ประกาศมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง โครงการมหาวิ ทยาลัยวิ จยั แห่งชาติ (National Research University - NRU)
ปี งบประมาณ 2554 - 2556
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จดั สรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ทัวไป
่ ประจําปีงบประมาณ 2554 - 2556 ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพือ่ ดําเนินงาน “โครงการ
มหาวิ ทยาลัยวิ จยั แห่งชาติ ” ซึง่ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ วจิ ยั 5 กลุม่ ดําเนิน โครงการวิจยั 99 โครงการ เป็ นจํานวนเงิน
รวม 282,475,000 บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านสีแ่ สนเจ็ดหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) มีระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2553 - วันที่ 30 กันยายน 2556 โดยจะมีการประเมินผลงานปีต่อปี
เพือ่ ให้การบริหารจัดการ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ” เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารเงินของโครงการ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
คลัสเตอร์วิจยั ด้านพลังงานและระบบสิ่ งแวดล้อมโลก
1. เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนั ้ สูงด้านพลังงาน สิง่ แวดล้อม และวิทยาศาสตร์
ระบบโลก เพือ่ บรรเทาวิกฤตด้านพลังงานและภาวะโลกร้อนทัง้ ในระดับประเทศและสากล โดยใช้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็ นตัวนํา
2. เพือ่ สร้างผลงานทางวิชาการด้านพลังงาน สิง่ แวดล้อม
และวิทยาศาสตร์ระ บบโลกทีม่ คี วามโดดเด่นและมี
มาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับระดับโลก และผลักดันให้เป็ นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการระดับประเทศและ
ภูมภิ าค
3. เพือ่ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจยั ด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อมของประเทศ โดยจะเป็ นฐานการผลิตและพัฒนา
บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ คี ุณภาพทางวิชาการทีไ่ ด้มาตรฐานและเป็ นทีย่ อมรับระดับสากล
4. เพือ่ สนับสนุนนโยบายด้าน พลังงาน สิง่ แวดล้อม และวิทยาศาสตร์ระบบโลกของประเทศไทยแบบองค์รวม โดย
ใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ จากงานวิจยั แบบบูรณาการ
คลัสเตอร์วิจยั ด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม
1. เพือ่ จัดตัง้ ศูนย์ศกึ ษา/วิจยั และพัฒนาด้านวัสดุ ด้านวิศวกรรมวัสดุเชิงนาโน และด้านวิทยาศาสตร์ระดับนาโนและ
วัสดุ ให้เป็ นทีย่ อมรับจากทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
2. เพือ่ สร้างงานวิจยั ขัน้ พืน้ ฐานด้านนวัตกรรมวัสดุ ด้านวิศวกรรมวัสดุเชิงนาโน และด้านวิทยาศาสตร์ระดับนาโน
และวัสดุ โดยอาศัยองค์ความรู้ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และทรัพยากรทีม่ อี ยูภ่ ายในประเทศเป็ นหลัก ในการทําให้เกิด
องค์ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ นําไปสูก่ ารประยุกต์ใช้งานจริง
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทัง้ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจทางด้านวัสดุ ด้านวิศวกรรม
วัสดุเชิงนาโน และด้านวิทยาศาสตร์ระดับนาโนและวัสดุ
4. เพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรูท้ างด้านวัสดุ ด้านวิศวกรรมวัสดุเชิงนาโน และด้านวิทยาศาสตร์
ระดับนาโนและวัสดุ ไปสูท่ ุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการให้บริการทางเทคนิคและแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จริง ใน
รูปแบบของการสร้างเครือข่ายการทําวิจยั และพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
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5. เพือ่ สร้างความตระหนักถึงของโครงการให้กบั นักวิจยั ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการดึงดูดนักศึกษาและนักวิจยั
จากต่างประเทศ โดยการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คลัสเตอร์วิจยั ด้านวิ ทยาศาสตร์ชีวภาพ วิ ศวกรรมชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร
1. เพือ่ พัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม โดยการใช้กลยุทธ์การให้บริการวิชาการและการเจรจาให้
ได้ขอ้ มูลความต้องการและลูท่ างในการวิจยั และพัฒนา รวมถึงความร่วมมือเพือ่ ให้สามารถทํางานวิจยั ทีเ่ น้นการ
ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมและ/หรือเชิงพาณิชย์ เน้นการเลือกโครงการวิจยั ทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
และ/หรือเทคโนโลยี ไปพร้อมกับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถและความเป็ นเลิศในกรอบของสาขาเฉพาะทาง
ทีก่ าํ หนดไว้
2. เพือ่ พัฒนาการเป็ นพันธมิตรกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรมในรูปทวิภาคี ไปจนถึงเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ทาง
ด้านวิจยั และพัฒนา บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นในการเลือกทํา
โครงการวิจยั ทีส่ ง่ เสริมการทํางานเป็ นทีม ทัง้ ระหว่างนักวิจยั ทัง้ ภายในและระหว่างกลุม่ วิจยั ให้เกิดเครือข่ายการ
