). กำรพัฒนำจัดกำรเรียนรู้

เพื่อสร้ำงเสริมจิตอำสำพัฒนำสังคมและชุมชน: รำยวิชำหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน, การประชุม

วิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป, วันท่ี 9-10 กรกฎำคม 2561, โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ 

กรุงเทพมหำนคร.

3 รศ .ดร . เ กี ย รติ ศั กดิ  ศ รี

ประทีป

ฤทธิไกร ไชยงำม, เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช, พรทิพย์ อติชำติ, ณธพร สีบัวลำ และ เกียรติศักดิ์ ศรี

ประทีป. (2561). กำรจัดกำรเรียนรู ้เพื่อขับเคล่ือนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่นิสิต 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป,  วันที่ 9-10 

กรกฎำคม 2561, โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร.

4 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง, เจษฎำ ตงศิริ และ เอกพงษ์ มำนิล . (2561). กำรปรับปรุงโค้งควบคุมของ

อ่ำงเกบ็น�ำ้ด้วยเทคนคิแบท. การประชมุวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาต ิครัง้ที ่23 วันที ่18 – 20 

กรกฎำคม 2561 จังหวัดนครนำยก. 

5 ผศ.ดร.เกยีรตสิิน กำญจนวนิ

ชกุล

จกัรชยั ชณิโคตร และ เกยีรติสนิ กำญจนวนชิกลุ. (2561). กำรพัฒนำวธิีกำรระบเุพศดักแดไ้หม

อีร่ีด้วยกำรประมวลผลภำพดิจิทัล. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม ครัง้ที ่3. วนัที ่11 – 12 มกรำคม 2561 ณ มหำวทิยำลยัรำชภฎั

มหำสำรคำม.

6 ผศ.ดร.จักรมำส เลำหวณิช 

ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

อภิสิทธิ์ ภูผิวผำ, ภูวดี ถูพะอ่ำง, จักรมำส เลำหวณิช และ สุพรรณ ยั่งยืน. (2561).  ออกแบบ

และสร้ำงชุดใบมีดปอกเปลือกมันส�ำปะหลัง. การประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้ง

ที่ 24 วันที่ 29 – 30 มีนำคม 2561. สมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.
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7 ผศ.ดร.ชัยชำญ โชติถนอม

ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์  

ผศ.ดร.อลงกรณ์ ละม่อม

สรุยิำ ปัตโชตชิยั, ชยัชำญ โชตถินอม, เรอืงรชุดิ ์ชรีะโรจน์ และ อลงกรณ์ ละม่อม. (2561). กำร

ออกแบบคำนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงเดียวอย่ำงเหมำะสมด้วยอัลกอริทึมกำรแบ่งครึ่งช่วง . การ

ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎำคม 2561 จังหวัด

นครนำยก.

8 ผศ.ดร.ชัยชำญ โชติถนอม 

ผศ.ดร.สหลำภ หอมวุฒิวงศ์

ทรงฤทธิ์ พุทธลำ, พิพรรธน์ อินปลัด, ชัยชำญ โชติถนอม และ สหลำภ หอมวุฒิวงศ์. (2561). 

สมบัติของวัสดุก่อผนังหลังผ่ำนควำมร้อนสูง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 

23 วันที่ 18 – 20 กรกฎำคม 2561 จังหวัดนครนำยก.

9 ผศ.ดร.ชัยชำญ โชติถนอม 

ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 

ผศ.ดร.อลงกรณ์ ละม่อม

ผศ.ดร.ณฐัวทิย์ จิตรำพเินตร 

ผศ.ดร.สหลำภ หอมวุฒิวงศ์

ชัยชำญ โชติถนอม, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์, อลงกรณ์ ละม่อม, ณัฐวิทย์ จิตรำพิเนตร, สหลำภ 

หอมวุฒิวงศ์, กรกนก บุญเสริม ,วันชัย สะตะ และ ปริญญำ จินดำประเสริฐ. (2561). คอนกรีต

ผสมกำกแคลเซียมคำร์ไบด์และเถ้ำหนัก. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 

วันที่ 18 – 20 กรกฎำคม 2561 จังหวัดนครนำยก.

10 ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอำด 

ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ

ณฐัพล ภูมสิะอำด, ละมลุ วเิศษ และ วิรยิำ พรมกอง. (2561). กำรวเิครำะห์ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์

ของกระบวนกำรผลิตข้ำวเม่ำแห้ง. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่32 วันที่ 3 – 6 กรกฎำคม 2561 ณ โรงแรมมุกดำหำรแกรนด์ อ.เมือง 

จ.มุกดำหำร.

11 ผศ.ดร. ทรงชัย วิริยะอ�ำไพ

วงศ์

ทรงชัย วิริยะอ�ำไพวงศ์,ยุทธพิชัย อินทร์แสน และ กิตติศักดิ์ สนธิรักษ์ . (2561). กำรออกแบบ

และสร้ำงเครือ่งท�ำควำมสะอำดจ่อไหมพลำสตกิ. การประชมุวชิาการเครอืข่ายวศิวกรรมเครือ่งกล

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 วันที่ 3 – 6 กรกฎำคม 2561 ณ โรงแรมมุกดำหำรแกรนด์ อ.เมือง 

จ.มุกดำหำร.

12 ผศ .ดร . ธี ร พัฒน ์ชมภูค� ำ 

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

สุรเชรษฐ์ สีช�ำนำญ, ธีรพัฒน์ ชมภูค�ำ, สัมพันธ์ ฤทธิเดช, อนุรักษ์ รอดบ�ำรุง และธัญญำ ปรเมษ

ฐำนุวัฒน์. (2561). ผลของควำมร้อนให้ส่วนท�ำระเหยที่มีผลต่อรูปแบบกำรไหลภำยในของเทอร์

โมไซฟอน. การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงาน ความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความ

ร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, 15-16 กุมภำพันธ์ 2561, ล�ำปำงรีสอร์ท จังหวัดล�ำปำง.

13 ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมพูค�ำ

อ.ดร.นรินทร์ ศิริวรรณ

ธีรพัฒน์ ชมภูค�ำ, นรินทร์ ศิริวรรณ, อโนชำ หำญอำษำ และ รพีพัฒน์ ลำดศรีทำ. (2561). กำร

ศกึษำเชิงทดลองกำรถ่ำยเทควำมร้อนของท่อควำมร้อนแบบสัน่วงรอบชนดิเกลยีวขดทีต่ดิตัง้วำล์ว

กันกลับ. การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 วันที่ 17 – 19 พฤษภำคม 

2561, มหำวิทยำเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร.

14 ผศ.ดร.นิดำชัยมูล

อ.ดร.วจัสกร กำญจนะ

นดิำ ชัยมลู, วจสักร กำญจนะ, ธญัวฒัน์ เครอืวรรณ และณมนิทร์ แทนเตย์รุง่โรจน์. (2561) กำร

ศึกษำปริมำณและองค์ประกอบขยะมูลฝอยในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพื้นที่ขำมเรียง) ใน

สมำคมวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย. การประชุมวชิาการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติครัง้ที ่17. 

วันที่ 24 – 25 พฤษภำคม 2561.

15 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย เพชร เพ็งชัย, สุภำวดี ศิริประทุม, ขวัญลดำ พลสมบัติ, อินทุอร เข็มมำ, ณัฐวรรณ รักษำ, เพ็ญ

พรรษำ เฉวียงหงส์, อดิศักดิ์ เรืองศรี และทรงยศ มงคลพิศ. (2561). ผลของระยะเวลำกักเก็บที่

มีต่อค่ำควำมต่ำงศักย์และกำรบ�ำบัดบีโอดีในน�้ำชะขยะของเซลเชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบแบตช์. ใน

สมำคมวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย. การประชุมวชิาการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติครัง้ที ่17. 

วันที่ 24 – 25 พฤษภำคม 2561.
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16 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย เพชร เพ็งชัย, อุทัยวรรณ ประสพสันต์วัฒนำ, พรรณธิภำ จันบัวลำ, กชจุฑำ สีหเดชภิญญโญ, 

จุไรรัตน์ อ่อนหอม, เพ็ญศรี เฉยฉิว, ฐิติรัตน์ ชื่นสุคนธ์, สวรรยำ ชมภูธร, ยุพำศรี ไพรวรรณ และ 

จตุพร เพ็งชัย. (2561). ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (อีคิว) ของนิสิตที่เรียนวิชำสมำธิเพื่อพัฒนำชีวิต

ในหลักสูตรของส�ำนักศึกษำทั่วไปมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน

การศึกษาทั่วไป, วันที่ 9-10 กรกฎำคม 2561, โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร.

17 ผศ.ดร.สหลำภ หอมวุฒิวงศ์ ตรีญำภัทร์ แสงตำ และ สหลำภ หอมวุฒิวงศ์. (2561). กำรประเมินควำมต้องกำรจ�ำเป็นของ

ปัจจัยท่ีเอื้อต่อกำรเรียนวิชำปฏิบัติกำรปฐพี กลศำสตร์ของนิสิตสำขำวิศวกรรมโยธำ คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 

2 วันที่15 - 16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์, 933-941.

