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สารบัญ
สารจากอธกิารบดี
สารจากรองอธบิดอีาวโุส ฝ่ายวจิยัและนวตักรรม

Strategic Research Theme: Sustainable Mobility
	 ที่มาและความส�าคัญของ	Strategic	Research	Theme
	 หัวข้อวิจัยภายใต้	Research	Theme:	Sustainable	Mobility

แนะน�าคลัสเตอร์วิจัยด้านยานยนต์
	 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
	 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลัก

ศนูยว์จิยัยานยนตค์ารบ์อนต่�า (Center	for	Low	Carbon	Vehicles)
	 วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
	 Research	Programs

นกัวจิยั

โครงการวจิยั

ผลการด�าเนินงาน ปี 2559 - 2560
	 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	
	 พิธีลงนามความร่วมมือกับ	บริษัท	เด็นโซ่	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอเชีย	จ�ากัด	
	 พิธีลงนามความร่วมมือกับ	บริษัท	TGM	จ�ากัด	ประเทศเกาหลีใต้
	 พิธีลงนามความร่วมมือกับ	บริษัท	FOMM	Corporation
	 พิธีลงนามความร่วมมือกับ	บริษัท	บีเอ็มดับเบิลยู	กรุ๊ป	ประเทศไทย	จ�ากัด
	 พิธีรับมอบเครื่องอัดประจุไฟฟา้	บริษัท	ชไนเดอร์	อีเล็คทริค	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
	 พิธเีปดิ	โครงการ	Electric	Vehicle	Charging	and	Car	Sharing	Zones	(Charge	&	Share)
	 การเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ
	 การฝึกอบรม
	 KMUTT	Talk
	 Visiting	Professor



Strategic Research Theme : 
Sustainable	Mobility
	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ี(มจธ.)	ไดเ้ลง็เหน็ความส�าคญัของการวจิยัและพัฒนา	จงึได้

ผลักดันให้เกิด	ยุทธศาสตร์การวิจัย	(Strategic	Research	Themes)	ขึ้น	ซึ่งเป็นโครงสร้างที่แสดงออก 

ถงึความเขม้แขง็ด้านการวจัิยในสาขาตา่ง	ๆ	ภายในมหาวทิยาลยั	โดยมทีีม่าจากการทบทวน	Core	Capability	 

ซึง่ปจัจบัุน	Strategic	Research	Themes	ของมหาวทิยาลยัแบง่ออกเป็น	7	ดา้น	โดยรวมเอากลุม่อาจารย	์นกัวจิยั	

ทีม่คีวามเชีย่วชาญในแต่ละสาขาและมีความสนใจในทศิทางเดยีวกนัมาอยูใ่น	Theme	เดยีวกนั	เพ่ือสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ

ความเข้มแขง็ด้านการวิจยัของมหาวทิยาลยั	และเพ่ือใหก้ารบรหิารงานวจัิยมคีวามคลอ่งตวั	อกีทัง้ยงัสนบัสนนุการ

ท�าวจิยัรว่มกนัเปน็ทมี	และการท�าวจิยัรว่มกนัแบบขา้มสาขาทัง้ภายในและภายนอก	ทัง้นี	้หนึง่ใน	Strategic	Research	

Theme	ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเล็งเห็นความส�าคัญคือการวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต	์

เนือ่งจากอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย	นับเปน็อตุสาหกรรมหลกัทีม่คีวามส�าคญักบัเศรษฐกจิของประเทศ	และเทคโนโลยี

ดา้นยานยนต์ไดร้บัการพัฒนาอยา่งรวดเรว็	ดงันัน้การวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยดีา้นยานยนตเ์ป็นปจัจยัส�าคญัทีจ่ะ

ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้ก้าวทันเทคโนโลยีด้านยานยนต์ของโลกที่

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว	และยังเปน็ส่วนส�าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนนุใหป้ระเทศไทยกา้วพ้นกบัดกัรายไดป้านกลาง	

(Middle	Income	Trap)	ดงันัน้การจดัตัง้คลสัเตอรว์จิยัดา้นยานยนตโ์ดยใชแ้นวคดิ	4	ประสาน	(Quadruple	Helix)	

ซึง่เปน็การประสานกันระหวา่งภาครฐั	ภาคอตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยั	และประชาสงัคมจะท�าใหเ้กดิการสง่เสรมิการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างกนัเพ่ือยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัซึง่จะน�าไปสูก่ารสรา้งผลติภณัฑท์ีม่มีลูคา่

เพ่ิมมากขึน้	  

	 คลสัเตอร์วจิยัด้านยานยนตจึ์งถูกตัง้ข้ึนโดยกลุม่อาจารยจ์ากคณะวศิวกรรมศาสตร	์สถาบนัวทิยาการ 

หุ่นยนต์ภาคสนาม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 

ทีม่คีวามสนใจในการออกแบบ	วจิยัและพัฒนายานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนต	์เพ่ือสรา้งองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยี 

ยานยนต	์ภายใต้แนวคดิ	“Sustainable	Mobility”	และมหีวัขอ้วจิยัหลกั	5	ดา้น	ดงันี้

1. 	Next-generation	Automobile

2.	Rail	System

3.	Next-generation	Aerial	Vehicle

4.	Transport	Policy	and	Planning

5.	Supply	Chain	Management

นอกจากนี้	ภายใต้การบริหารงานในรูปแบบคลัสเตอร์วิจัยในปีแรก	ได้มีการจัดตั้งศูนย์ยานยนต์คาร์บอนต�่า	 