ร่วมมือระหว่างองค์กร เน้นทําการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างกระบวนการและหรือเทคโนโลยีสาํ เร็จรูปเพือ่ ให้พร้อม
สําหรับการถ่ายทอดให้ภาคอุตสาหกรรมนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
3. เพือ่ เพิม่ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พชื เกษตรอุตสาหกรรม และพัฒนาพืชเขตร้อนและกึง่ ร้อน (เน้นพืชอุตสาหกรรม)
ให้มคี ุณภาพมาตรฐานสากล
4. เพือ่ ใช้กลยุทธ์การให้บริการวิชาการเชิงรุกเพือ่ สามารถนําผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือเทคโนโลยี และความ
สามารถทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปถ่ายทอดสูภ่ าคอุตสาหกรรมและใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ตามภารกิจหลักทีว่ างไว้
5. เพือ่ ให้บริการและให้คาํ ปรึกษาทางวิชาการอย่างมืออาชีพและมีคุณภาพ ทําให้เกิดทัศนคติทด่ี ี เป็ นทีพ่ อใจของ
ผูร้ บั บริการ ทําให้สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และเครือข่ายต่างๆ ทัง้ ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างจริงจังต่อไป
เน้นให้บริการถ่ายทอดกระบวนการผลิตหรือเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ และผ่านการทดสอบทีด่ แี ล้ว
และติดตาม
ให้บริการและช่วยเหลือให้มคี วามสําเร็จในการใช้งานอย่างแท้จริง
6. เพือ่ ส่งเสริมให้นกั วิจยั วิศวกร และผูใ้ ห้บริการ มี Service Mind และร่วมมือกันในการให้บริการทางวิชาการ
อย่างเต็มศักยภาพ
คลัสเตอร์วิจยั ด้านการผลิ ตและระบบอัตโนมัติ
1. เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม ด้านการผลิตและระบบอัตโนมัติ
2. เพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม
โดยการใช้กลยุทธ์การให้บริการวิชาการ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเจรจาให้ได้ขอ้ มูลความต้องการและลูท่ างในการวิจยั และพัฒนา รวมถึงความร่วมมือ
เพือ่ ให้สามารถทํางานวิจยั ทีเ่ น้นการใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมและ/หรือเชิงพาณิชย์
3. เพือ่ พัฒนากําลังคนทีม่ ที กั ษะและความรูใ้ นเชิงประยุกต์เพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศทุกระดับ
4. เพือ่ สร้างงานวิจยั และพัฒนาทีม่ งุ่ เน้น ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ และเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศ
เป็ นหลัก ซึง่ ต้องนําไปสูก่ ารใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
5. เพือ่ เป็ นทีบ่ ม่ เพาะนักวิจยั และวิศวกรรุน่ ใหม่ทม่ี คี ุณภาพ ตอบสนองต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมไทย และ
เป็ นบุคลากรทีม่ คี ุณภาพพร้อมใช้ให้กบั อุตสาหกรรมข้ามชาติ
คลัสเตอร์วิจยั ด้านการคํานวณทางวิ ทยาศาสตร์ วิ ศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพือ่ แก้ปญั หา สร้างศักยภาพ และสะสมประสบการณ์ดา้ นการคํานวณวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เตรียมพร้อมสําหรับการสนับสนุนงานวิจยั ในด้านต่างๆ ของคลัสเตอร์วจิ ยั หลักของมหาวิทยาลัย
2. เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการวิชาการด้านการคํานวณและการบริหารข้อมูลสารสนเทศให้กบั คลัสเตอร์
วิจยั หลัก หน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบของการร่วม
วิจยั ค้นคว้า การพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรมวิชาการ ตลอดจนการบริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั ด้านนี้
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3. เพือ่ วางพืน้ ฐานเพือ่ สร้างกลุม่ วิจยั ทางวิชาการให้เป็ นทีร่ จู้ กั และยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ อันจะ
เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาและบ่มเพาะความรูค้ วามเข้าใจในวิชาการด้านการคํานวณ ด้านวิทยาศาสตร์วศิ วกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพือ่ ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ดา้ นการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ สร้างระบบวิเคราะห์และ
บริหารข้อมูลสําหรับกิจกรรมตัวอย่าง เช่น ระบบบริหารข้อมูลทางการศึกษา ระบบบริการผูด้ อ้ ยโอกาสทาง
สุขภาพ รวมถึงนักวิชาการทางด้านภูมเิ ศรษฐศาสตร์และนักนิเวศวิทยา เป็ นต้น
2. การบริ หารโครงการและการบริ หารเงิ นของแต่ละโครงการวิ จยั
รายชื่อคลัสเตอร์วจิ ยั ประธานคลัสเตอร์ หน่วยงานบริหาร จํานวนโครงการวิจยั งบประมาณทีไ่ ด้รบั และจํานวน
ผลผลิตตลอด 3 ปี เป็ นดังนี้
คลัสเตอร์วจิ ยั
1. ด้านพลังงานและระบบสิง่ แวดล้อม
2. ด้านวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
วิศวกรรมชีวภาพ และอาหาร
3. ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
4. ด้านการผลิตและระบบอัตโนมัติ
5. ด้านการคํานวณทางวิทยาศาสตร์
วิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลัสเตอร์วจิ ยั
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านพลังงานและระบบสิง่ แวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์ชวี ภาพฯ
ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
ด้านการผลิตและระบบอัตโนมัติ
ด้านการคํานวณทางวิทยาศาสตร์ฯ
รวม