18 ผศ.ดร.สหลำภ หอมวุฒิวงศ์ มีศักดิ์ธนำ พัวพิทยำธร และ สหลำภ หอมวุฒิวงศ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนในรำยวิชำปฏิบัติกำรวัสดุก่อสร้ำง ของนิสิตสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 

2 วันที่15 - 16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์,  942-949.

19 ผศ.ดร.ศิวำ แก้วปลั่ง ศิวำ แก้วปลั่ง. (2561). กำรประยุกต์ใช้กำรรังวัดโดยใช้ภำพถ่ำยจำกอำกำศยำนไร้คนขับในกำร

วัดควำมจุอ่ำงเก็บน�้ำ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 

กรกฎำคม 2561 จังหวัดนครนำยก.

20 ผศ.ดร.อรอุมำ ลำสุนนท์ อรอมุำ ลำสนุนท์. (2561). กำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุในรำยวชิำสมัมนำทำงวิศวกรรม. การประชมุ

วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 วันที่ 3 – 6 กรกฎำคม 2561 ณ 

โรงแรมมุกดำหำรแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดำหำร

21 ผศ.ดร.อลงกรณ์ ละม่อม 

ผศ.ดร.ชัยชำญ โชติถนอม

ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 

อัศนัย ทำเภำ, อลงกรณ์ ละม่อม, ชัยชำญ โชติถนอม, และ เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ . (2561). กำร

ออกแบบทีเ่หมำะสมของคำนคอนกรตีเสรมิเหลก็ด้วยกำรค้นหำแบบตำบเูชิงควำมน่ำจะเป็น. การ

ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎำคม 2561 จังหวัด

นครนำยก.

22 ผศ.เกสร วงศ์เกษม พจนำจ สมบตัหิำ , ปพิชญำ ปิงเมอืง , อนิธุอร ปิลำ และ เกสร วงศ์เกษม . (2561). กำรออกแบบ

อุปกรณ์ตรวจวัดควำมชื้นเพื่อกระบวนกำรตำกแห้ง. การประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่ง

ชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 29 – 30 มีนำคม 2561. จังหวัดมหำสำรคำม

23 อ .ดร .ชั ยยงค ์  เ ส ริมผล 

ผศ.ดร.นวิตัร์ องัควศิษิฐพนัธ์

ชัยยงค์ เสริมผล, นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ และภัสส์กุญช์ ฐิติมหัทธนกุล . (2561). กำรออกแบบ

และพฒันำเคร่ืองวดัควำมชืน้เมล็ดพนัธุพ์ชืโดยใช้เซนเซอร์ SHT11 . การประชุมวิชาการ งานวจิยั

และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018),  วันที่ 26 – 29 มิถุนำยน 2561 จังหวัด

พิษณุโลก.

24 อ.ดร.ชัยยงค์ เสริมผล ภัสส์กุญช์ ฐิติมหัทธนกุล , ชัยยงค์ เสริมผล, ไมตรี พลสงครำม และ เสกสรร พลศรี. (2561). 

เครื่องจ�ำหน่ำยอำหำรสัตว์อัตโนมัติ. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 

10 (ECTI-CARD 2018),  วันที่ 26 – 29 มิถุนำยน 2561 จังหวัดพิษณุโลก.

25 อ.ดร.นวรัตน์ พิลำแดง ศรำวุธ  โพธิศ์ร,ี อุกฤษฏ์ ศรโีนนยำง และนวรตัน์ พลิำแดง. (2561). กำรพฒันำชดุควบคมุเครือ่ง

ฟักไข่อัตโนมัติ. การประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 29 – 30 มีนำคม 

2561. จังหวัดมหำสำรคำม
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26 อ.กฤต จันทรสมัย พูนธนะ ศรีสระคู และ กฤต จันทรสมัย . (2560). กำรปรับปรุงกำรเข้ำรับบริกำรและผังบริกำร

ของศนูย์ทำงกำรแพทย์มหำวทิยำลยัมหำสำรคำม (เขตพืน้ทีข่ำมเรยีง). การประชมุวชิาการระดบั

ชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11 วันที่ 19-20 ธันวำคม 2560.

 3.5 ผลงำนวิจัย นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับรำงวัล จ�ำนวน 10 ผลงำน

ที่ ชื่อ-นำมสกุล ผลงำน/รำงวัลที่ได้รับ สถำนที่ วัน/เดือน/ปี

1 ผศ.ดร.เกียรติสิน กำญจน

วนิชกุล

รำงวัลดีเด ่น กำรน�ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย สำขำ

วิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟ้ำ) ชื่อผลงำน กำรตรวจหำเมล็ดข้ำว

ฮำงงอกผิดรูปด้วยกำรใช้กำรประมวลผลภำพดิจิทัล

กำรประชุมวิชำกำร มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำมวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะ

มนุษยศำสตร ์และสังคมศำสตร ์ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

วันที่ 6 – 7 ก.ย. 

2561 

2 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รำงวัล “The Best Paper Award” ชื่อผลงำน Compari-

son of Performance of Regenerative Power for 

Electric Vehicles between Single and Dual DC 

Motor Drive Systems. 

กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

The 10th

International Conference on 

Sciences, Technology and Inno-

vation for Sustainable Well-Be-

ing (STISWB 2018) ณ the Don 

Chan Palace Hotel & Conven-

tion, Vientiane, Lao PDR 

วันที่ 11 – 13 

ก.ค. 2561

3 ผศ.ดร.ทรงชยั วริยิะอ�ำไพ

วงศ์

รับรำงวัลชมเชย ภำคบรรยำยสำขำวิศวกรรมศำสตร์ 

(เครื่องกล) ชื่อผลงำน ผลของอุณหภูมิอำกำศร้อนและกำร

นึ่งด้วยไอน�้ำต่อสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพและกิจกรรมกำร

ต้ำนอนุมูลอิสระของแก่นตะวัน 

กำรประชุมวิชำกำร มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำมวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะ

มนุษยศำสตร ์และสังคมศำสตร ์ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

วันที่ 6 – 7 ก.ย. 

2561 

4 ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะ

โคตร

รำงวัลชมเชย กำรน�ำเสนอผลงำนโปสเตอร ์  สำขำ

วิศวกรรมศำสตร์ (เครื่องกล) ชื่อผลงำน กำรคัดแยกควำม

ผิดปกติของเครื่องปรับอำกำศด้วยกำรวิเครำะห์กำรสั่น

กำรประชุมวิชำกำร มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำมวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะ

มนุษยศำสตร ์และสังคมศำสตร ์ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

วันที่ 6 – 7 ก.ย. 

2561 

5 ผศ.ดร.นเรศ มีโส รำงวัลชมเชย สำขำนวัตกรรมเชิงพำณิชย์ ภำยใต้ชื่อผลงำน 

เครือ่งอบแห้งแบบตูโ้ดยใช้อำกำศอบแห้งทีม่อุีณหภมูติ�ำ่และ

ควำมชื้นสัมพัทธ ์ต�่ำ” นักวิจัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

งำน NESP Innovation Award 

2018 ณ ลำนโปรโมชั่นฮอลล์ ชั้น G 

Terminal 21 จังหวัดนครรำชสีมำ

วนัที ่2 ม.ิย.2561

6 ผศ . ด ร . ล ะมุ ล  วิ เ ศษ 

ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอำด

รำงวัลอันดับ 2 นวัตกรรมด้ำนข้ำว ภำยใต้ผลงำน ข้ำวเม่ำ

แห้งก่ึงส�ำเร็จรูป ซ่ึงเป็นผลงำนร่วมระหว่ำงมหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำนีและมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

งำน i-novation Thailand Week 

2017

วันที่ 5 – 8 ต.ค. 

2560

7 ผศ.ดร.ศิวำ แก้วปลั่ง รบัรำงวัลชมเชย ภำคบรรยำยสำขำวศิวกรรมศำสตร์ (ไฟฟ้ำ) 

ชื่อผลงำน กำรประเมินจ�ำนวนจุดควบคุมภำพภำคพื้นดินที่

เหมำะสมส�ำหรับกำรท�ำแผนท่ีภูมปิระเทศจำกภำพถ่ำยทำง

อำกำศจำกอำกำศยำนไร้คนขับ

กำรประชุมวิชำกำร มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำมวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะ

มนุษยศำสตร ์และสังคมศำสตร ์ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

วันที่ 6 – 7 ก.ย. 

2561 
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ที่ ชื่อ-นำมสกุล ผลงำน/รำงวัลที่ได้รับ สถำนที่ วัน/เดือน/ปี

8 ผศ.ดร.อรอุมำ ลำสุนนท์ รำงวัลดีเด ่น กำรน�ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย สำขำ

วิศวกรรมศำสตร์ (เครื่องกล) ชื่อผลงำน กำรพัฒนำระบบ

กำรตรวจวัดโดยใช้กำรประมวลผลภำพส�ำหรบักระบวนกำร

ขึ้นรูปโลหะแผ่นต่อเนื่องแบบสัมผัสจุดเดียว

กำรประชุมวิชำกำร มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำมวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะ

มนุษยศำสตร ์และสังคมศำสตร ์ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

วันที่ 6 – 7 ก.ย. 