(Center	for	Low	Carbon	Vehicles	หรือ	Lo-Ve)	ข้ึน	เพ่ือด�าเนนิงานวจิยัโดยมุง่เนน้การออกแบบยานยนต์ 

และระบบต่างๆ	เพ่ือส่งเสริมการลดการปลดปลอ่ยมลพิษของยานยนต	์โดยมโีปรแกรมการวจิยัตา่งๆ	ดงันี้

1.		Powertrain	and	Energy	Management

2.	Body	Design	and	Safety

3.	Electric	Vehicles

4.	Connected	and	Autonomous	Vehicles
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หัวข้อวิจัยภายใต้ Research Theme: 
Sustainable Mobility

การขนสง่ทีย่ั่งยืน	(Sustainable	Mobility)	หมายถงึ	การเดนิทางหรือการขนสง่ทีม่คีวามปลอดภยัโดยใชพ้ลงังาน
หรือทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถพ่ึงพาตนเอง	สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและไม่สร้างภาระต่อ 
คนรุน่หลงั	โดยค�านงึถึงผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม	สงัคม	และวฒันธรรม
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แนะน�าคลัสเตอร์วิจัยด้านยานยนต์

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี	การวิจัยและนวัตกรรมด้านยานยนต์ให้กับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจในประเทศ
เพ่ือน�าไปสู่การเดินทางและขนส่งที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1.	เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ประกอบการโดยการสร้าง												
		 กระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม
2.	สนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง	การวิจัย	และนวัตกรรม
3.	เสริมสร้างการพัฒนาความรู้และค�าแนะน�าอย่างมีจริยธรรมในการวางแผนและก�าหนดนโยบายภาครัฐ

ยุทธศาสตร์
คลัสเตอร์วิจัยยานยนต์ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์โดยใช้แนวคิด	3i	ดังนี้
i1  Internal	sharing	for	KMUTT	strengthen:	การแบ่งปันองค์ความรู้ภายในเพ่ือเสริมสร้างเข้มแข็งให้กับ 
		 	 นักวิจัยใน	มจธ.
i2 Industrial	awareness	for	Ideas	&	knowledge	exchange:	สรา้งความรบัรูแ้นวคดิใหมใ่หก้บัอตุสาหกรรม																																																	
				และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
i3 Integration	for	Innovation	&	Impact:	บรูณาการร่วมกนัระหวา่งนกัวจิยัทัง้ในมหาวทิยาลยัและภาคเอกชน			
				เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างผลกระทบในวงกว้าง

เป้าหมายหลัก
1.	การสรา้งองค์ความรู	้(Knowledge	Creation)	โดยการประยกุตใ์ชค้วามรูพ้ื้นฐานในการต่อยอดพัฒนาเทคโนโลย	ี								
			และการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
2. การพัฒนาทรพัยากรมนษุย	์(Human	Resource	Development)	โดยการพัฒนานักวิจัยในคลสัเตอร์	การเชญิ
		ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	และการจัดการฝกึอบรมในด้านต่างๆ	
3.	การพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม	และการถา่ยทอดเทคโนโลย	ี(Technology	&	Innovation	Development		
		and	Technology	Transfer)	โดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่	เพ่ือน�าไปสู่การจดสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์ 
		 เชิงพาณิชย์	และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน
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ศูนย์วิจัยยานยนต์คาร์บอนต�่า 
(Center for Low Carbon Vehicles)

	 ในปี	2559	คลัสเตอร์วิจัยด้านยานยนต์ได้จัดตั้งศูนย์ยานยนต์คาร์บอนต�่า	Center	For	Low	Carbon	
Vehicle	(Lo-Ve)	ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นงานวิจัยด้านยานยนต์จากพลังงานทางเลือก

วิสัยทัศน์
“น�าประเทศไทยมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการขนส่ง	

โดยใชแ้นวคดิ	Smart	Mobility	เขา้มา

ประยุกต์”

วัตถุประสงค์

เพ่ือสนบัสนนุการท�างานวจิยัรว่มกนั 

และเป็นการท�างานแบบพหุสาขา 

ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนน	 

โดย เน้นการพัฒนาเทคโน โลย	ี 

และนวตักรรมใหม่ๆ

เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์ 

โ ด ย ค� า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ป ล อ ดภั ย	

ประสิทธิภาพ	ความสะดวกสบาย 

ความสามารถในการน�ากลับมาใช้ใหม	่

(Recycleability)	และส่ิงแวดล้อม	 
ตามหลกัแนวคดิเรือ่ง	Smart	Mobility	

และความยัง่ยนืในการคมนาคมขนส่ง
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	 องคป์ระกอบของ	Smart	Mobility	คอื	
ปลอดภัย	มีประสิทธิภาพ	สะอาด	สะดวกสบาย	
และน�ากลับมาใช้ได้	 ดังนั้นเพ่ือจะตอบโจทย์ 
เหล่านี้ต้องมีเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟา้จะมาตอบ
โจทยเ์รือ่ง	Low	Carbon	โดยระบบขนส่งอจัฉรยิะ	
Intelligent	Transport	System	(ITS)	จะมาชว่ย
เรื่อง	Safety	และเรื่องของการออกแบบ	เพ่ือให้
มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในเชิงวิศวกรรม

Research Programs
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นักวิจัย

ประธานคณะท�างานคลัสเตอร์วิจยัดา้นยานยนต์
ยศพงษ์	ลออนวล

(Yossapong	Laoonual)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(Assistant	Professor)