ประธานคลัสเตอร์

หน่วยงานบริหาร

ดร.พัฒนะ รักความสุข
รศ.บุษยา บุนนาค

คณะพลังงานฯ
สรบ.

จํานวน
โครงการ
29
24

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ สมบัตสิ มภพ
ผศ.ดร.ภาณุทตั บุญประมุข
ศ.ดร.สมชาย ชูชพี สกุล

คณะพลังงานฯ
คณะวิศวกรรมฯ
สวท.

16
15
15

งบประมาณ (บาท)
2554
2555
28,615,434 27,957,634
28,345,000 28,488,000
27,312,000 23,087,000
9,270,000
9,600,000
12,996,750 10,270,200
112,990,000 112,990,000

2556
14,002,180
14,043,000
13,721,000
6,170,000
6,785,000
56,495,000

รวม
70,575,248
70,876,000
64,120,000
25,040,000
30,051,950
282,475,000

เป้าหมายผลผลิตใน 3 ปี
คลัสเตอร์วจิ ยั
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านพลังงานและระบบสิง่ แวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์ชวี ภาพฯ
ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
ด้านการผลิตและระบบอัตโนมัติ
ด้านการคํานวณทางวิทยาศาสตร์ฯ
รวม

ตีพมิ พ์

IP

บัณฑิต

ผลิตภัณฑ์

262
142
182
100
135
821

17
15
14
11
3
60

234
117
132
97
106
686

19
23
4
28
11
85

หมายเหตุ 1. ตารางรายชือ่ โครงการวิจยั 99 โครงการ และหัวหน้าโครงการวิจยั เป็ นดังภาคผนวก 1

ผลงานเชิง
ประจักษ์
56
56
43
35
16
206

-42. งบประมาณทีไ่ ด้รบั เป็ นประเภทเงินอุดหนุ นทัวไป
่
3. งบประมาณในปี 2555 และ 2556 ขึน้ อยูก่ บั จํานวนเงินทีจ่ ะได้รบั จาก สกอ.

