
การพัฒนางานวิจัยและทุนวิจัย

ศ. ดร.อนงคน์าฏ สมหวงัธนโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวิจยั

สัมมนาอาจารย์รุ่นใหม่ 5 - 6 สิงหาคม 2565
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• เข้า Website หลักของกิจกรรม MMS3
https://bit.ly/cueng-mms3

• MyCourseVille
(ส าหรับอาจารย์ที่ต้องการนับภาระงาน)
https://www.mycourseville.com

• เลือกวิชา ในปี 2021/2 วิชา 2100919.2022 
(ปีล่าสุด)

• Password: MMS3

https://bit.ly/cueng-mms3
https://www.mycourseville.com/


การท าโครงการวิจัยบูรณาการ: เงินทุนวิจัย 150,000 บาท ต่อ 3 ปี

จัดตั้งศูนย์วิจัยโดยการสนับสนุนของคณะและ ISE

• Biomedical Engineering Research Center

• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ 

• Bio-Circular-Green economy Technology & Engineering Center [ BCGeTEC ]

• ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม (Al engineering center)
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช

หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช(ระดับบัณฑิตศึกษา) ก่อตั้งขึ้นในปี 2549  
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Medical 
devices

วินิจฉัย

Medical 
imaging Bio-sensor

รักษาและบ าบัด

Biomechanic Tissue engineering & 
Drug delivery

ฟื้นฟู ป้องกัน

Rehabilitation Bioinformatics

อุปกรณ์
ช่วยเหลือ

ผู้ป่วยพาร์กิน
สัน

การสร้างภาพ
จ าลอง สาม

มิติเพื่อ
วินิจฉัย

CU Walker 
ไม้เท้าช่วยเหลือผู้พิการ

อุปกรณ์
ตรวจ

โรคมะเร็ง

สะโพกเทียม,
ท่อน าส่งน  าตา

เทียม

ระบบน าส่งยาเพ่ือเคมี
บ าบัดส าหรับโรคมะเร็ง, 

โรคเบาหวาน

เครื่องมือคัดกรองโรค
ประสิทธิภาพสูง

Biomedical Engineering Research
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To apply knowledge and develop innovation to solve national and regional environmental issues

https://www.aroon.eng.chula.ac.th

Center of Excellence in Environmental Engineering

https://www.aroon.eng.chula.ac.th/
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Bio-Circular-Green economy Technology & Engineering Center 
[ BCGeTEC ] 

To support the BCG Economy aiming to drive the country's economic growth.

www.facebook.com/BCGeTEC

International Workshop on Technologies for a 
Sustainable Society 

CCUS Consortium

Knowledge sharing on BCG-related topics Research collaboration among academic, 
industrial, and government sectors

Encourage green activities 
for sustainable society

Publish and promote articles on BCG 
technology

http://www.facebook.com/BCGeTEC
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ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม (Al engineering center)



สรุปศูนย์เชี่ยวชาญ (CE)

ที่ โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ภาควิชา

1 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางกลศาสตร์ประยุกต์และโครงสร้าง (ปีที่1) ศ.ดร.ธีรพงศ์  เสนจันทร์ฒิไชย โยธา

2 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ (ปีที่ 12) ผศ.ดร.อภินันท์  สุทธิธารธวัช เคมี

3 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกายอุปกรณ์และสิงปลูกฝังทางออร์โธปิดิกส์ (ปีที่4) ผศ.ดร.ไพรัช  ตั้งพรประเสริฐ เครื่องกล

4 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคาตาไลซิสและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (ปีที่ 13) อ.ดร.อัครวัต  ศิริสุข เคมี

5 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบกระบวนการและพลังงาน (ปีที่3) ผศ.ดร.อมรชัย  อาภรณ์วิชานพ เคมี

6 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง (ปีที่2) รศ.ดร.พิชชา  จองวิวัฒสกุล โยธา

7 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อม (ปีที่4) ศ.ดร.สุเชษฐ์  ลิขิตเลอสรวง โยธา



สรุปหน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU)

ที่ โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ภาควิชา

1 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการน้้ามันรั่วและปนเปื้อนของน้้ามัน (ปีที่ 3) ศ.ดร.พิสุทธิ์  เพียรมนกุล สิ่งแวดล้อม

2 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อพัฒนาวัสดุประสิทธิภาพสูง (ปีที่ 2) รศ.ดร.ดุลยพงศ์  วงศ์แสวง นิวเคลียร์

3 หน่วยปฏิบัติการวิจัยโครงข่ายไร้สาย และอินเทอร์เน็ตอนาคต (ปีที่ 4) รศ.ดร.เชาวน์ดิศ  อัศวกุล ไฟฟ้า