Ph.D.,	Imperial	College	London,	U.K.,	2006
  

สาขาที่ท�าวิจัย	
• Battery	thermal	management	in	electric	

vehicles
• Internal	combustion	engines	
• Vehicle	energy	management	
• STI	policy	in	next	generation	mobility	

คณะท�างาน
สนติพีร์	เอมมณี

(Sontipee	Aimmanee)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(Assistant	Professor)

Ph.D.,	Virginia	Polytechnic	Institute	and	State	
University,	U.S.A.,	2004

สาขาที่ท�าวิจัย
• Composite	Materials	and	Sandwich	

Structures	
• Smart	Materials	(Piezoelectric	Material)	
• Finite	Element	Method	
• Solid	Mechanics

รองประธานคณะท�างานคลสัเตอรว์จิยัด้านยานยนต์
พงศ์พันธ์	แก้วตาทิพย์
(Pongpan	Kaewtatip)

รองศาสตราจารย์	(Associate	Professor)
D.Eng.,	Nippon	Institute	of	Technology,	Japan,	
2000	
                           
สาขาที่ท�าวิจัย	
• Application	of	FEM	in	the	field	Metal	

Forming	
• Stamping	die	design	and	technology

คณะท�างาน
วิทูร	อุทัยแสงสุข

(Vitoon	Uthaisangsuk)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(Assistant	Professor)

Dr.-Ing.,	Aachen	University	of	Technology,	
Germany,	2009

สาขาที่ท�าวิจัย
• Mechanical	Metallurgy
• Advanced	High	Strength	Steels
• Fracture	and	Damage	Mechanics
• Finite	Element	Analysis	Macro-Micro	

Modeling	of	Steel	Processing	and	
Forming
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คณะท�างาน
ภัทรมน	จงประดิษฐ์

(Pattaramon	Jongpradist)
รองศาสตราจารย์	(Associate	Professor)

Ph.D.,	Memorial	University,	St.John’s,	NL,	
Canada,	2006

สาขาที่ท�าวิจัย
• Computational	mechanics
• Finite	element	analysis
• Meshless	methods
• Analysis	and	design	of	plate	and	shell	

structure
• Solid	and	structural	mechanics.

คณะท�างาน
อธิกร	วงศธนวริศ

(Atikorn	Wongsatanawarid)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(Assistant	Professor)

D.Eng.,	Shibaura	Institute	of	Technology,	
Japan,	2010

สาขาที่ท�าวิจัย
• Superconductor,	Heat	exchanger
• Sustainable	energy
• Automotive	technology

คณะท�างาน
อมรรัตน์	แก้วประดับ

(Amornrat	Kaewpradap)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(Assistant	Professor)

D.Eng,	Nagaoka	University	of	Technology,	
Japan,	2008

สาขาที่ท�าวิจัย
• Combustion	of	cellular	flames,	Simulation	

for	internal	combustion	engines
• Energy	conservation	for	buildings	and	

factories.

คณะท�างาน
ปิยธิดา	ไตรนุรักษ์

(Piyatida	Trinuruk)
อาจารย์	(Lecturer)

D.Eng,	Tokyo	Institute	of	Technology,	Japan,	
2013

สาขาที่ท�าวิจัย
• Renewable	energy	and	energy	policy
• Energy	conversion	in	household	and	

industrial
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คณะท�างาน
ดนัย	เผ่าหฤหรรษ์

(Danai	Phaoharuhansa)
อาจารย์	(Lecturer)

D.Eng.,	Shibaura	Institute	of	Technology,	
Japan,	2014

สาขาที่ท�าวิจัย
• Vehicle	stability
• Motion	control	system
• Thermal	management	system	for	electric	

vehicle	battery

คณะท�างาน
กานดา	บุญโสธรสถิตย์

(Kanda	Boonsothonsatit)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(Assistant	Professor)

Ph.D.,	University	of	New	South	Wales,	
Australia,	2014

สาขาที่ท�าวิจัย
• Logistics	and	Supply	Chain	Management
• System	Thinking	and	Dynamics
• Optimisation	and	Simulation
• Sustainable	Manufacturing
• Life	Cycle	Engineering

คณะท�างาน
ชวิน	จันทรเสนาวงศ์

(Chawin	Chantarasenawong)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(Assistant	Professor)

Ph.D.,	Imperial	College	London,	U.K.,	2007
 
สาขาที่ท�าวิจัย
• Wind	energy
• Dynamic	stall
• Dynamical	System	analysis

คณะท�างาน
วศิน	เกียรติโกมล

(Vasin	Kiattikomol)
อาจารย์	(Lecturer)

Ph.D.,	University	of	Tennessee,	USA,	2005

สาขาที่ท�าวิจัย
• การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบของ

โครงการและการออกแบบทางวิศวกรรมการทาง
• การออกแบบ	และวางแผนระบบขนส่งจราจร	

การวางแผนและวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยของ
การขนส่งและจราจร
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คณะท�างาน
พจน์	ตั้งงามจิตต์
(Poj	Tangamchit)

รองศาสตราจารย์	(Associate	Professor)
Ph.D.,	Carnegie	Mellon	University,	USA,	2005
 
สาขาที่ท�าวิจัย
• Robotics
• Machine	Learning/Robot	Learning
• Multirobot	Systems
• Artificial	Intelligence

คณะท�างาน
สุจินต์	จิระชีวะนันท์

(Sujin	Jiracheewanun)
อาจารย์	(Lecturer)

Ph.D.,	The	University	of		Sydney,	Australia,	
2009

สาขาที่ท�าวิจัย	
• Alternative	Fuel	Engine
• Aerodynamic	Design
• ความร้อนและของไหล