2561

9 อ.ดร.นรินทร์ ศิริวรรณ รำงวัลชมเชย กำรน�ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย สำขำ

วิศวกรรมศำสตร์ (เครื่องกล) ชื่อผลงำน ผลของกำรติดต้ัง

วำล์วกันกลับระยะพิตซ์ และ 

รูปแบบของเกลียวขดที่มีต่ออัตรำกำรถ่ำยเทควำมร้อนของ

ท่อควำมร้อนแบบส่ันวงรอบชนิดเกลียวขดที่ติดตั้งวำล์วกัน

กลับ

กำรประชุมวิชำกำร มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำมวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะ

มนุษยศำสตร ์และสังคมศำสตร ์ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

วันที่ 6 – 7 ก.ย. 

2561 

10 อ.ศตวรรษ ทวงชน รำงวัลดีเด ่น กำรน�ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย สำขำ

วิศวกรรมศำสตร์ (โยธำ) ช่ือผลงำน แบบจ�ำลองสภำวะท่ี

เหมำะสมส�ำหรับกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำก ห้องปฏิบัติกำรเคมี

ของน�้ำและน�้ำเสียด้วย กระบวนกำรเคมีไฟฟ้ำ 

กำรประชุมวิชำกำร มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำมวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะ

มนุษยศำสตร ์และสังคมศำสตร ์ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

วันที่ 6 – 7 ก.ย. 

2561 

 3.6 ผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  จ�ำนวน  5  ผลงำน

ที่ ชื่อ-นำมสกุล ผลงำน/รำงวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี เลขอนุสิทธิบัตร

1 ผศ.ดร.เกียรติสิน กำญจนวนิชกุล เครื่องคัดแยกดักแด้ไหมโดยใช้แมชชีนวิชั่น 12 ก.พ. 2561 – 

3 ต.ค. 2565

13634

2 ผศ .ดร .จั กรมำส  เลำหวณิช  และ  

ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

ชุดอุปกรณ์เสริมเพ่ือคัดแยกและท�ำควำมสะอำด

ส�ำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอินฟำเร

ดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง

20 ก.ค. 2560 – 

20 มิ.ย. 2565

12951

3 ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และคณะ เครื่องคัดขนำดและนับจ�ำนวนผลมะนำวอัตโนมัติ 20 ก.ค. 2560 – 

22 พ.ย. 2565

12952

4 ผศ.เกสร วงศ์เกษม อุปกรณ์ควบคุมกำรท�ำงำนของตะกอทอผ้ำ 18 ก.ค. 2560 – 

5 มี.ค. 2563 

12942

5 อ.คเณศ ถุงออด อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวำงส�ำหรับคนตำบอด 12 ก.พ. 2561 – 

25 ต.ค. 2565

13633

4 โครงกำร/กิจกรรมที่สนับสนุนกำรผลิตผลงำนวิจัย นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ จ�ำนวน 8 โครงกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี

1 โครงกำรทุนอุดหนุนกำรวิจัยอำจำรย์รุ่นใหม่ ตลอดปีงบประมำณ 2561

2 โครงกำรทุนอุดหนุนกำรวิจัยอำจำรย์ทั่วไป ตลอดปีงบประมำณ 2561

3 โครงกำรบริหำรจัดกำรวำรสำรนำนำชำติคณะวิศวกรรมศำสตร์ ปีงบประมำณ 2561 ตลอดปีงบประมำณ 2561

4 โครงกำรทุนอุดหนุนกำรวิจัยในชั้นเรียน ตลอดปีงบประมำณ 2561

5 โครงกำร วิศว มมส.สู่ควำมเป็นเลิศ วันที่ 13 มิ.ย.  2561

6 โครงกำรทุนอุดหนุนกำรวิจัยวิศวกรรมศำสตร์บริกำร ตลอดปีงบประมำณ 2561

7 โครงกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ STISWB วันที่ 11 – 13 ก.ค. 2561

8 โครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยทำงวิศวกรรมศำสตร์ ปีงบประมำณ 2561 วันที่  11 – 15 ก.ย.  2561
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ด้านการบริการวิชาการ



1. โครงกำร/ กิจกรรมด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร

วัน-เวลำ เรื่อง สถำนที่

15 ก.พ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติกำรหุ่นยนต์เคลื่อนที่เบื้องต้น รร. อนุบำลเมืองเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

29-30 มี.ค. 2561 ประชุมวิชำกำรวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

17 ส.ค. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร DRONE รร.แก่นนครวิทยำลัย จ.ขอนแก่น

15 มิ.ย. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำม

25-27 มิ.ย. 2561 อบรมกำรทอผ้ำยกดอกด้วยเครื่องทอผ้ำชนิดกึ่งอัตโนมัติ ชุมชนบ้ำนโนนแสบง อ.กันทรวิชัย

1 ก.ค. 2561 คลินิวิศวกรรมบริกำรสัญจรครั้งที่ 1 บ ้ ำน โนนรั ง  ต .สำวะ ถี  อ . เมื อ ง 

จ.ขอนแก่น

2-3 ส.ค .2561 กำรพัฒนำกระบวนกำรแปรรูปข้ำวอินทรีย์คุณภำพสูง:ชุดอุปกรณ์แช่

และเพำะงอกข้ำวเปลือกในขั้นตอนเดียวส�ำหรับผลิตข้ำวฮำง

บ ้ ำน โนนรั ง  ต .สำวะ ถี  อ . เมื อ ง 

จ.ขอนแก่น

2.งำนบริกำรวิชำกำร/ ทดสอบวัสดุ

ที่ บริษัท วัสดุ
จ�ำนวน/

ชิ้น
รำคำ

1 บริษัทพีแอนด์เอฟคลัซเทอร์ เหล็ก 9 1,500

2 วีสถำปัตย์ คอนกรีต 9 1,575

3 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ลวดเหล็ก 8 800

4 บริษัทพีแอนด์เอฟคลัซเทอร์ ดิน 1 600

5 วีสถำปัตย์ คอนกรีต 3 525

6 แอ๊ดวำน์ซ สตีล แอนด์ แฟบริเคชั่น เหล็ก 12 1,950

7 แอ๊ดวำน์ซ สตีล แอนด์ แฟบริเคชั่น คอนกรีต 9 1,125

8 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ลวดเหล็ก 21 2,100

9 บริษัททีแอนด์เอฟคลัซเทอร์ ดิน 5 2,500

10 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ลวดเหล็ก 204 13,824

11 วีสถำปัตย์ คอนกรีต 6 1,050

12 นิสิตคณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุ 6 2,800

13 บ.ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จ�ำกัด เหล็กรำงรถไฟ 2 3,000

14 แอ๊ดวำนซ์ สตีล แอนด์ แฟบริเคชั่น คอนกรีต 15 2,625

15 หจก. อัมพลก่อสร้ำง 2006 เสำเข็ม 18 3,200

16 อบต. เหนือเมือง  จ.ร้อยเอ็ด เสำเข็ม 9 1,800

17 กิจกำรร่วมค้ำ ซีเคซีเอช (ส�ำนักงำนใหญ่) หิน 3 3,600

18 บริษัทอำร์ซีอำร์ จ�ำกัด หิน 8 5,200
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ที่ บริษัท วัสดุ
จ�ำนวน/

ชิ้น
รำคำ

19 หจก. สุธนำก่อสร้ำง เหล็ก 12 1,950

20 หจก. มีมำนะก่อสร้ำง เสำเข็ม 2 6,200

21 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เอ.พี.รุ่งเรืองพำณิชย์ เหล็ก 12 1,950

22
อำจำรย์จำกคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พลำสติก

21 

ชั่วโมง
2,700

23 บริษัทแซนเทค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด แผ่นพื้น คสล. 3 15,000

24
อำจำรย์จำกคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พลำสติก

14 

ชั่วโมง
2,600

25 บ.มิตรผล ไบโอ-เพำเวอร์ จ�ำกัด Heating Value 12 14,400

26 คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ผลิตภัณฑ์

กำรเกษตร

1 1,000

27 โรงน�้ำดื่มบัวทอง น�้ำดื่ม 1 1,200

28 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ไม้เทียม 1 1,260

29 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด (มหำชน) พัฒนำเครื่องฆ่ำเชื้อ

แกลบ

1 97,500

30 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดรัตนชำติก่อสร้ำง อิฐมอญ 2 1,000

31 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดรัตนชำติก่อสร้ำง อิฐมอญ 1 300

32 บ. มีเดีย บ๊อกเซสส์ จ�ำกัด คอนกรีต 3 3,754

33 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศสำตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ทดสอบแรงดึงและ

แรงอัด 24 1,440

34 วีสถำปัตย์ คอนกรีต 15 1,875

35 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด บำงแก้ว 2009 คอนกรีต 9 1,125

36 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค แผนก โรงงำนผลิตภัณฑ์คอนกรีตมหำสำรคำม เหล็ก 5 750

รวม 452 205,778
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ด้านการบริหารจัดการ



1. กำรจัดอบรม/สัมมนำให้กับบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

- บุคลำกรสำยวิชำกำร

วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถำนที่

25-28  ก.พ. 

2561

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรในแต่ละสำยงำน เพิ่มศักยภำพ

สมรรถนะ และปรบักระบำนทศัน์ ค่ำนยิม วฒันธรรมกำรท�ำงำน 

และศึกษำดูงำน ประจ�ำปีงบประมำณ 2561

ณ  ศูนย์พัฒนำทักษะและกำรเรียนรู้ ICT ภูเก็ต 

และคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัย

รำชภัฏภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

- บุคลำกรสำยสนับสนุน

วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถำนที่

31 ม.ค.-3  ก.พ.