อํานาจหน้ าที่ของประธานคลัสเตอร์ฯ
(คําสังแต่
่ งตัง้ และมอบอํานาจประธานคลัสเตอร์ฯ ที่ 1028/2553 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ดังภาคผนวก 2)
1. กําหนดเป้าหมายและบริหารจัดการคลัสเตอร์
2. รายงานการเงินทุกไตรมาสให้รายงานต่อรองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั
3. ติดตามผลการดําเนินงานของคลัสเตอร์ให้รายงานต่อรองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั ทุก 6 เดือน
4. อนุมตั กิ ารดําเนินงานตามระเบียบและวิธกี ารปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัยและเบิกค่าใช้จา่ ยทุกลักษณะรายจ่ายใน
วงเงินครัง้ ละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
5. อนุมตั กิ ารยืมเงินในวงเงินครัง้ ละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน) กรณีการอนุมตั เิ บิกค่าใช้จา่ ยหรือเงิน
ยืมทีเ่ กินกว่านี้ ให้เป็ นอํานาจของอธิการบดีหรือผูท้ อ่ี ธิการบดีมอบหมายเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
อํานาจหน้ าที่ของหัวหน้ าโครงการวิ จยั ฯ
(คําสังมอบอํ
่
านาจหัวหน้าโครงการวิจยั ฯ ที่ 1034/2553 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ดังภาคผนวก 3)
1. ดําเนินโครงการวิจยั ให้ได้ผลผลิตตามทีก่ าํ หนด
2. รับทราบและตรวจสอบการใช้เงินของโครงการทุกไตรมาสจากหน่วยบริหารจัดการ
3. รายงานผลการดําเนินงานต่อประธานคลัสเตอร์ทุก 6 เดือน
4. จัดซือ้ จัดจ้างในวงเงินครัง้ ละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน)
5. อนุมตั กิ ารยืมเงินในวงเงินครัง้ ละไม่เกิน 25,000 บาท (สองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) กรณีการอนุมตั เิ บิกค่าใช้จา่ ย
หรือเงินยืมทีเ่ กินกว่านี้ ให้เป็ นอํานาจของประธานคลัสเตอร์ หรืออธิการบดีหรือผูท้ อ่ี ธิการบดีมอบหมายเป็ น
ผูอ้ นุมตั ิ
การเก็บรักษาเงิ น
มหาวิทยาลัยจะนําเงินอุดหนุนการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ฝากเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี “มจธ. โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)”
การเบิ กจ่ายเงิ น
1. ทุกโครงการวิจยั จะต้องควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จาก สกอ. ซึง่ แบ่งจ่าย 2 งวด คือ
งวดที่ 1 จํานวนร้อยละ 60 ของงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรทัง้ หมด จ่ายเมือ่ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง และ
งวดที่ 2 จํานวนร้อยละ 40 ของงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรทัง้ หมด จ่ายเมือ่ มหาวิทยาลัยได้จดั ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าให้ สกอ. และ สกอ. พิจารณาแล้วว่าการดําเนินโครงการวิจยั ต่างๆ เป็ นไปตามแผนและมีผลงาน
เป็ นทีย่ อมรับได้
ยกเว้น ครุภณ
ั ฑ์วจิ ยั ทีจ่ าํ เป็ นต้องเบิกจ่ายทัง้ จํานวน ให้รองอธิการบดีอาวุโสฝา่ ยวิชาการพิจารณาเป็ นรายๆ ไป
2. การเบิกเงินค่าใช้จา่ ยในโครงการให้เป็ นอํานาจของประธานคลัสเตอร์และหัวหน้าโครงการตามทีไ่ ด้มอบอํานาจ
จากอธิการบดี (ตามคําสังที
่ ่ 1028/2553 และ 1034/2553 ลงวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2553 ตามลําดับ)
3. อํานาจการอนุมตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการเบิกค่าใช้จา่ ย
ไม่เกิน 50,000 บาท
= หัวหน้าโครงการวิจยั
> 50,000 – 100,000 บาท = ประธานคลัสเตอร์
> 100,000 – 200,000 บาท = คณบดีหรือผูอ้ าํ นวยการสํานัก/สถาบัน
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ภาคผนวก 1

คลัสเตอร์วิจยั ด้านพลังงานและระบบสิ่ งแวดล้อม
ลําดับ
ชื่อโครงการ
1 พรมแดนใหม่ของเชือ้ เพลิงและการเผาไหม้
2 การฆ่าเชือ้ ในดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
3 การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สาํ หรับกระบวนการ
อิเล็กโทรไลซิส
4 การถ่ายเทความร้อนผ่านตาข่ายพรางแสงโดยใช้การ
พาความร้อนแบบธรรมชาติและแบบบังคับ
5 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทํานํ้าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบไม่มเี ครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน
6 การเพิม่ สมรรถนะของอิเล็กโทรดสําหรับเซลล์เชือ้ เพลิง
แบบใช้เชือ้ เพลิงแอลกอฮอล์
7 การออกแบบเซลล์เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงจากผลิตผล
ทางการเกษตรโดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
8 พฤติกรรมการตอบสนองเชิงอุณหภาพของผูใ้ ช้อาคาร
บ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์
9 พลวัตของคาร์บอนในปา่ เขตร้อนชืน้ และการผลของการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ
10 การศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินการเกษตรและ
ประเมินศักยภาพในการเพิม่ การสะสมคาร์บอนในดิน
11 การประเมินค่าและการตรวจติดตามความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปา่ เพือ่ เตรียมการสําหรับสภาวะโลกร้อน
12 การศึกษามลพิษทางอากาศและ Carbonaceous Aerosols
จากไฟปา่ และการเผาในทีโ่ ล่งและปญั หาหมอกควัน
ข้ามแดนในเขตราชบุรี บริเวณชายแดนไทย-พม่า
13 การจําลองการเคลื่อนทีข่ องนํ้าและการเปลีย่ นแปลงท้องนํ้า
14 การบําบัดนํ้าเสียปนเปื้อนสารเสีย่ งอันตรายด้วย
กระบวนการเคมีขนั ้ สูง
15 การศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝงั ่
บางขุนเทียน

ชื่อหัวหน้ าโครงการ
ศ.ดร.สําเริง จักรใจ
รศ.ดร.ศิรชิ ยั เทพา
ดร.เก้ากันยา สุดประเสริฐ