คณะท�างาน
เบญจมาศ	พนมรัตนรักษ์

(Benjamas	Panomruttanarug)
รองศาสตราจารย์	(Associate	Professor)

Ph.D.,	Columbia	University,	USA,	2006
 
สาขาที่ท�าวิจัย
• Repetitive	and	learning	control
• Optimization
• Signal	Processing

คณะท�างาน
มานนท์	สุขละมัย

(Manon	Sooklamai)
อาจารย์	(Lecturer)

D.Eng.,	Shibaura	Institute	of	Technology,	
Japan,	2009	

สาขาที่ท�าวิจัย
• การสอนทางเทคโนโลยีเครื่องกล
• Thermal	Radiation	Transfer
• Solar	Energy
• เชื้อเพลิงร่วมและเชื้อเพลิงทดแทนในเครื่องยนต์
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คณะท�างาน
มงคล	กงศ์หิรัญ

(Mongkol	Konghirun)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(Assistant	Professor)

Ph.D.,	The	Ohio	State	University,	USA,	2003
 
สาขาที่ท�าวิจัย
• Permanent	Magnet	Machine	Design	and	

Control
• Advanced	Sensorless	Algorithms	of	

Electrical	Machines
• Real-Time	Control	using	Digital	Signal	

Processor

คณะท�างาน
วารุณี	เปรมานนท์	

(Varunee	Premanond)
รองศาสตราจารย์	(Associate	Professor)

Ph.D.,	University	of	Birmingham,	U.K.,	1996
 
สาขาที่ท�าวิจัย
• Metal	forming
• Tribology
• การศึกษาผลของปัจจัยต่างๆที่มีต่ออัตราการ

เกิดความสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดโลหะ
• การศึกษาอิทธิพลของระยะช่องว่างแม่พิมพ์ที่มี

ต่ออัตราการสึกหรอของแม่พิมพ์	ตัดเหล็กกล้าไร้
สนิม

• การศึกษาเพ่ือเพ่ิมค่าขีดจ�ากัดในการลากขึ้นรูป
ลึกโดยการใช้สารหล่อลื่น

• ออกแบบและศึกษาตัวแปรของแม่พิมพ์	Fine	
Blanking

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วย
กรรมวิธีทางความร้อน

คณะท�างาน
อนวัช	แสงสว่าง

(Anawach	Sangswang)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(Assistant	Professor)

Ph.D.,	Drexel	University,	USA,	2003

สาขาที่ท�าวิจัย
• Power	electronic	switching	converters
• Stochastic	modeling
• Power	system	dynamics
• Nonlinear	control	systems

คณะท�างาน
สาวิตรี	การีเวทย์
(Savitri	Garivait)

รองศาสตราจารย์	(Associate	Professor)
Ph.D.,	University	of	Paris	7,	France,	1995

	 สาขาที่ท�าวิจัย
• Air	pollution	chemistry
• Environmental	physics
• Waste	as	fuel
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คณะท�างาน
บวรโชค	ผู้พัฒน์

(Bovornchok	Poopat)
รองศาสตราจารย์	(Associate	Professor)

Ph.D.,	The	Ohio	State	University,	USA,	1999
 
สาขาที่ท�าวิจัย
• Mechanical	part	design	and	production
• Welding	Technology
• Plastic	and	Composites	Joining	Technol-

ogy

คณะท�างาน
ถวิดา	มณีวรรณ์

(Thavida	Maneewarn)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(Assistant	Professor)

Ph.D.,	University	of	Washington,	USA,	2000
 
สาขาที่ท�าวิจัย
• Haptic	Interface
• Virtual	Reality
• Teleoperation
• Analytical	Kinematics
• Intelligent	Control

คณะท�างาน
พรเทพ	ฉัตรภิญญาคุปต์

(Pornthep	Chatpinyakoop)
อาจารย์	(Lecturer)

B.Arch.,	King	Mongkut’s	Institute	of	Technology	
Ladkrabang	(KMITL),	Thailand.

สาขาที่ท�าวิจัย
• ออกแบบยานยนต์ไฟฟา้เพ่ือการใช้งานในประเทศ

คณะท�างาน
วรพจน์	อังกสิทธิ์

(Vorapoch	Angkasith)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(Assistant	Professor)

Ph.D.	in	Industrial	Engineering,	University	of	
Missouri-Columbia	,	USA	,	2004
 
สาขาที่ท�าวิจัย
• Information	retrieval	systems
• Supply	chain	management
• Decision	support	system
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คณะท�างาน
ณัฐพล	วงศ์เยาว์

(Nutthapon	Wongyao)
นักวิจัย	(Researcher)

Ph.D.,	of	Energy	Technology,	(JGSEE),	King	
Mongkut’s	Institute	of	Technology	Thonburi,	
Bangkok,	Thailand,	2011

สาขาที่ท�าวิจัย
• Fuel	Cells	(electrochemistry	&		application)	
• Solar	Cells	(application)

เลขานุการคณะท�างาน
กิตติ์ชนน	เรืองจิรกิตติ์

(Kitchanon	Ruangjirakit)
อาจารย์	(Lecturer)

Ph.D.,	Imperial	College	London,	U.K.,	2014
สาขาที่ท�าวิจัย
• Composite	materials
• Adaptive	structures
• Electric	vehicles
• Automotive	structural	design

คณะท�างาน
เจริญชัย	โขมพัตราภรณ์

(Charoenchai	Khompatraporn)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(Assistant	Professor)

Ph.D.,	(Industrial	Engineering),	UW,	USA

สาขาที่ท�าวิจัย
• Production	system	analysis	and	economics
• Supply	chain	management
• Forward	and	Reverse	logistics
• Global	optimization	and	metaheuristic
• Industrial	carbon	management