2561

โครงกำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะ คณุธรรม จริยธรรมให้กบับคุลำกร

สำยสนับสนุนคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ประจ�ำปีงบประมำณ 2561

ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

และส�ำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตรมหำวิทยำลัย

แม่ฟ้ำหลวง  จ.เชียงรำย

25-28  ก.พ. 

2561

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรในแต่ละสำยงำน เพิ่มศักยภำพ

สมรรถนะ และปรบักระบำนทศัน์ ค่ำนยิม วฒันธรรมกำรท�ำงำน 

และศึกษำดูงำน ประจ�ำปีงบประมำณ 2561

ณ  ศูนย์พัฒนำทักษะและกำรเรียนรู้ ICT ภูเก็ต 

และคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัย

รำชภัฏภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

2. อำจำรย์ บุคลำกรคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมที่ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ชื่อ – นำมสกุล ผลงำน – รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนผู้ให้รำงวัล

ผศ.ดร.อรอุมำ  ลำสุนนท์ ได้รับโล่และรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอำจำรย์ดี

เด่น ในวนัคล้ำยวนัสถำปนำมหำวทิยำลัยมหำสำรคำม 

50 ปี

ณ อำคำรบรมรำชกุมำรี  มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำม วันที่ 9 ธันวำคม 2560 

ผศ.ดร.สุพรรณ  ยั่งยืน ได ้ รับยกย ่อง เชิดชู เกียรติ เป ็นอำจำรย ์ดี เด ่น 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ.2561 ประกำศ ณ วัน

ที่ 19 มิถุนำยน 2561

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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3. บคุลำกรท่ีเข้ำร่วมประชมุวชิำกำรและ/หรอืเสนอผลงำนวชิำกำรทัง้ในและต่ำงประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ล�ำดบั ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถำนที่

1 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ The 10th In-

ternational Conference on Sciences, 

Technology and Innovation for Sustain-

able Well-Being (STISWB 2018)

11 - 13 

ก.ค.2561

the Don Chan Pal-

ace Hotel & Con-

vention, Vientiane, 

Lao PDR 

ร่วมงำนประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ 

ครั้งที่ 23

17 - 20  ก . ค .

2561

โรงเรียนนำยร้อยพระ

จุลจอมเกล้ำ 

อ.เมือง จ.นครนำยก

สัมมนำทำงวิชำกำรเรื่อง สถำบันอุดมศึกษำไทย

จะอยู่อย่ำงไรในยุคดิจิทัล

15 - 17  มี . ค . 

2561

โรงแรมดวงจิตต์ 

รีสอร์ท แอนด์ สปำ 

จ.ภูเก็ต

2 ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ สัมมนำทำงวิชำกำรเรื่อง สถำบันอุดมศึกษำไทย

จะอยู่อย่ำงไรในยุคดิจิทัล

15 - 17  มี . ค . 

2561

โ ร ง แ ร ม ด ว ง จิ ต ต ์ 

รีสอร์ท แอนด์ สปำ 

จ.ภูเก็ต

3 ผศ.ดร.จักรมำส เลำหวณิช ประชมุวชิำกำรข้ำวแห่งชำตคิรัง้ที ่5 กำรวจิยัข้ำว

ไทย สู่ ไทยแลนด์ 4.0

23 -24  พ .ค .

2561

จังหวัดขอนแก่น

ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ The 3   inter-

national Conference on Engineering Sci-

ence and Innovative Technology 

(ESIT2018)

19-23 เม.ย.

2561

โรงแรมเจดบับลวิ แมริ

ออท เขำหลักรีสอร์ท

แอนด์สปำ จ.พังงำ

4 ผศ.ดร.นิดำ ชัยมูล  สมัมนำทำงวชิำกำรและประชมุระดมสมองเรือ่ง 

สถำบันอุดมศึกษำและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่

ยั่งยืน

24 - 25  ก . ค .

2561

โรงแรมเดอะสุโกศล 

กรุงเทพฯ

5 ผศ.ดร.สุพรรณ  ยั่งยืน ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ The 3   inter-

national Conference on Engineering Sci-

ence and Innovative Technology

 (ESIT2018)

19-23 เม.ย.

2561

โรงแรมเจดบับลวิ แมริ

ออท เขำหลักรีสอร์ท

แอนด์สปำ จ.พังงำ

ร่วมโครงกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของสภำ

คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ แห่งประเทศ สมัย

ที่ 40

7-13พ.ค.2561 นครปำรีส ประเทศ

ฝรั่งเศส

ประชมุวชิำกำรข้ำวแห่งชำตคิรัง้ที ่5 กำรวจิยัข้ำว

ไทย สู่ ไทยแลนด์ 4.0

23-24 พ.ค.61 จังหวัดขอนแก่น

6 ผศ.ดร.ละมุล  วิเศษ เสนอผลงำนวิจัย เรื่อง EFFECT OF STEAMING 

AND DRYING TIME ON QUALITY OF DRIED 

IMMATURE GREN PADDY ในงำนประชุม

วิชำกำร The 5th International ISEKI_Food 

Conference (ISEKI_Food 2018) 

2-7 ก.ค.2561 เ มื อ ง ส ตุ ท ก ำ ร ์ ท 

ประเทศเยอรมัน 
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ล�ำดบั ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถำนที่

7 ผศ.ดร.รัตนำ   หอมวิเชียร ประชมุน�ำเสนอผลงำนวจิยัและน�ำเสนอโครงกำร

ภำยใต้กรอบวิจัย

9 พ.ย. 2560 สกว. จ.กรุงเทพฯ 

8 ผศ.ดร. สหลำภ หอมวุฒิวงศ์ ร่วมงำนประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ 

ครั้งที่ 23

17 - 20  ก . ค .

2561

โรงเรียนนำยร้อยพระ

จุลจอมเกล้ำ อ.เมือง

จ.นครนำยก

9 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง สัมมนำวิชำกำรและกำรประชุมระดมสมองเพื่อ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

23 - 25  ก . ค .

2561

โ ร ง แ ร ม สุ โ ก ศ ล 

กรุงเทพ  

ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ The 10th In-

ternational Conference on Sciences, 

Technology and Innovation for Sustain-

able Well-Being (STISWB 2018)

1 1  –  1 3 

ก ร ก ฎ ำ ค ม 

2561

the Don Chan Pal-

ace Hotel & Con-

vention, Vientiane, 

Lao PDR

10 ผศ.เกสร วงศ์เกษม ประชุมด�ำเนินงำนวิจัยและร่วมงำนขับเคล่ือนวัต

กรรม

2 พ.ย.2560  โรง ไฟฟ ้ ำน�้ ำพอง 

อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น

11 ผศ.ดร.ยศฐำ ศรีเทพ  ร่วมประชุมวิชำกำร  ครั้งที่ 34 Internationnal 

Conference of the Polymer Processing 

Society โดยน�ำเสนอผลงำนวิจัย เรื่อง Injec-

tion-Molded PolyZL-lactic acid) Poly 

(D-lactic acid) Blends: Thermal and Me-

chanical Properties

26 พ.ค.2561 ประเทศไต้หวัน

12 ผศ.ดร.ศิวำ แก้วปลั่ง ประชุมวิชำกำรเกษตรครั้งที่ 19 29 ม.ค.

25 61

คณะเกษตรศำสตร ์ 

มหำวทิยำลยัขอนแก่น        

ประชุมวิชำกำร Geoinfotech 2018 3 1  ม . ค . - 2   

ก.พ.2561

แจ้งวัฒนะ  จ.กทม.

13 ผศ.ดร.ชัยชำญ   โชติถนอม ร่วมงำนประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ 

ครั้งที่ 23

17 - 20  ก . ค .

2561

โรงเรียนนำยร้อยพระ

จุลจอมเกล้ำ 

อ.เมือง จ.นครนำยก

14 ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอ�ำไพวงศ์ ประชุมวิชำกำร 2018 ครั้งที่ 4 International 

conference on Biotechnology and Agricul-

ture Engineering และเสนอผลงำนวิจัยชื่อ 

Homogenization and Microwave Irradia-

tion Enhancements of Betacyanin Ex-

traction from Pitahaya Peel and Its Stabil-

ity

27 -31 มี.ค.

2561

Okinawa, Japan
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ล�ำดบั ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถำนที่

15 รศ. ดร.มณีรัตน์  องค์วรรณดี ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ The 10th In-

ternational Conference on Sciences, 

Technology and Innovation for Sustain-

able Well-Being (STISWB 2018)

11 – 13 ก.ค. 

2561

 the Don Chan 

Palace Hotel & 

Convention, Vien-

tiane, Lao PDR

16 อำจำรย์คเณศ  ถุงออด ประชุมด�ำเนินงำนวิจัยและร่วมงำนขับเคล่ือนวัต

กรรม

2 พ.ย.2560 โรงไฟฟ้ำน�้ำพอง 

อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น

17 อำจำรย์ปริญญ์  ชุปวำ ประชุมด�ำเนินงำนวิจัยและร่วมงำนขับเคล่ือนวัต

กรรม

2 พ.ย.2560 โรงไฟฟ้ำน�้ำพอง 

อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น

ร่วมแข่งขันกำรออกแบบและสร้ำงหุ่นยนต์แห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระดับภูมิภำคตะวันออก

ฉียงเหนือและตะวันออก

21 -27  พ .ค .