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
พลังงานฯ
พลังงานฯ

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันท์

พลังงานฯ

รศ.ดร.พิชยั นามประกาย

พลังงานฯ

รศ.ดร.อภิชยั เทอดเทียนวงษ์ สถาบันการเรียนรู้

ดร.รุง่ โรจน์ สงค์ประกอบ

พลังงานฯ

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา

พลังงานฯ

ผศ.ดร.อํานาจ ชิดไธสง

JGSEE

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล

ทรัพยากรชีวภาพฯ

ดร.George Andrew Gale

ทรัพยากรชีวภาพฯ

ดร.สาวิตรี การีเวทย์

JGSEE

รศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
รศ.ดร.จินต์ อโณทัย

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ปรุงจันทร์ วงศ์วเิ ศษ

JGSEE
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คลัสเตอร์วิจยั ด้านพลังงานและระบบสิ่ งแวดล้อม (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อโครงการ
16 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับตัวและ
ปจั จัยการยังชีพของผึง้ พืน้ เมืองในประเทศไทย
17 การเพิม่ ประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนในนาข้าว
18 โครงการวิจยั เชิงนโยบายด้านพลังงานและการ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
19 การศึกษานโยบายการรับซือ้ ไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากพลังงาน
หมุนเวียนทีเ่ หมาะสมสําหรับประเทศไทย
20 การศึกษาการส่งแสงธรรมชาติและความร้อนสูห่ น้าต่าง
และการใช้ทอ่ นําแสง
21 การเพิม่ ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของของไหล
ภายใต้ผลกระทบของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
22 การพัฒนาการส่งถ่ายของไหลด้วยเทคนิค electro-wetting
on dielectrics
23 การประเมินนโยบายด้านพลังงานทีม่ ผี ลกระทบต่อการ
ออกแบบอาคารทีค่ าํ นึงถึงสภาวะความสบายและคุณภาพ
อากาศ
24 บัลลาสต์อเิ ล็กทรอนิกส์ชนิดหลายพิกดั กําลังสําหรับหลอด
ฟลูออเรสเซนต์
25

26

การพัฒนาเครือ่ งอินเวอร์เตอร์ในเชิงอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ใน
ระบบควบคุมสภาวะอากาศสําหรับวงการปศุสตั ว์เพือ่ การ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบ้านพัก
อาศัยทีอ่ อกแบบโดยวิธแี ละวัสดุทแ่ี ตกต่างกัน

ชื่อหัวหน้ าโครงการ
ดร.มนัญญา เพียรเจริญ

คณะ
มจธ. ราชบุรี

รศ.ดร.สิรนิ ทรเทพ เต้าประยูร JGSEE
รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร JGSEE

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา

พลังงานฯ

ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์

JGSEE

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันท์

พลังงานฯ

ดร.วิศนุรกั ษ์ เวชสถล

วิศวกรรมศาสตร์

ศ.ดร.จงจิตร์ หิรญ
ั ลาภ

พลังงานฯ

ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง

วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.มงคล กงศ์หริ ญ
ั

วิศวกรรมศาสตร์

ดร.พัฒนะ รักความสุข

พลังงานฯ

27

การเตรียมและการดัดแปลงพืน้ ผิวของเมมเบรนอัลตรา
ผศ.ดร.อําไพ ชนะไชย
ฟิลเตรชันเพือ่ ลดการเกิดฟาวลิงของโปรตีน ในการแยก
กลับคืนโปรตีนจากนํ้าทิง้ ของกระบวนการผลิตอาหารทะเล

วิศวกรรมศาสตร์

28
29

การวิจยั เพือ่ เพิม่ สมรรถนะของอุปกรณ์ทางอุณหภาพ
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ
วิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนาการเพิม่ ผลผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิง้ ผศ.ดร.จิรศักดิ ์ คงเกียรติขจร ทรัพยากรชีวภาพฯ
ทางการเกษตรโดยกระบวนการแปรรูปเป็ นนํ้าตาลร่วมกับ
การหมักโดยเชือ้ จุลนิ ทรียผ์ สม

-8-

คลัสเตอร์วิจยั ด้านวิ ทยาศาสตร์ชีวภาพ วิ ศวกรรมชีวภาพและอาหาร
ลําดับ
ชื่อโครงการ
1 การบําบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนํ้าเสียทางชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์
2 การบําบัดนํ้าเสียทีป่ นเปื้ อนสารอินทรียจ์ ากโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยใช้พชื
3 การแก้ไขปญั หาของระบบบําบัดทางชีววิทยากรณีศกึ ษา
การปนเปื้ อนโลหะหนักและไซยาไนด์
4 การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพสําหรับนํ้าเสีย
ทีม่ ซี ลั เฟตสูง
5 การดัดแปรแป้งข้าวด้วยความร้อนชืน้ เพือ่ ลดการพองตัว
และเพิม่ ปริมาณ Resistant Starch
6 การศึกษากระบวนการรีไฟน์น้ํามันรําข้าวด้วยด่างและ
การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการรีไฟน์
นํ้ามันรําข้าวในอุตสาหกรรม
7 การอบแห้งอาหารด้วยไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศและ
รังสีอนิ ฟราเรดไกล
8 ชุดโครงการวิจยั เพือ่ แก้ปญั หาการผลิตผลิตภัณฑ์ผกั
ผลไม้ในภาชนะปิดสนิท
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากข้าวและธัญพืชไทย
10 การพัฒนาถาดไบโอโฟม กระดาษกันรา และฟิลม์ ที่
บริโภคได้จากโพลิเมอร์ธรรมชาติสาํ หรับเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์
ผักและผลไม้สด
11 การปรับปรุงสมบัตติ า้ นมะเร็งและสมบัตเิ ชิงหน้าทีข่ อง
ใยอาหารผงซึง่ ผลิตจากกาบใบนอกของกะหลํ่าปลีดว้ ย
เทคนิคอบแห้งแบบต่างๆ
12 การผลิต สมบัตทิ างกล และสมบัตกิ ารต่อต้านจุลนิ ทรีย์
ของแผ่นฟิลม์ ใยนาโนของพอลิเมอร์ ประกอบของ
เซลลูโลสแอซิเตทและพอลิเอธิลนี ออกไซด์
13 การผลิตสารมูลค่าสูงจากชีวมวลและการนําไป
ประยุกต์ใช้