คณะท�างาน
เตือนใจ	สมบูรณ์วิวัฒน์

(Tuanjai	Somboonwiwat)
รองศาสตราจารย์	(Associate	Professor)

Ph.D.,	Oregon	State	University,	USA,	2001

สาขาที่ท�าวิจัย
• Supply	Chain	Management
• Applied	Operation	Research
• Operations	Management

คณะท�างาน
เทพรัตน์	กล�่ารัศมี

(Thepparat	Klamrassamee)
นักวิจัย	(Researcher)

Ph.D.,	King	Mongkut’s	University	of	Technology	
Thonburi,	Thailand,	2015
 
สาขาที่ท�าวิจัย
• Biorefinery	technology	&	Energy	conversion
• Energy	policy	&	management
• Automotive	policy	&	management
• Electric	vehicle	technology	&	policy
• Science	technology	and	innovation	policy	

in	automotive	and	energy	Sector
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โครงการวิจัย

2015

2016

Electric Vehicles
• โครงการการออกแบบและพัฒนา

ยานยนต์รกัษ์สิง่แวดลอ้มขนาดเลก็
ส�าหรับประเทศไทย	

• โครงการการศึกษาความเปน็ไปไดใ้น
การส่ ง เสริ มการผลิตแล ะ ใ ช้
จักรยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์
ไฟฟา้ขนาดเล็กในประเทศไทย

Powertrain & Energy Management
• โครงการวจิยัเรือ่ง	ผลกระทบของระบบปรบัอากาศ

รถยนต์ต่อความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์
ขนาดกลางและขนาดเล็ก	“MAC”	(Mobile	air	 
conditioning	effect	to	fuel	consumption	in	
compact	and	sub-compact	cars)	

Body Design & Safety
• โครงการ	Lightweight	Bus	Structure
• โครงการวิจัยเร่ือง	 “การพัฒนาและสนับสนุน

เทคโนโลยีการผลิตและการใช้รถโดยสารไฟฟา้ 
ในประเทศไทย”	(Development	and	Promotion	of	
Electric	Bus	in	Thailand)

Electric Vehicles
• โครงการการออกแบบและพัฒนายานยนต์ 

รักษ์ส่ิงแวดล้อมขนาดเล็กส�าหรับประเทศไทย	 
เฟส	2	

• โครงการ	Green	 Innovation	for	Mobility	 
(รว่มกับศูนย	์EESH,	มจธ.)	
• โครงการทดลองเดนิรถโดยสารไฟฟา้	และเกบ็		
ขอ้มลูการใช้พลงังาน	(Hop-on	Hop-off	e	–Bus)
• โครงการ	Electric	Vehicle	Charging	and	
Car	Sharing	Zones	(Charge	&	Share)

• โครงการวิจัยเร่ือง	 “การศึกษาการจัดท�าร่าง 
ขอ้ก�าหนดดา้นความปลอดภัยของยานยนตท์ีใ่ช้ไฟฟา้
ของประเทศไทย
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2017

Connected & Autonomous
• โครงการวจัิยเรือ่ง	ระบบจอดรถแนวขนานอตัโนมตัใินรถยนตไ์ฟฟา้	(Autonomous	

Parallel	Parking	System	in	Electric	Vehicle)

Electric Vehicles
• โครงการวจิยัเรือ่ง	“	การวจัิยดา้นเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟา้	ภายใตศู้นยก์ารเรียนรู้

เทคโนโลยแีละนวตักรรม	เพ่ือการพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟา้	(	Electric	
Vehicle	Technology	Research	Project	under	Technology	and		 
Innovation	Learning	Center	for	Electric	Vehicle	industry	Development)

• โครงการวิจัยเร่ือง	“การพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการใช้รถ
โดยสารไฟฟา้ในประเทศไทย”	(Development	and	Promotion	of	Electric	Bus	
in	Thailand)	ปีท่ี	2

• โครงการการออกแบบและพัฒนายานยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมขนาดเล็กส�าหรับ
ประเทศไทย	เฟส	3

• โครงการออกแบบและพัฒนารถจกัรยานยนตไ์ฟฟา้
• โครงการ	Electric	Vehicle	Charging	and	Car	Sharing	Zones	 

(Charge	&	Share)
• โครงการ	Wireless	Charging	for	electric	motorcycle
• โครงการวจิยัเรือ่ง	สถานีประจไุฟฟา้รถจักรยานยนตไ์ฟฟา้โดยใชพ้ลงังานทางเลอืก

เปน็พลงังาน
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การสรา้งความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายนอก

พิธลีงนามความรว่มมอืกบั บรษิทั เดน็โซ ่อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอเชยี จ�ากดั

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

(มจธ.)	ลงนามความร่วมมอื	กบับรษัิท	เดน็โซ	่อนิเตอร์

เนชัน่แนล	เอเชยี	จ�ากัด	ในวนัศุกรท์ี	่17	มถินุายน	2559	

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสักขีพยาน	โดยการ 

ลงนามความร่วมมือมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือสร้างความ 

ร่วมมือและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์และ 

ชิ้นส่วน	ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยระหว่าง

มหาวทิยาลยัและบรษัิท	โดยมรีะยะเวลา	3	ป	ีนอกจากน้ี 

ยงัไดรั้บทุนอุดหนุนการวจัิยเร่ืองผลกระทบของระบบปรบั

อากาศรถยนตต์อ่ความสิน้เปลอืงเช้ือเพลงิของรถยนต์

ขนาดกลางและขนาดเล็ก	ทั้งนี้การท�างานวิจัยร่วมกัน 

ครั้งนี้	 เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันการปลดปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดส์ง่ผลกระทบตอ่การเกดิภาวะโลกรอ้น