2561

ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย

เทค โน โลยี สุ รนำรี 

จังหวัดนครรำชสีมำ

18 ผศ.ดร.เกียรติสิน  กำญจนวนิ

ชกุล

กำรประชุม วิชำกำรวิศวกรรมฟำร ์มและ

เทคโนโลยีกำรควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 4 

24 พ.ย. 2560 โรงแรมวีวิช 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

19 ผศ.ดร.เกียรติสิน  กำญจนวนิ

ชกุล

น�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย เรื่อง กำร

ออกแบบและสร้ำงอุปกรณ์เคล่ือนย้ำย ยก และ

จ่ำยสำหรับถังกลมบรรจุสำรเคมี

28 พ.ค.2561 โรงไฟฟ้ำน�้ำพอง 

อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น

20 ผศ.ดร.ณัฐพล  ภูมิสะอำด ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ The 10th In-

ternational Conference on Sciences, 

Technology and Innovation for Sustain-

able Well-Being (STISWB 2018)

11 – 13 ก.ค. 

2561

the Don Chan Pal-

ace Hotel & Con-

vention, Vientiane, 

Lao PDR

21 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย ร่วมน�ำผลงำนเข้ำร่วมจัดแสดงในงำน วิศวะ 60  15-18 พ.ย.

2560

ศูนย์นิทรรศกำรและ

กำรประชุม ไบเทค 

บำงนำ

ประชุมวิชำกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 24 -25  พ .ค .

2561

โรงแรมเซ็นทำรำ 

จ.อุดรธำนี

22 อำจำรย์ ดร.นรินทร์  ศิริวรรณ ร่วมประชุมและน�ำเสนอผลงำนในกำรประชุม

วิชำกำรระดับชสติรำชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1

16 -19  พ .ค .

2561

ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย

เทคโนโลยีรำชมงคล

อีสำน

 จ.สกลนคร

23 อำจำรย์ปิยพัฒน์ พำนเมือง ประชุมวิชำกำร Magnetism and its applica-

tion

4 - 9 ก.พ.2561 โรงแรมเบเมอริเดียน 

สุวรรณภูมิ 

จ.สมุทรปรำกำร

24 อำจำรย์ณัฏฐพงษ์  ลำดบัตร ประชุมวิชำกำร Magnetism and its applica-

tion

4 - 9 ก.พ.2561 โรงแรมเบเมอริเดียน 

สุวรรณภูมิ         

จ.สมุทรปรำกำร
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ล�ำดบั ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถำนที่

25 รศ. ดร.อภินันท์  อุรโสภณ เข้ำร่วมประชมุน�ำเสนอผลงำนวจิยัเรือ่ง กระดำน

หมำกรกุอเิลก็ทรอนกิส์ และเป็นกรรมกำรสมัมนำ

ในงำนวิชำกำร งำนวิจัย และพัฒนำเชิงประยุกต์

ครั้งที่ 10

26 - 29  มิ . ย .

2561

โรงแรมวงัจนัทร์รเิวอร์

วิว จ.พิษณุโลก

26 ผศ.ดร.อลงกรณ์ ละม่อม ร่วมงำนประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ 

ครั้งที่ 23

17 - 20  ก . ค .

2561

โรงเรียนนำยร้อยพระ

จุลจอมเกล้ำ 

อ.เมือง จ.นครนำยก

27 นำยศิวณัทร  ศรีโลห้อ ประชุมด�ำเนินงำนวิจัยและร่วมงำนขับเคลื่อน

นวัตกรรม

2 พ.ย.2560 โรงไฟฟ้ำน�้ำพอง 

อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น 

น�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย เรื่อง กำร

ออกแบบและสร้ำงอุปกรณ์เคล่ือนย้ำย ยก และ

จ่ำยสำหรับถังกลมบรรจุสำรเคมี

28 พ.ค.2561 โรงไฟฟ้ำน�้ำพอง 

อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น

29 นำยธนภัทร  นวลทูล ประชุมด�ำเนินงำนวิจัยและร่วมงำนขับเคลื่อน

นวัตกรรม

2 พ.ย.2560 โรงไฟฟ้ำน�้ำพอง 

อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น 

น�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย เรื่อง กำร

ออกแบบและสร้ำงอุปกรณ์เคล่ือนย้ำย ยก และ

จ่ำยสำหรับถังกลมบรรจุสำรเคมี

28 พ.ค.2561 โรงไฟฟ้ำน�้ำพอง 

อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น

30 นำยมีศักดิ์ธนำ  พัวพิทยำธร ประชมุวชิำกำรวศิวกรรมโยธำแห่งชำต ิครัง้ที ่23 1 7 - 2 0  ก . ค 

2561

โรงเรียนนำยร้อยพระ

จุลจอมเกล้ำ 

อ.เมือง จ.นครนำยก

31 นำยธวัช  กองสี ประชุมวิชำกำรเครือข่ำยวิศวกรรมเครื่องกลแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 32 ปี 2561

3-6 ก.ค.2561 โรงแรมมุกดำหำรแก

รนด์ จ.มุกดำหำร

32 นำงสำวลักขณำ  สุวรรณชัย ประชมุวชิำกำรวศิวกรรมโยธำแห่งชำต ิครัง้ที ่23 17 - 20  ก . ค .

2561

โรงเรียนนำยร้อยพระ

จุลจอมเกล้ำ 

อ.เมือง จ.นครนำยก

4. บุคลำกรที่ศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถำนที่

1 ผศ.ดร.จักรมำส  เลำหวณิช เย่ียมชมและศึกษำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์

ของบริษัทดัชมิลล์

18-19 ม.ค. 

2561

บริษัทดัชมิลล์  

จ.นครปฐม 

ร่วมโครงกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของสภำ

คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์

26-27 เม.ย.

2561

สถำนฑูตฝรั่งเศส 

2 ผศ.ดร.ธีรพัฒน์  ชมภูค�ำ เย่ียมชมและศึกษำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์

ของบริษัทดัชมิลล์

18-19 ม.ค. 

2561

บริษัทดัชมิลล์  

จ.นครปฐม 

3 ผศ.ดร.ละมุล  วิเศษ เย่ียมชมและศึกษำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์

ของบริษัทดัชมิลล์

18-19 ม.ค. 

2561

บริษัทดัชมิลล์  

จ.นครปฐม 
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ล�ำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถำนที่

4 ผศ.ดร.รัตนำ  หอมวิเชียร ศกึษำดงูำนโครงกำรส่งน�ำ้และบ�ำรงุรักษำล�ำตะ

คอง เขื่อนล�ำตะคอง จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียนไทย จ.สระบุรี

27-28 ต.ค.

2560

เขื่อนล�ำตะคอง 

จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียน

ไทย จ.สระบุรี 

5 ผศ.ดร. สหลำภ หอมวฒิุวงศ์ ศกึษำดงูำนโครงกำรส่งน�ำ้และบ�ำรงุรักษำล�ำตะ

คอง เขื่อนล�ำตะคอง จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียนไทย จ.สระบุรี

27-28 ต.ค.

2560

เขื่อนล�ำตะคอง 

จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียน

ไทย จ.สระบุรี 

ศกึษำดงูำน เรือ่ง โครงกำรส่งเสรมิประสบกำรณ์

นอกห้องเรียนของนสิิตระดบัปริญญำตร ีประจ�ำ

ปีกำรศึกษำ 2560

24 เม.ย.2561 บรษิทั ขอนแก่น บรวิเวอรี่ 

จ�ำกัด จ.ขอนแก่น

6 อำจำรย์คเณศ  ถุงออด ศกึษำดงูำน เรือ่ง โครงกำรส่งเสรมิประสบกำรณ์

นอกห้องเรียนของนสิิตระดบัปริญญำตร ีประจ�ำ

ปีกำรศึกษำ 2560

24 เม.ย. 2561 บรษิทั ขอนแก่น บรวิเวอรี่ 

จ�ำกัด จ.ขอนแก่น

7 อำจำรย์ปริญญ์ ชุปวำ ศกึษำดงูำน เรือ่ง โครงกำรส่งเสรมิประสบกำรณ์

นอกห้องเรียนของนสิิตระดบัปริญญำตร ีประจ�ำ

ปีกำรศึกษำ 2560

24 เม.ย. 2561 บรษิทั ขอนแก่น บรวิเวอรี่ 

จ�ำกัด จ.ขอนแก่น

8 ผศ.ดร.ชัยชำญ  โชติถนอม ศกึษำดงูำนโครงกำรส่งน�ำ้และบ�ำรงุรักษำล�ำตะ

คอง เขื่อนล�ำตะคอง จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียนไทย จ.สระบุรี

27-28 ต.ค.