ชื่อหัวหน้ าโครงการ
รศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ

ทรัพยากรชีวภาพฯ

ศ.ดร.สันทัด ศิรอิ นันต์ไพบูลย์

พลังงานฯ

น.ส.พรพรรณ พาณิชย์นําสิน

สรบ.

รศ.ดร.ดุษฎี อุตภาพ

ทรัพยากรชีวภาพฯ

รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูร

ทรัพยากรชีวภาพฯ

รศ.ดร.อัมพวัน ตันสกุ
๊ ล

วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ทิพาพร อยูว่ ทิ ยา

วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
รศ.ดร.อรพิน เกิดชูช่นื

ทรัพยากรชีวภาพฯ
ทรัพยากรชีวภาพฯ

ผศ.ดร.นภาพร เชีย่ วชาญ

วิศวกรรมศาสตร์

ดร.เสาวคนธ์ วงศาสุลกั ษณ์

สรบ.

รศ.ดร.กนก รัตนะกนกชัย

ทรัพยากรชีวภาพฯ
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14
15
16
17

การผลิต Immunoglobulin Y (IgY) ใช้ในอาหารกุง้
เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุง้
การจัดการภายหลังการเก็บเกีย่ วแก้วมังกร
เทคโนโลยีการเก็บรักษามะม่วง
การพัฒนาเทคโนโลยีทางไมโครฟลูอดิ กิ ส์เพือ่ ตรวจวัด
ตัวบ่งบอกทางชีวภาพ

ผศ.ดร.กนกวรรณ พุม่ พุทรา

ทรัพยากรชีวภาพฯ

ผศ.ดร.วาริช ศรีละออง
ผศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารียร์ ตั น์
นางสาวสิรมิ าลย์ งามชนะ

ทรัพยากรชีวภาพฯ
ทรัพยากรชีวภาพฯ
สรบ.

คลัสเตอร์วิจยั ด้านวิ ทยาศาสตร์ชีวภาพ วิ ศวกรรมชีวภาพและอาหาร (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อโครงการ
18 การพัฒนา ligand-conjugated nanoparticles เพือ่ เป็ น
ระบบส่งยา Doxorubicin ไปยังเป้าหมายสําหรับการ
รักษามะเร็งเต้านม
19 การศึกษาแบบจําลองทางชีวกลศาสตร์ของเซลล์กระดูก
อ่อนสําหรับผูป้ ว่ ยข้อกระดูกเสือ่ ม
20 การวิเคราะห์แรงบิดของมินิสกรูทางทันตกรรมจัดฟนั
โดยการทดลองและระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
21 การพัฒนาประสิทธิภาพการค้นหา Non coding RNA
(ncRNA) ด้วยวิธกี ารทางคอมพิวเตอร์
22 สมบัตทิ างกลและการเข้ากันได้ทางชีวภาพของผิวเคลือบ
F-DLC บนโลหะผสมไทเทเนียมสําหรับใช้งานทาง
การแพทย์
23 การศึกษาระบบการควบคุมการสังเคราะห์ลปิ ิดใน
จุลนิ ทรีย์ เพือ่ ประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ
24 การศึกษาโครงสร้างและสมบัตขิ องคาร์บอนนาโนทูปส์
ทีด่ ดั แปลงด้วยระเบียบวิธที างเคมีควอนตัม

ชื่อหัวหน้ าโครงการ
ผศ.ดร.ขวัญชนก พสุวตั

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ดร.ธีรนุช จันทโสภีพนั ธ์

วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร

วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ ทรัพยากรชีวภาพฯ

ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ

วิศวกรรมศาสตร์

ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง

สรบ.