และภาวะเรอืนกระจก	ซึง่จ�านวนรถทีเ่พ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

เปน็สาเหตหุนึง่ของการปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

ทีเ่พ่ิมมากขึน้	โดยในภมูภิาคอาเซยีนมอัีตราการเตบิโต

ของการปลดปลอ่ยดงักลา่วจากการใชย้านพาหนะเพ่ิมขึน้

อยา่งรวดเรว็ทีส่ดุในโลกเป็นประจ�าทกุป	ีดงัตวัอยา่งเชน่	

ภาคการขนส่งในประเทศไทยมีการปลดปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด	์63	ลา้นตนั	หรอืคดิเปน็ประมาณ	

25%	ของการปลดปลอ่ยกา๊ซทัง้หมด	นอกจากนี	้การใช้

ระบบปรบัอากาศของยานยนตโ์ดยเฉพาะในประเทศเขต

รอ้นสง่ผลใหก้ารใชพ้ลงังานหรอือตัราการสิน้เปลืองเชือ้

เพลิงของยานยนต์เพ่ิมขึ้น	ดังนั้นผลการศึกษาจาก

โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของระบบปรับ

อากาศของยานยนต์ต่ออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 

ซึ่งอาจใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยและพัฒนาระบบปรับ

อากาศของยานยนตใ์หม้ปีระสทิธภิาพเพ่ิมสูงขึน้ในอนาคตได้

พิธลีงนามความรว่มมอืระหวา่ง มจธ. และ เดน็โซ่ อโุมงคล์มเพ่ือทดสอบการท�างานของระบบตา่งๆ 
ภายใตส้ภาวะเสมอืนจริง
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พิธลีงนามความรว่มมอืกบั บรษัิท TGM จ�ากดั ประเทศเกาหลใีต้ 

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	โดย	รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิการบดี	มจธ.	 
ลงนามความร่วมมือในการท�าวิจัยกับ	บริษัท	TGM	Co.,	Ltd.	ประเทศเกาหลีใต้	ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น	 
บริษัท	Edison	Motors	 โดย	Mr.	KIM	Jinheon,	Chief	Technology	Officer	 (CTO)	 เมื่อวันอังคาร 
ที	่21	มถุินายน	2559	โดยวตัถปุระสงคข์องการลงนามในครัง้นี	้เพ่ือสรา้งความสมัพันธ	์และความรว่มมอืและท�าวิจยั
เรือ่ง	Development	and	Promotion	of	Electric	Bus	in	Thailand	และเพ่ือพัฒนาและสง่เสรมิรถโดยสารไฟฟา้
ในประเทศไทย	โดยได้รับเงนิอดุหนนุจาก	Korea	Institute	of	Energy	Technology	Evaluation	and	Planning	
(KETEP)	มีระยะการด�าเนนิงาน	3	ป	ี
	 นอกจากนีย้งัไดร่้วมมือกับผูป้ระกอบการไทยท่ีสนใจรว่มวิจยัและพัฒนาในโครงการดงักลา่ว	และไดจ้ดัพิธี
ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื	(Memorandum	of	Understanding,	MoU)	ในวนัท่ี	6	มถินุายน	2560	ระหวา่ง
บรษัิท	TGM	จ�ากัด	ซึง่เปน็ผูผ้ลติรถโดยสารไฟฟา้จากประเทศเกาหลใีต	้และ	ผูป้ระกอบการไทย	4	ราย	ประกอบดว้ย
1. บรษัิท คอบรา้ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตจ์ากวสัดคุอมโพสทิ
2. บรษัิท เอกวัตร (1994) จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัตอ่ตวัถงัรถโดยสาร
3. บรษัิท บัส แอนด ์ทรัค จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัตอ่ตวัถงัรถโดยสารและรถบรรทกุ
4. บรษัิท พี แอล ท ีกรีนส ์จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัผูท้�าระบบอดัประจไุฟฟา้ส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟา้ครบวงจร
โดยในโครงการนีมุ้ง่เนน้การยกระดบัผูป้ระกอบการไทย	ใหม้ศัีกยภาพในการผลติรถโดยสารไฟฟา้จากวัสดคุอมโพสทิ
ซ่ึงมีน�า้หนกัเบาและมคีวามแข็งแรงสูง	และเปน็จดุเดน่หลกัของรถโดยสารไฟฟา้ของบรษัิท	TGM	จ�ากดั	และสรา้ง
ความรว่มมือกบัหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนเพ่ือสง่เสรมิการผลติ	และการใชร้ถโดยสารไฟฟา้ในประเทศไทยตอ่ไป

พิธลีงนามความรว่มมอืระหวา่ง มจธ.และ
บรษัิท TGM CO., LTD. 