2560

เขื่อนล�ำตะคอง 

จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียน

ไทย จ.สระบุรี

ศึกษำดูงำนของสำขำวิศวกรรมโยธำ 20 เม.ย. 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด

9 ผศ.ดร.กริสน์  ชัยมูล ศึกษำดูงำนและเจรจำควำมร่วมมือในอนำคต

ด้ำนกำรวิจัยกำรศึกษำ

1-6 เม.ย.2561 ป ร ะ เ ท ศ ส ำ ธ ำ ร ณ รั ฐ

ประชำชนจีน

10 ผศ.ดร.ศิวำ  แก้วปลั่ง ศกึษำดงูำน เรือ่ง โครงกำรส่งเสรมิประสบกำรณ์

นอกห้องเรียนของนสิิตระดบัปริญญำตร ีประจ�ำ

ปีกำรศึกษำ 2560

24 เม.ย. 2561 บรษิทั ขอนแก่น บรวิเวอรี่ 

จ�ำกัด จ.ขอนแก่น

11 อ.ดร.สริญญำ  ศำลำงำม ศึกษำดูงำนของวิศวกรรมกำรผลิต 4-5 เม.ย. 2561 บ ริ ษั ท ซุ ป เ ป อ ร ์ แ พ ค 

พลำสติก จ�ำกัด และ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 

(แก่งคอย) จ.สระบุรี

12 อำจำรย์นบปนม  แก้วหำ

นำม

ศกึษำดงูำนโครงกำรส่งน�ำ้และบ�ำรงุรักษำล�ำตะ

คอง เขื่อนล�ำตะคอง  จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียนไทย 

จ.สระบุรี

27-28 ต.ค.

2560

 เขื่อนล�ำตะคอง 

จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียน

ไทย จ.สระบุรี
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ล�ำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถำนที่

13 อำจำรย์กฤต  จันทรสมัย ศึกษำดูงำนของวิศวกรรมกำรผลิต 4-5 เม.ย. 2561 บ ริ ษั ท ซุ ป เ ป อ ร ์ แ พ ค 

พลำสติก จ�ำกัด และ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 

(แก่งคอย)

14 ผศ.ดร.ยศฐำ  ศรีเทพ ศึกษำดูงำนของวิศวกรรมกำรผลิต 4-5 เม.ย 2561 บ ริ ษั ท ซุ ป เ ป อ ร ์ แ พ ค 

พลำสติก จ�ำกัด และ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 

(แก่งคอย)

15 อำจำรย์ณฏัฐพงษ์  ลำดบตัร ศกึษำดงูำนโครงกำรส่งน�ำ้และบ�ำรงุรักษำล�ำตะ

คอง เขื่อนล�ำตะคอง  จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียนไทย 

จ.สระบุรี

27-28 ต.ค.

2560

เขื่อนล�ำตะคอง 

จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียน

ไทย จ.สระบุรี

16 นำยศิวณัทร  ศรีโลห้อ ศกึษำดงูำน เรือ่ง โครงกำรส่งเสรมิประสบกำรณ์

นอกห้องเรียนของนสิิตระดบัปริญญำตร ีประจ�ำ

ปีกำรศึกษำ 2560

24 เม.ย. 2561 บริษัท ขอนแก่น 

บริวเวอรี่ จ�ำกัด จังหวัด

ขอนแก่น

17 นำยธนภัทร  นวลทูล ศกึษำดงูำน เรือ่ง โครงกำรส่งเสรมิประสบกำรณ์

นอกห้องเรียนของนสิิตระดบัปริญญำตร ีประจ�ำ

ปีกำรศึกษำ 2560

24 เม.ย. 2561 บริษัท ขอนแก่น 

บริวเวอรี่ จ�ำกัด จังหวัด

ขอนแก่น

18 นำงสำวตรีญำภัทร  แสงตำ ศกึษำดงูำนโครงกำรส่งน�ำ้และบ�ำรงุรักษำล�ำตะ

คอง เขื่อนล�ำตะคอง  จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียนไทย จ.สระบุรี

27-28 ต.ค.

2560

เขื่อนล�ำตะคอง

 จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียน

ไทย จ.สระบุรี

19 นำยมศีกัดิธ์นำ  พวัพทิยำธร ศกึษำดงูำนโครงกำรส่งน�ำ้และบ�ำรงุรักษำล�ำตะ

คอง เขื่อนล�ำตะคอง  จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียนไทย จ.สระบุรี

27-28 ต.ค.

2560

เขื่อนล�ำตะคอง

จ.นครรำชสีมำ และศูนย์

อุตสำหกรรมอิตำเลียน

ไทย จ.สระบุรี

20 นำยสมนึก  พันเสนำ ศึกษำดูงำนของวิศวกรรมกำรผลิต 4-5 เม.ย. 2561 บ ริ ษั ท ซุ ป เ ป อ ร ์ แ พ ค 

พลำสติก จ�ำกัด และ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 

(แก่งคอย) จ.สระบุรี

21 นำยนัฐรำช  แสนมีมำ ศึกษำดูงำนของวิศวกรรมกำรผลิต 4-5 เม.ย.2561 บ ริ ษั ท ซุ ป เ ป อ ร ์ แ พ ค 

พลำสติก จ�ำกัด และ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 

(แก่งคอย) จ.สระบุรี
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กำรบริหำรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

งบประมำณแผ่นดิน

หมวดรำยจ่ำย จัดสรร แผนกำรใช้จ่ำย ยอดเงินก่อน

ผูกพัน

ยอดเงินผูกพัน เบิกจ่ำย ร้อยละตำม

จัดสรร

ร้อยละตำม

แผน

งบด�ำเนินงำน 4,896,300.00 4,896,300.00 4,559,641.03 4,865,049.89 4,853,174.89 99.12 99.12

งบบุคลำกร 4,101,640.00 4,101,640.00 - 4,490,940.00 4,120,960.00 100.47 100.47

งบรำยจ่ำยอื่น 200,000.00 200,000.00 125,068.70 193,200.00 193,200.00 96.6 96.6

งบลงทุน 1,390,000.00 1,390,000.00 1,295,000.00 1,295,000.00 1,295,000.00 93.17 93.17

งบอุดหนุน - - - - - - -

รวม 10,587,940.00 10,587,940.00 5,979,709.73 10,844,189.89 10,462,334.89 98.81 98.81

งบประมำณเงินรำยได้

หมวดรำยจ่ำย จัดสรร แผนกำรใช้จ่ำย ยอดเงินก่อน

ผูกพัน

ยอดเงินผูกพัน เบิกจ่ำย ร้อยละตำม

จัดสรร

ร้อยละตำม

แผน

งบด�ำเนินงำน 13,660,550.00 13,660,550.00 2,658,045.26 12,576,699.31 11,119,147.77 81.4 81.4

งบบุคลำกร 4,687,600.00 4,687,600.00 - 3,596,843.95 3,300,311.60 70.41 70.41

งบรำยจ่ำยอื่น 6,300,865.00 6,300,865.00 112,174.00 5,083,169.80 4,716,364.80 74.85 74.85

งบลงทุน 5,935,800.00 5,935,800.00 5,340,106.00 5,322,106.00 5,171,781.00 87.13 87.13

งบอุดหนุน 15,728,104.00 15,728,104.00 853,781.31 10,707,926.55 10,172,942.55 64.68 64.68

รวม 46,312,919.00 46,312,919.00 8,964,106.57 37,286,745.61 34,480,547.72 74.45 74.45

สรุปภำพรวม

หมวดรำยจ่ำย จัดสรร แผนกำรใช้จ่ำย ยอดเงินก่อน

ผูกพัน

ยอดเงินผูกพัน เบิกจ่ำย ร้อยละตำม

จัดสรร

ร้อยละ

ตำมแผน

งบด�ำเนินงำน 18,556,850.00 18,556,850.00 7,217,686.29 17,441,749.20 15,972,322.66 86.07 86.07

งบบุคลำกร 8,789,240.00 8,789,240.00 - 8,087,783.95 7,421,271.60 84.44 84.44

งบรำยจ่ำยอื่น 6,500,865.00 6,500,865.00 237,242.70 5,276,369.80 4,909,564.80 75.52 75.52

งบลงทุน 7,325,800.00 7,325,800.00 6,635,106.00 6,617,106.00 6,466,781.00 88.27 88.27

งบอุดหนุน 15,728,104.00 15,728,104.00 853,781.31 10,707,926.55 10,172,942.55 64.68 64.68

รวม 56,900,859.00 56,900,859.00 14,943,816.30 48,130,935.50 44,942,882.61 78.98 78.98

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 จำกระบบจัดท�ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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สรุปผลกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ�ำกำรศึกษำ 2560