ดร.รุง่ ทิวา พลังสันติกุล

วิทยาลัยสหวิทยาการ
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คลัสเตอร์วิจยั ด้านวัสดุศาสตร์และวิ ศวกรรมวัสดุ
ลําดับ
ชื่อโครงการ
1 การใช้ประโยชน์จากของเสียในงานด้านวิศวกรรมวัสดุ
ก่อสร้าง
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการคอมปาวด์และขึน้ รูปผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพจากอะลิฟาติกพอลิเอสเทอร์และ
พอลิเมอร์ผสมทีเ่ กีย่ วข้อง
3 การสังเคราะห์พอลิเมอร์จากสารเคมีทม่ี าจากชีวมวล
นอกกลุม่ อาหารและการพัฒนาเทคโนโลยีสาํ หรับ
คอมปาวด์และผลิตขึน้ รูปพอลิเมอร์ดงั กล่าว
4 การพัฒนาเถ้าถ่านหิน และเถ้าชีวมวล เพือ่ เป็ นวัสดุ
ในงานคอนกรีต
5 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพือ่ การตรวจวัดสารต่างๆ
ในทางการแพทย์ อาหาร เกษตรและสิง่ แวดล้อมทีม่ ี
ความไวสูงมากโดยอาศัยวัสดุนาโน
6 โครงการการศึกษาและพัฒนาฟิลม์ บาง TiO2 เพือ่ กําจัด
สารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่าย
7 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของ TiO2-HAP ด้วยวิธี
คอลลอยดอลอิมลั ชันแอฟรอนเพือ่ ใช้ในปฏิกริยาโฟโต
คะตะลิสต์
8 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ของไหลนาโน ในงาน
อุตสาหกรรมเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน
9 การพัฒนากระบวนการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพจากวัตถุดบิ
ภายในประเทศโดยบูรณาการกระบวนการผลิตเข้ากับ
การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้
10 การผลิตและขึน้ รูปพอลิเมอร์
11 การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมทางกายภาพของ
อุปกรณ์เพียโซอีเล็คทริกแบบซ้อนกันเป็ นชัน้

ชื่อหัวหน้ าโครงการ
รศ.ดร.สุวมิ ล อัศวพิศษิ ฐ

คณะ
พลังงานฯ

รศ.ดร.จตุพร วุฒกิ นกกาญจน์

พลังงานฯ

รศ.ดร.จตุพร วุฒกิ นกกาญจน์

พลังงานฯ

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล

วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.วีระศักดิ ์ สุระเรืองชัย

ทรัพยากรชีวภาพฯ

รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอํานวยวิทยา

วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สมนึก จารุดลิ กกุล

วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ

วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.นวดล เหล่าศิรพิ จน์

JGSEE

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ สมบัตสิ มภพ พลังงานฯ
ผศ.ดร.สนติพรี ์ เอมมณี
วิศวกรรมศาสตร์
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12
13
14
15
16

โครงการปรับปรุงอะลูมเิ นียมผสมสําหรับอุตสาหกรรม
หล่อโลหะและการอัดขึน้ รูป
การวิจยั และพัฒนาวัสดุ และการเคลือบฟิลม์ บางสําหรับ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจยั และอุตสาหกรรม
การวิจยั และพัฒนาวัสดุเซรามิกส์และอิเล็กทรอนิกส์
การวิจยั และพัฒนาวัสดุเชิงทัศนศาสตร์สาํ หรับตรวจวัด
รังสีเอกซ์/แกมมาและการประยุกต์ทางเลเซอร์
การศึกษาคุณสมบัตทิ างกลศาสตร์ของวัสดุในงาน
วิศวกรรมเทคนิคธรณี

รศ.ดร.เชาวลิต ลิม้ มณีวจิ ติ ร

วิศวกรรมศาสตร์

ศ.ดร.พิเชษฐ ลิม้ สุวรรณ

วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย
รศ.วีระพงศ์ จิว๋ ประดิษฐ์กุล

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

วิศวกรรมศาสตร์

คลัสเตอร์วิจยั ด้านการผลิ ตและระบบอัตโนมัติ
ลําดับ
ชื่อโครงการ
1 การทํานายอายุการใช้งานของแม่พมิ พ์โดยใช้ระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์และโครงข่ายประสาทเทียม
2 การพัฒนาแม่พมิ พ์ขน้ึ รูปโลหะด้วยเทคโนโลยีดา้ น
ไตรบอโลยี
3 การพัฒนากระบวนการขึน้ รูปชิน้ ส่วนยานยนต์สาํ หรับ
โลหะแผ่นความแข็งแรงสูง
4 การประยุกต์ใช้แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการผลิตชิน้ งานโดยการขึน้ รูปโลหะ
ภายใต้อุณหภูมสิ งู
5 การป้องกันการเกิด Adhesion ในการขึน้ รูปชิน้ งาน
เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
6 กระบวนการผลิตเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงของโลหะผสม
นอกกลุม่ เหล็ก
7 การพัฒนากระบวนการขึน้ รูปโลหะแผ่น
8 เทคโนโลยีระบบช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพสําหรับ
ผูป้ ว่ ยผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ
9 การพัฒนาวิธที ดสอบอะคูสติกอิมชิ ชันและการทดสอบ
่
โดยไม่ทาํ ลายขัน้ สูง
10 การออกแบบสร้างโหลดอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันไฟกระโชก
ในระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
11 การออกแบบตัวควบคุมและตัวกรองสัญญาณสําหรับ
ระบบทีไ่ ม่แน่นอนโดยประยุกต์ใช้ในงานขบวนการ
วิเคราะห์สญ
ั ญาณ วิศวกรรมชีวภาพ และวิศวกรรม
ไฟฟ้า