พิธลีงนามความรว่มมือระหวา่ง มจธ.และ
บรษัิท TGM CO., LTD.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างบริษัท TGM จ�ากัด

และ ผู้ประกอบการไทย 4 ราย
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พิธลีงนามความรว่มมอืกบั บรษัิท FOMM Corporation จ�ากดั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบร	ี(มจธ.)	ลงนามความรว่มมอืกับบรษัิท	FOMM	Corporation	ซึง่เป็นบรษัิท

ผู้ออกแบบรถยนต์ไฟฟา้ขนาดเล็กจากประเทศญี่ปุ่น	 ในวันอังคารท่ี	2	สิงหาคม	2559	โดยได้รับเกียรติจาก 

นายพรชยั	ตระกูลวรานนท์	ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงอตุสาหกรรม	รว่มแสดงความยนิด	ีและนายวชิยั	จริาธยิตุ	 

ผูอ้�านวยการสถาบนัยานยนต	์ใหเ้กยีรตเิขา้รว่มเปน็สกัขพียานในพิธลีงนามความรว่มมอืครัง้นี	้โดยความรว่มมอื 

จะมุง่เน้นการวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมของรถยนตไ์ฟฟา้ขนาดเลก็	สนับสนนุให้เกิดการผลติชิน้ส่วน

รถยนต์ไฟฟา้ในไทย	และสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการในไทยทีส่นใจ	ทัง้นี	้FOMM	(ASIA)	Co,Ltd.	ซึง่

เป็นบริษัทในเครือของบริษัท	FOMM	Corporation	จะเข้ามาเป็นสมาชิกของอาคารเคเอกซ์	KX	(Knowledge	 

Exchange)	โดยใชพ้ื้นทีใ่นการสรา้งนวตักรรม	สนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบขนาดเลก็และขนาดกลาง	(SMEs)	ไดเ้ขา้ถงึ

นวตักรรม

พิธลีงนามความรว่มมอืระหวา่ง มจธ.และ
บรษัิท FOMM CORPORATION 

โดยมคีณุพรชยั ตระกลูวรานนทร์ว่มเปน็
สกัขพียานในพิธลีงนาม

บรษัิท FOMM CORPORATION น�ำรถยนตไ์ฟฟำ้ขนำดเลก็มำจดัแสดง

พรอ้มมอบให ้มจธ. น�ำมำใชใ้นงำนวจิยั
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พิธลีงนามความรว่มมอืกบั บรษิทั บีเอ็มดบัเบลิย ูกรุป๊ ประเทศไทย จ�ากดั
บเีอม็ดบัเบลิยู	กรุ๊ป	ประเทศไทย	รว่มลงนามในบนัทึกข้อตกลงกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ี(มจธ.)	

ในวนัองัคารท่ี	13	ธนัวาคม	2559	เพ่ือผนกึก�าลงักนัศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใชย้านยนตไ์ฟฟา้และระบบการใชย้าน

พาหนะร่วมกัน	(Car	Sharing)	ในประเทศไทย	ภายใตโ้ครงการ	“Electric	Vehicle	Charging	and	Car	Sharing	

Zones”	หรือ	Charge	&	Share	ทีม่หาวทิยาลยัฯ	จดัข้ึนโดยบเีอม็ดบัเบลิย	ูกรุป๊	ประเทศไทยไดน้�ารถยนต	์BMW	i3	

ซึง่ขบัเคลือ่นดว้ยระบบไฟฟา้โดยสมบรูณ์และปราศจากการปลอ่ยไอเสีย	พรอ้มดว้ยรถยนตป์ลัก๊อินไฮบริด	BMW	

330e	และบเีอม็ดบัเบลิยู	X5	xDrive40e	มาใหท้างมหาวทิยาลยัน�าไปทดลองใชใ้นโครงการดงักลา่ว	เพ่ือศึกษา

ลกัษณะการใชง้านซึง่เปน็ส่วนหนึง่ของการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการใชย้านยนตไ์ฟฟา้ภายในมหาวทิยาลยั	และ

ระบบ	Car	Sharing	ของประเทศไทยในอนาคต	โดยก�าหนดการทดลองใชง้านและเกบ็ขอ้มูลเปน็ระยะเวลา	2	ปี

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.) โดยม ีมร. สเตฟาน ทอยเชอรต์ ประธาน บเีอม็ดบัเบลิย ูกรุป๊ ประเทศไทย 

และ รศ.ดร.ศักรนิทร ์ภมูริตัน อธกิารบด ีมจธ. ร่วมลงนาม
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พิธเีปิดโครงการ Electric Vehicle Charging and Car Sharing Zones 
(Charge & Share)

	 โครงการ	Charge	&	Share	ได้ร้บัการสนบัสนนุจากส�านกับรหิารอาคารและสถานที	่	ในการสรา้งสถาน	ีและ
การจดัการด้านพลงังานและสิง่แวดลอ้มภายในบรเิวณมหาวทิยาลยั	โดย	Center	For	Low	Carbon	Vehicle	 
(Lo-Ve)	ภายใตค้ลสัเตอรว์จิยัดา้นยานยนต	์รว่มกบัหนว่ยงานภายในมหาวทิยาลยั	ศูนยก์ารจดัการดา้นพลงังาน	สิง่
แวดลอ้ม	ความปลอดภยัและอาชีวอนามัย	(EESH)	และส�านกับรหิารอาคารและสถานที	่โดยไดม้คีวามรว่มมอืกบั	4	หนว่ย
งานเอกชน	ดงันี้
1.	บรษัิท	บเีอม็ดับเบิล้ยู	ประเทศไทย	จ�ากดั	มอบรถยนตไ์ฟฟา้	BMW	i3	มาทดลองใชภ้ายในมหาวทิยาลยั	เปน็ระยะ				
เวลา	2	ปี	
2.	บรษัิท	ชไนเดอร์	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั	มอบและตดิตัง้เครือ่งอดัประจไุฟฟา้	มลูค่า	700,000	บาท
3.	บริษัท	โซลาร์ไอทีคอนซัลแตนท์	จ�ากัด	สนับสนุนการติดตั้งระบบการเก็บข้อมูลการใช้งานรวมไปถึงข้อมูล 
การใชพ้ลงังานไฟฟา้	มูลคา่	170,000	บาท
4.	บริษัท	Haupcar	จ�ากัด	สนับสนุนระบบจองรถผ่านแอพพลิเคชั่นในมือถือในโครงการ	Charge	&	Share	 
มจธ.	ได้เปดิสถานปีระจุไฟฟา้ส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟา้ข้ึน	โดยมรีถยนตใ์หบ้รกิารในรปูแบบ	Car	Sharing	ซึง่บคุลากร
ของมหาวทิยาลยัจะน�าไปใชใ้นงานราชการ	พรอ้มเกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมการขบัขี	่เพ่ือศึกษาลกัษณะการใชง้าน	รวมถงึ