วันที่ 9 - 13 กรกฎำคม 2561

ณ ห้อง EN - 205 A - B ห้อง EN - 213 และห้องสมุดอำซียน

ชื่อหลักสูตร 

ผลประเมิน

ปีกำร

ศึกษำ 

2559 

ผล

กำรประเมิน

ตนเอง 

ปีกำรศึกษำ 
2560  

ระดับ

คุณภำพ 

ผล

กำรประเมิน

คณะกรรม

กำรฯ 

ระดับ

คุณภำพ 

วันที่

รับกำร

ประเมิน 

ระดับปริญญำตรี

1. วศ.บ.เครื่องกล 3.45 3.70 ดี 3.31 ดี  10 ก.ค. 2561

2. วศ.บ.โยธำ 3.59 3.62 ดี 3.47 ดี  10 ก.ค 2561

3. วศ.บ.ไฟฟ้ำ 3.84 3.65 ดี 3.46 ดี  9 ก.ค. 2561

4. วศ.บ.เมคำทรอนิกส ์ 3.45 3.92 ดี 3.28 ดี  9 ก.ค. 2561

5. วศ.บ.สิ่งแวดล้อม 3.59 3.53 ดี 3.38 ดี  9 ก.ค. 2561

6. วศ.บ.ชีวภำพ 3.14 3.47 ดี 3.32 ดี  12 ก.ค. 2561

7. วศ.บ.กำรผลิต 3.07 3.53 ดี 3.08 ดี  10 ก.ค. 2561

ระดับปริญญำโท      

1.วศ.ม.เครื่องกล 3.14 3.69 ดี 3.17 ดี  12 ก.ค. 2561

2.วศ.ม.ไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 3.14 3.54 ดี 3.01 ดี  11 ก.ค. 2561

3 วศ.ม.โยธำ 3.29 3.54 ดี 3.31 ดี  10 ก.ค. 2561

ระดับปริญญำเอก

1. ปร.ด.เครื่องกล 3.22 3.70 ดี 3.16 ดี  11 ก.ค. 2561

2. ปร.ด.ไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 3.03 3.55 ดี 3.02 ดี  12 ก.ค. 2561

3. ปร.ด.โยธำ 3.29 3.55 ดี 3.53 ดี  13 ก.ค. 2561

สรุปผลคะแนนกำรประเมินภำพ

รวม
3.33 3.61 ดี 3.27 ดี

ข้อมูลจำก “ฝ่ำยประกันคุณภำพ และศูนย์พัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ” ณ วันที่ 17 กันยำยน 2561
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องค์ประกอบคุณภำพ
จ�ำนวน 

ตัวบ่งชี้

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภำพ

I P O เฉลี่ยรวม

0.00-1.50 กำรด�ำเนินงำนต้อง

 ปรับปรุงเร่งด่วน

1.51–2.50 กำรด�ำเนินงำนต้อง

 ปรับปรุง

2.51–3.50 กำรด�ำเนินงำน

 ระดับพอใช้

3.51-4.50 กำรด�ำเนินงำน

 ระดับดี

4.51-5.00 กำรด�ำเนินงำน

 ระดับดีมำก

องค์ประกอบที่ 1 

กำรผลิตบัณฑิต 6
3.33 5.00 3.27

3.88 ดี
(1.2,1.3,1.4) (1.5,1.6) (1.1)

องค์ประกอบที่ 2 

กำรวิจัย 3
5.00 5.00 5.00

5.00 ดีมำก
(2.2) (2.1) (2.3)

องค์ประกอบที่ 3 

กำรบริกำรวิชำกำร 1
 - 5.00  -

5.00 ดีมำก
 - (3.1) - 

องค์ประกอบที่ 4 

กำรท� ำ นุบ� ำ รุ งศิลปะและ

วัฒนธรรม

1

 - 5.00  -

5.00 ดีมำก
- (4.1) - 

องค์ประกอบที่ 5 

กำรบริหำรจัดกำร 2
 - 5.00  -

5.00 ดีมำก
 - (5.1,5.2)  -

เฉลี่ยรวม 13
3.75 5.00 4.13

4.48 ดี
4 7 2

ระดับคุณภำพ  ดี ดีมำก ดี ดี  

ข้อมูลจำก “ฝ่ำยประกันคุณภำพ และศูนย์พัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ” ณ วันที่ 17 กันยำยน 2561

ตำรำงวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะวิชำ ปีกำรศึกษำ 2560
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สรุปผลประเมินค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (กพร.)

คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ตำมยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์
จ�ำนวนตัวชี้

วัด

เป้ำหมำย

2560

สรุปผลกำรประเมิน

ผลกำรด�ำเนิน

งำน

คะแนน

ถ่วงน�้ำหนัก

1) กำรผลติบณัฑติทีม่คีณุภำพภำยใต้กำรจดักำรเรยีนกำรสอน

ในหลักสูตรที่ทันสมัยตำมเกณฑ์คุณภำพและมำตรฐำนของ

ชำตแิละสำกลรวมทัง้มคีวำมพร้อมเข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีนและ

ประชำคมโลก

12

ตัวชี้วัด
5.00 5.00 1.25

2) กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำง

มูลค่ำเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
11 ตัวชี้วัด 5.00 5.00 1.17

3 ) เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ตัวชี้วัด 5.00 5.00 0.50

4) ส่งเสริมกำรน�ำทุนทำงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ

ภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน และผสมผสำน

วัฒนธรรมในระดับชำติและสำกล

3 ตัวชี้วัด 5.00 5.00 0.45

5) พฒันำระบบบรหิำรจดักำรให้มปีระสทิธภิำพ และยกระดบั

กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล
12 ตัวชี้วัด 5.00 4.75 0.86

6) ส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้ได้รับกำรยอมรับ

และพัฒนำเป็นมหำวิทยำลัยในระดับสำกล
6 ตัวชี้วัด 5.00 5.00 0.25

7) พัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 ตัวชี้วัด 5.00 2.80 0.14

รวมผลกำรด�ำเนินงำน 50 ตัวชี้วัด 4.62

ข้อมูลจำก “ระบบบริหำรยุทธศำสตร์ กองแผนงำน” ณ วันที่ 17 กันยำยน 2560
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เหตุการณ์ / ผลงานเด่นในรอบปี

Faculty of Engineering
Mahasarakham University

คณะว�ศวกรรมศาสตร มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม



 ต้อนรับอาคันตุกะจาก FH Joanneum University of Applied Sciences
 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ Prof. Eva Penz 

จาก FH Joanneum University of Applied Sciences สาธารณรัฐออสเตรีย ในการเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ 

ภายใต้ทุน Erasmus Capacity Building Project in Automotive Engineering ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะคุณธรรม จริยธรรมให้กับบคุลากรสายสนบัสนุนคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ประจ�าปีงบประมาณ 
2561    

 วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้น�าบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้า

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้โครงการ “เสริมสร้าง

สมรรถนะ คณุธรรม จรยิธรรมให้กบับคุลากรสายสนบัสนนุคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ�าปีงบประมาณ 2561” 

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาดูงานและแนวทางการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานต่อไป

กิจกรรมบุคลากร

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก

คณะทรัพยากรน�้า มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ในการเข้าเยี่ยมชมคณะฯ พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยน 

หารือความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดท�า  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ คณะ

ทรัพยากรน�้า มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

รายงานประจ�าปี 2560
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 โครงการพฒันาบุคลากรในแต่ละสายงาน เพือ่เพิม่ศกัยภาพสมรรถนะ และปรับกระบวนทัศน์ ค่านยิมวฒันธรรมการท�างาน คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต
 วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต 

ภายใต้โครงการ “พฒันาบคุลากรในแต่ละสายงาน เพือ่เพิม่ศกัยภาพสมรรถนะ และปรบักระบวนทศัน์ ค่านยิมวฒันธรรมการท�างาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ประจ�าปีงบประมาณ 2561  โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาดูงานและแนวทางการปฏิบัติ

งานของ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมน�าความรู้ที่ได้รับ

ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานต่อไป

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดโครงการ ปริญญาตรี ต่อเนื่อง กับ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด
 วันที่ 5 มีนาคม 2561 อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม

เจรจาความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ให้กับบุคลากรของบริษัท 

สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด ให้มีความรู้ความสามารถที่สูงข้ึน ซ่ึงการเจรจาความร่วมมือดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารบริษัท สิงห์ 

เบเวอเรช จ�ากัด เป็นอย่างดี

 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร ประจ�าปีงบประมาณ 2561
 วนัที ่18 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการเสรมิสร้างสมรรถนะผูบ้ริหาร ประจ�า

ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส�านักงานอัยการสูงสุด อาคารส�านักงานอัยการสูงสุด กรุงเทพมหานคร ในการร่วมอบรมเรื่อง

กฎหมายกบัการบรหิารงานคณะ และการเกษยีนหนงัสอืราชการ และด�าเนนิการประชมุคณะกรรมการประจ�าคณะฯ ร่วมกบัคณะทีป่รกึษา 

จ�านวน 5 ท่าน เพือ่เป็นการเปิดโลกทศัน์ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และรบัฟังข้อเสนอแนะจากทีป่รกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผูท้รงคณุวฒุิ

ภายนอก) 
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 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกันส�าหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
 วนัที ่15 มถินุายน 2561 ฝ่ายบรกิารวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ได้ด�าเนนิการจดัโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารซ่อมบ�ารงุเชงิ

ป้องกนัส�าหรบัเครือ่งปรบัอากาศขนาดเลก็ ณ ห้องโพธวิิศว์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  ซึง่โครงการดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้บรกิารวชิาการ

ด้านการซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกันส�าหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

 โครงการอบรมความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์: การอบรมการทอผ้ายกดอกด้วยเครื่องทอชนิดกึ่งอัตโนมัติ)
 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด�าเนินการจัดโครงการอบรมความ

รู้ด้านวศิวกรรมศาสตร์: การอบรมการทอผ้ายกดอกด้วยเครือ่งทอชนดิกึง่อตัโนมตั ิณ ชมุชนบ้านโนนแสบง ต�าบลขามเรยีง อ�าเภอกนัทรวชัิย 