ชื่อหัวหน้ าโครงการ
ดร.กุศล พร้อมมูล

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์

วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สุรศักดิ ์ สุรนันทชัย

วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดิลก ศรีประไพ

วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.พงศ์พนั ธ์ แก้วตาทิพย์

วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สิรพิ ร โรจนนันต์

พลังงานฯ

ผศ.ดร.สุทศั น์ ทิพย์ปรักมาศ
ผศ.ดร.ภาณุทตั บุญประมุข

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน

วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ณรงค์ มังคั
่ ง่

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมฯ
วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วุฒชิ ยั อัศวินชัยโชติ
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12
13

14
15

การสร้างโมเดลภาพและวัตถุ สําหรับการตรวจสอบ
ด้วยภาพในอุตสาหกรรม
การออกแบบและการจัดการระบบเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงความมันคงปลอดภั
่
ย
ความเชื่อถือได้และคุณภาพของการบริการ
ระบบหุน่ ยนต์เพือ่ การช่วยเหลือและกายภาพบําบัด
การประเมินสภาพจราจรโดยใช้ GPS และการ
ประมวลผลภาพจากรถเคลื่อนที่

รศ.ดร.ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.นฤมล วัฒนพงศกร

วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ผศ.ดร.พจน์ ตัง้ งามจิตต์

FIBO
วิศวกรรมศาสตร์

คลัสเตอร์วิจยั ด้านการคํานวณทางวิ ทยาศาสตร์ วิ ศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ
ชื่อโครงการ
1 การพัฒนากระบวนการคํานวณทางวิศวกรรมโครงสร้าง
ขัน้ สูง
2 แบบจําลองทางพลวัตเิ ชิงโมเลกุลของไอออนและ
สารประกอบไอออนในระบบสารละลาย
3 เทคโนโลยีการคํานวณในการขึน้ รูปโลหะแผ่น
4 การพัฒนาวิธวี เิ คราะห์เชิงตัวเลขของโครงสร้างใต้ดนิ
และการทรุดตัวของคอสะพาน
5 การพัฒนาความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหว
ของโครงสร้างเหล็ก
6 การประเมินศักยภาพของลุม่ นํ้าโดยแบบจําลอง
คณิตศาสตร์และระบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศ
7 การคํานวณจุดตรึงและปญั หาดุลยภาพ
8 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้เลือดออกทีม่ ี
การติดเชือ้ สองครัง้
9 การเข้ารหัสและการส่งผ่านข้อมูลมัลติมเี ดียผ่านเครือข่าย
ยุคหน้า
10 แบบจําลองการคํานวณเพือ่ ระบบสิง่ แวดล้อมและการ
ประยุกต์
11 โครงสร้างแบบจําลองการมองเห็นสําหรับข้อมูลทาง
การแพทย์
12 การวิจยั เพือ่ การวางรากฐานและพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ในสังคมผูส้ งู อายุ
13 โครงการทดสอบผลของการปรับปรุงการใช้งานอุปกรณ์

ชื่อหัวหน้ าโครงการ
ศ.ดร.สมชาย ชูชพี สกุล

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ชินพงษ์ กฤตยากรนุ พงษ์ วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ภูรติ ธนะกิจเกษม
ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว

พลังงานฯ
วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุทศั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์

วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สนิท วงษา

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมฯ
ผศ.ดร.ภูม ิ คําเอม
วิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิรยิ สิทธิ ์ วิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.วุฒพิ งษ์ คําวิลยั ศักดิ ์

วิศวกรรมศาสตร์

ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี

วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล

วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.วิเชียร ชุตมิ าสกุล

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาปตั ย์

ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญ�ู

- 13 -

14
15

เก็บอากาศสําหรับหายใจยามฉุกเฉินเพือ่ การหนีอคั คีภยั
การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรเพือ่ การสือ่ สารทีด่ ี
การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารประวัตศิ าสตร์เพือ่
การปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยและฟื้นฟูชุมชนเมืองเก่าใน
เพชรบุรี

อ.ชาย สัญญาวิวฒ
ั น์
ดร.วรสิทธิ ์ ตันตินิพนั ธุก์ ุล

สถาปตั ย์
สถาปตั ย์

