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6. รางวัล  
 ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ ได้รบัรำงวัลจำกหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ ประจ ำปงีบประมำณ 
2558 จ ำนวน 13 รำงวัล ดงันี ้
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
1. วีรชัย อาจหาญ. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จำก ฯพณฯ นำอ ำพล เสนำณรงค์ องคมนตรี ประธำนในพิธีประกำศ

เกียรติคุณยกย่องและมอบโล่เชิดชูเกียรติ “นิสิตเก่ำดีเด่น คณะเกษตร และบุคคลที่มีควำมดีเด่นทำง
กำรเกษตร ประจ ำปี 2558” และเป็นผู้มีผลงำนวิจัยโดยเด่นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชนที่สมดุลและ
ยั่งยืน จัดโดยสมำคมศิษย์เก่ำคณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 16 มกรำคม 2558. 

2. วีรชัย อาจหาญ. ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำคสำขำนวัตกรรมเชิงพำณิชย์-กระบวนกำรนวัตกรรม 
ผลงำนวิจัย “เทคโนโลยีกำรบ ำบัดขยะมูลฝอยทำงกลและชีวภำพ” ในงำน NESP Innovation Fair 2015 
โดยกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 8 มิถุนำยน 
2558, ณ หำ้งสรรพสินค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ จ..ขอนแก่น 

3. วีรชัย อาจหาญ. ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับประเทศ สำขำนวัตกรรมเชิงพำณิชย์ – กระบวนกำรนวัตกรรม 
ผลงำนวิจัย “เทคโนโลยีกำรบ ำบัดขยะมูลฝอยทำงกลและชีวภำพ” ในงำน Regional Science Park 
Innovation Day 2015, 24 กรกฎำคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ต กรุงเทพฯ 

 

สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 
4. เกตุกำญจน์  ไชยขันธ์  และนิตยา เกิดประสพ. ได้ รับรำงวัลน ำเสนองำนวิจัยยอดเยี่ยม (Best 

Presentation Award) ในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ The 3rd International Conference 
Industrial Application Engineering (ICIAE2015) จัดโดยสมำคมวิชำชีพ The Institute of Industrial 
Applications Engineers (IIAE) ประเทศญี่ปุ่น. 30 มีนำคม 2558. ณ เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น 

5. ทิพยำ  ถินสูงเนิน และนิตยา เกิดประสพ. ได้รับรำงวัลน ำเสนองำนวิจัยยอดเยี่ยม (Best Student Paper 
Award) ใน  กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ  The 3rd International Conference Industrial 
Application Engineering (ICIAE2015) จั ด โ ด ย ส ม ำ ค ม วิ ช ำ ชี พ  The Institute of Industrial 
Applications Engineers (IIAE) ประเทศญี่ปุ่น. 30 มีนำคม 2558. ณ เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
6. วรพจน์  อินทร์ถมยา และอติชาต  วงศ์กอบลาภ . (2558). ได้ รำงวัลกำรน ำ เสนอยอดเยี่ ยม . 

การหาขนาดที่เหมาะสมของผิวช ารุด ของถ่ำนกัมมันต์ ในการดูดซับแก๊สมีเทนและ คาร์บอนไดออกไซด์ 
โดยวิธีการจ าลองทางคอมพิ วเตอร์ . ใน  การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี  และเคมีป ระยุกต์ 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. 9-
10 พฤศจิกำยน 2558. โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี.  
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สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
7. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 กำรประกวด NESP Innovation Awards 

2015 ประเภทนวัตกรรมเชิงพำนิชย์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จำกส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกรรมอุทยำนวิทยำศำสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี. 8 มิถุนำยน 2558. 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
8. พรเทพ ป้องชำลี, ปำริชำติ  วิจำรณปัญญำ พิสุทธิ์  เมษะยำนนท์ และบุญส่ง สุตะพันธ์. รำงวัลประกวด

ผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ 2558 ด้ำนเกษตรศำสตร์ จำกผลงำนสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องมือส ำหรับตรวจ
จ ำแนกไข่ไก่มีเชื้อพร้อมฟัก โดยใช้เทคนิคกำรวัดกำรเต้นของหัวใจแบบไม่สัมผัส” รำงวัลต่อไปนี้ 1). รำงวัล
ชนะเลิศ ข้อเสนอโครงกำรนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ ประจ ำปี 2558 ด้ำนเกษตรศำสตร์ 2) รำงวัลระดับ
ดีเด่น และรำงวัลขวัญใจนักประดิษฐ์ –ผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ ประจ ำปี 2558 ด้ำนเกษตรศำสตร์ 
วันที่ 18 สิ่งหำคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพ  

 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
9. ประโยชน์ ค าสวัสดิ์ กิตติ อัตถกิจมงคล และอาทิตย์ ศรีแก้ว บทควำมดีเด่น (Best Paper Award) จำก

กำรน ำ เสนอและบรรยำยเรื่อง “A New Optimum Signal Compression Algorithm Based on 
Neural Networks for WSN” ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ The 2015 International Conference 
of Computational Intelligence and Intelligence and intelligent Systems. Imperial College 
London, England. 1-3 July 2015 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
10. วรำยุทธ ไชยสบ และพรพจน์ ตันเส็ง. (2558). ได้รับรำงวัลบทควำมดีเด่นด้ำนวิศวกรรมปฏพี เรื่องแรงดัน

ดินวิบัติของดินเหนียวอ่อนหลังก ำแพงเสำเข็มรูปตัวแปลเรียงต่อเนื่องโดยใช้กลไกกำรวิบัติจำกกำรทดสอบ
แบบจ ำลองกำยภำพ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20. 8-11 กรกฎำคม 2558. เดอะ 
ซำยน์ โอเตล พัทยำ, ชลบุรี.  

11. Horpibulsuk, S., Suksiripattanapong, C., Chanprasert, P., Sukmak, P., & Arulrajah, A. (2014). 
A Novel Green Construction Material from Water Treatment Sludge. In the 9th 
International Symposium on Lowland Technology. International Symposium on lowland 
Technology, 26 January 2015. 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
12. อภิชน วัชเรนทร์วงศ์. (2558). ได้รำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่น ประจ ำปี 2557. งำนวิจัยเรื่อง “ควำมปลอดภัย

ในกำรใช้วัสดุนำโน” จำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)  ให้ ณ วันที่ 21 พฤษภำคม 2558. 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
13. บณัฑิตา  ธีระกุลสถิต. (2558). ได้รับรำงวัล Best Paper Award “Variation in Groundwater Quality 

in Nakhon Ratchasima Province Northeastern Thailand using GIS. ใน ก ำ รป ระ ชุ ม วิ ช ำก ำ ร 
Second International Workshop on Tethyan Orogenesis and Metallogeny in Asia (IWTOMA) 
and Silk Road higher Education Cooperation Forum, 16-18 October 2015. China. 

 