จังหวัดมหาสารคาม 

 ร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (ME-NETT 32) ประจ�าปี 2561
 วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานประชุม

วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (ME-NETT 32) ประจ�าปี 2561 ณ จังหวัดมุกดาหาร จัดโดย สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เพื่อรับธงเป็น

เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (ME-NETT 33) ประจ�าปี 2562 ร่วมกับสมาคม

วิศวกรเครื่องกลไทย
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 ร่วมลงนามบันทึกเพื่อความร่วมมือกันในการเรียนและการสอน
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด ได้ร่วมลงนามบันทึก

เพื่อความร่วมมือกันในการเรียนและการสอน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีเป้าประสงค์เป็นการอนุญาตให้ทั้งสอง

ฝ่ายได้ด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ และเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ

 โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2018)
 วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม  2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัด

โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th  International Conference on Sciences, Technology and Innovation 

for Sustainable Well-Being (STISWB 2018)  ณ the Don Chan Palace Hotel & Convention, Vientiane, Lao PDR  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการประชุมพบปะระหว่างมหาวิทยาลัยพันธมิตรในสี่ระดับอันได้แก่ ระดับสถาบัน ระดับนักวิจัย ระดับเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ และระดับนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงรุกในการร่วมกันทางวิชาการ

 โครงการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจ�าปี 2561
 วันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2561 สาขาวิศวกรรมโยธาได้เข้าร่วมน�าเสนอผลในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลเจ้าเกล้า จ.นครนายก  ซึ่งจัดโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลเจ้าเกล้าร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

(วสท.) และรับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจ�าปี 2562 ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย                   

Annual Report 2018
87



 โครงการอบรมความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดอุปกรณ์แช่และเพาะงอกข้าวเปลือกในขั้น
ตอนเดียว ส�าหรับการผลิตข้าวฮางงอก
 วันที่ 7 สิงหาคม 2561  ฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้าน

วศิวกรรมศาสตร์ : การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการอบรมเชงิปฏบิตักิารชดุอปุกรณ์แช่และเพาะงอกข้าวเปลอืกในขัน้ตอนเดยีว ส�าหรบัการ

ผลิตข้าวฮางงอก ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชมชนบ้านโนนรัง ต�าบลสาวถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 โครงการอบรมความรู้ด้านวิศวกรรม: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โดรน (Drone)
 วันที่ 17 สิงหาคม 2561  อาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด�าเนินการจัด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โดรน (Drone)  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้อง 741 ) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โดย

โครงการนี้เกิดขึ้นได้จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ขอความอนุเคราะห์มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อขอรับบริการทางวิชาการให้จัด

อบรมการเขียนโปรแกรมพื้นฐานการควบคุมอุปกรณ์เกี่ยวกับหุ่นยนต์ และการใช้โดรน ให้แก่นักเรียน และอาจารย์สายวิทยาศาสตร์ใน

โรงเรียน

 งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า : MSU Engineering Alumni Cup สัญจร ครั้งที่ 3
 วันที่ 1 กันยายน 2561 สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ เครือข่ายศิษย์เก่าและ

ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า : MSU Engineering Alumni Cup สัญจร 

ครั้งที่ 3” ศิษย์เก่าได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างาน แนะน�าสายงานวิชาชีพ และพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่น

น้อง ในตอนบ่ายมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างสัมพันธมิตรระหว่างศิษย์เก่า รุ่นน้อง และบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์
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 ประชุมสัมมนาเครือข่ายวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2561 และเข้าร่วมงาน “Japan – Asia Youth Exchange Program in Science” (SAKURA 
Exchange Program in Science) on “Theories and Applications of Cryogenics Systems” 
 วนัที ่11 – 15 กนัยายน 2561 คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ และนสิติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ได้เดนิทาง 

ไปยัง High Energy Accelerated Particle Research Institute Tsukuba Science City , Japan (KEK) ในการร่วมประชุมสัมมนา

เครือข่ายวิศวกรรมปีงบประมาณ 2561 เพื่อเข้าร่วมในงาน “Japan – Asia Youth Exchange Program in Science” (SAKURA Ex-

change Program in Science) on “Theories and Applications of Cryogenics Systems” ณ  สถาบันดังกล่าว

 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2561
 วันที่ 6 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส   

ผศ.มลิจันทร์ ทองค�า และ ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 

2560 ณ ห้องประชุม EN-204 ในการนี้มีตัวแทนผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นิสิต ร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการเพื่อประเมินผล และ

ร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการเพื่อน�าไปพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อไป
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กิจกรรมของนิสิต

 โฮมเกียร์เกมส์ ครั้งที่ 29
 วนัที ่25-28 ธนัวาคม 2560  สโมสรนสิติคณะวศิวกรรมศาสตร์ และฝ่ายพฒันานสิติและศิษย์เก่า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู ้ควบคุมทีม และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานิสิตนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย “โฮมเกียร์เกมส์ ครั้งที่ 29” ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตในสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย และเพื่อพัฒนาการกีฬาและสมรรถภาพด้านกีฬาของนิสิตนักศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

 ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมชาร์ลอง-บูทรีค จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 

17-18 มีนาคม 2561  และวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความมั่นใจในการใช้

ภาษาอังกฤษ มีโอกาสฝึกทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

 โครงการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24
 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการโครง

งานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจ�าปี 2561 ณ อาคารบริการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดขึ้นโดยสาขาวิศวกรรม

เครือ่งกลเป็นเจ้าภาพจดังานหลกั ร่วมกบัสาขาวศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ สาขาวศิวกรรมชวีภาพ และสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่ผลงานโครงงานการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิศวกรรมเกษตรของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศ  
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 โครงการส�ารวจภาคสนาม ประจ�าปีงบประมาณ 2561
 วันที่ 13 – 22 พฤษภาคม 2561 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด�าเนินการจัดโครงการ

ส�ารวจภาคสนาม ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ ต�าบลทุ่งลุยลาย อ�าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 0301232 Field Survey ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการจัดเป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อ

เนือ่ง โครงการดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นสิติสาขาวศิวกรรมโยธามคีวามรูค้วามเข้าใจในการท�างานส�ารวจทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 

 โครงการออกค่ายชมรมถนนผู้สร้าง
 วนัที ่19-28 พฤษภาคม 2561 ชมรมถนนผูส้ร้างสังกดัสโมสรนสิิต คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ด�าเนินการจัด

โครงการออกค่ายชมรมถนนผู้สร้าง ณ โรงเรียนดงแคน ต�าบลแวงดง อ�าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วย

เหลือและฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัยเพลิงไหม้ให้กลับมาคงสภาพเดิมโดยเร็ว และยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรักความสามัคคี

ในหมู่คณะ ฝึกกระบวนการท�างานเป็นกลุ่ม และสร้างจิตส�านึกดีรู้จักการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

 โครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต่างประเทศ
 วันที่ 3 – 16 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด�าเนินการจัดโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต่างประเทศ ณ Uni-

versity of the Philippines Los Ba nos ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเพิ่มพูนความรู้พัฒนาภาษาอังกฤษ 

และเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจให้นสิิตมคีวามสนใจด้านภาษาองักฤษ และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างสถานประกอบการและ

หน่วยงานต่างประเทศกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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  “ร้องเพลงคณะวิศวกรรมศาสตร์” ประจ�าปีการศึกษา 2561
 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 งานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการ “ร้องเพลงคณะวิศวกรรมศาสตร์” 

ประจ�าปีการศึกษา 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่ และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักการปรับตัวเข้ากับส่ิงต่างๆได้ดี นิสิตใหม่ได้มีส่วน

ร่วมในการท�ากิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาลัยมหาสารคาม และยังเป็นการสืบสานประเพณีกิจกรรมร้องเพลงของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ให้คงอยู่ 

 การประกวด ดาว-เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2561
 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม “ประกวดดาว – เดือน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2561”  ณ ห้องประชุม EN 217 เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนดาว – เดือน ของคณะฯ ในการเข้า

ประกวดในระดับมหาวิทยาลัย ผลการประกวดต�าแหน่ง ดาว-เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2561 คือ      ดาว : เอิร์น  นางสาว

สุทธิดา วงศ์ประทุม  เดือน : มาร์ค  นายอิศรา จันทโคตร
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 แสงธรรมน�าทางและอิ่มบุญ อิ่มใจ ประจ�าปีการศึกษา 2561
 วันที่ 18 สิงหาคม 2561 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “แสงธรรมน�าทางและอิ่ม

บุญ อิ่มใจ ประจ�าปีการศึกษา 2561” ณ วัดพุทธมงคล (วัดพระยืน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีงาม

ในหมู่คณะ ฝึกความอดทนในระหว่างการเดินทาง เพื่อให้นิสิตได้ท�าบุญและฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้

แก่นิสิตใหม่ และส่งเสริมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา

  ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่” 
 วันที่ 7 กันยายน 2561 คณาจารย์และนิสิตจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัด

นิทรรศการในงาน “วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 

2561” ณ แปลงสาธิต ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จัดโดยศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว และส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่
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