4 หน่วยปฏิบัติการวิจัยโครงสร้างคอมโพสิต (ปีที่ 2) ศ.ดร.ไพโรจน์  สิงหถนัดกิจ เครื่องกล

5 หน่วยปฏิบัติการวิจัยการควบคุมอัตโนมัติชาญฉลาดของระบบกระบวนการ ศ.ดร.เดวิด  บรรเจิดพงศ์ชัย ไฟฟ้า

6 หน่วยปฏิบัติการวิจัยการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสื่อประสม(ปีที่ 3) รศ.ดร.สุภาวดี  อร่ามวิทย์ ไฟฟ้า

7 หนวยปฏิบัติการวิจัยการส้ารวจและวิเคราะห์รังสีในสิ่งแวดล้อม (ปีที่ 2) ศ.ดร.สุพิชชา  จันทรโยธา นิวเคลียร์

8 หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง และสมาร์ตกริด 
(ปีที่ 3)

ศ.ดร.วาทิต เบญจพลกุล ไฟฟ้า

9 หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการบ้าบัดของเสียและการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ (ปีที่ 3) รศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุล สิ่งแวดล้อม

10 หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลศาสตร์ของไหลเชิงค้านวณขั้นสูง (ปีที่ 2) รศ.ดร.สมพงษ์  พุทธิวิสุทธิ
ศักดิ์

เครื่องกล

11 หน่วยปฏิบัติการวิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ (ปีที่ 2) รศ.ดร.อังคีร์  ศรีภคากร เครื่องกล



สรุปหน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) ต่อ

ที่ โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ภาควิชา

12 หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคและนาโนสเกลแบบบูรณาการ (ปีที่ 1) รศ.ดร.อลงกรณ์  พิมพ์พิณ เครื่องกล

13 หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริต (ปีที่ 4) รศ.ดร.แนบบุญ  หุนเจริญ ไฟฟ้า

14 หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบนิเวศน์สื่อสารไร้สาย (ปีที่ 2) รศ.ดร.ลัญฉกร  วุฒิสิทธิกุลกิจ ไฟฟ้า

15 หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง (ปีที่ 1) ผศ.ดร.ณฎัฐฐ์ ลีละวัฒน์ อุตสาหการ

16 หน่วยปฏิบัติการวิจัยวัสดุพอลิเมอร์ส้าหรับอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ (ปีที่ 3) ศ.ดร.ศราวุธ  ริมดุสิต เคมี

17 หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีววัสดุเพื่อการแพทย์และสุขภาพ (ปีที่ 3) ศ.ดร.ศิริพร  ด้ารงค์ศักดิ์กุล เคมี

18 หน่วยปฏิบัติการวิจัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปีที่ 3) อ.ดร.บุศวรรณ บิดร แหล่งน้้า
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Chula Engineering Enterprise
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ชัน้ 6 : นวัตกรรม
ชัน้ 7 – 10 : งานวิจัย งานร่วมภาคเอกชน
พืน้ทีใ่ช้สอย 900 ตรม. ต่อชัน้

อาคารวิศวฯ 100 ปี
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เชิญอาจารยใ์หมม่าเป็นกรรมการ 
MMS3 เพ่ือใหแ้พคเกจตรงใจ

ทุน RA ใหอ้จ ใหม่ 5 ปี

ส่ือสารตรงกับกลุ่มเป้าหมาย



https://www.eng.chula.ac.th/th/researc
h







เข้าสู่ข้อมูลบริการของกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ : https://www.eng.chula.ac.th



การดาวน์โหลดแบบฟอรม์ต่างๆ

https://www.eng.chula.ac.th/th/







เอกสารเกณฑ,์ประกาศต่าง ๆ

เอกสารแบบฟอรม์ใบสมคัรต่างๆ

ตวัอยา่ง : หวัขอ้ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวชิาการ



Engineering Journal (ISSN 0125-8281) is a peer-reviewed, open-

access, and monthly online-published international journal for 

the complete coverage of  all topics in engineering related areas. 

EJ consists of  two major sections in the engineering field:

• Environment, Energy and Natural Resources (EJEEN)

• Modern Engineering Technology (EJMET)

For more information visit: https://engj.org

Email: support@engj.org

Tel.: +66-02-218-6368

Engineering Journal (EJ) is indexed by:



ส านักบริหารวิจัย (สบจ)



https://www.research.chula.ac.th/th/funds/6326/



https://www.research.chula.ac.th/



ปฏทินิทุน











Chulalongkorn University
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