มร.มารค์	เพลทิิเยร	์ประธาน	ชไนเดอร	์อเิลค็ทรคิ	ประเทศไทย	มอบเครือ่งอดัประจไุฟฟา้ใหแ้ก	่มจธ.	

โดยม	ีรศ.	ดร.สวุทิย	์เตยี	รองอธกิารบดอีาวโุสฝา่ยวชิาการ	ของมหาวทิยาลยัฯ	เปน็ผูร้บัมอบ

พิธรีบัมอบเครือ่งอัดประจไุฟฟา้ บรษัิท ชไนเดอร ์อเีลค็ทรคิ (ไทยแลนด)์ จ�ากดั
ในวนัที	่28	พฤศจกิายน	2559	มร.มารค์	เพลทิเิยร	์ประธาน	ชไนเดอร	์อเิลค็ทรคิ	ประเทศไทย	มอบเครือ่งอดัประจไุฟฟา้	

EVlink	ของชไนเดอร์	อเิลค็ทรคิ	มลูคา่	700,000	บาท	ใหแ้ก	่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ีส�าหรบัใช้

ในโครงการ	“Electric	Vehicle	Charging	and	Car	Sharing	Zones	(Charge	&	Share)”	ซึง่เปน็โครงการน�ารอ่ง

ของทางมหาวทิยาลยัฯ	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือลดการปลอ่ยมลพิษของยานพาหนะของทางมหาวทิยาลยัฯ	โดยใชย้าน

ยนต์ไฟฟา้ในการเดนิทางแทนยานยนตท์ีใ่ช้เช้ือเพลงิฟอสซลิ	โดยม	ีรศ.	ดร.สุวทิย	์เตยี	รองอธกิารบดอีาวโุสฝา่ย

วชิาการ	ของมหาวทิยาลยัฯ	เปน็ผูร้บัมอบ
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ขอ้จ�ากัดตา่งๆ	ของการใชร้ถยนตไ์ฟฟา้	ควบคูกั่บการศึกษาพฤตกิรรมของคนไทยในการใชบ้รกิารระบบ	Car	Sharing	
และ	EV	Car	Sharing	เพ่ือเปน็สว่นหนึง่ในการวเิคราะห์ถงึความเปน็ไปไดท้ีจ่ะมกีารใชย้านยนตไ์ฟฟา้ในประเทศไทย	
และระบบCar	Sharing	ซึง่ไดรั้บความรว่มมอืจากบรษัิท	ฮอ้ปคาร์	จ�ากดั	ในการชว่ยบรหิารจดัการระบบ	Car	Sharing	
ในการจองและคืนรถอกีดว้ย

	 โครงการมเีปา้หมายในการส่งเสริมใหบุ้คลากรภายในมหาวทิยาลยัใชท้รพัยากรกลางในการคมนาคมรว่มกนั	
โดยมหาวทิยาลัยจะจดัสรร	รถยนตไ์ฟฟา้ส่วนกลางเพ่ือบริการใหบ้คุลากรยมืใชใ้นการเดนิทางไปปฏบิตังิานและภารกจิ
ของมหาวิทยาลยั	โดยจะมกีารพัฒนาแอพพลเิคช่ันเพ่ือใช้ในการจองใชร้ถลว่งหนา้และสามารถแจง้ความประสงค ์
ขอรว่มเดินทางในกรณีเสน้ทางและเวลาเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั	(Sharing)

พิธเีปดิโครงการ CHARGE & SHARE โดยไดม้คีวามรว่มมอืกบั 4 หนว่ย

งานเอกชน ไดแ้ก ่บรษัิท HAUPCAR บริษัท BMW THAILAND บรษัิท 

SCHNEIDER ELECTRIC THAILAND จ�ากดั และบริษัท SOLAR IT 

CONSULTANT จ�ากัด

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย น�ำโดย มร. สเตฟำน ทอยเชอร์ต 

ประธำน มอบรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูท่ีขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟำ้และ

รถยนตรุ์น่ระบบปลัก๊อนิ ไฮบริดให้แก่ มจธ. โดยม ีรศ. ดร. ศักรนิทร ์ภมูริตัน 

อธกิำรบด ีเปน็ผูร้บัมอบ ส�ำหรบัน�ำไปใชใ้นโครงกำร CHARGE & SHAR
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การเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ
การฝึกอบรม
คลัสเตอร์วิจัยด้านยานยนต์	ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ	จัดการประชุมอบรม	KMUTT	Auto	Dialogue	 
เรือ่ง	“Roadmap	for	the	Implementation	of	EURO	5/6	Fuel	Quality	and	Emission	Standards	for	 
Automotive	Vehicles	in	Thailand”	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ 
ของประเทศไทยและผลกระทบทีเ่กิดจากการปลดปลอ่ยมลพิษทางอากาศจากยานยนตต์อ่คุณภาพอากาศรวมทัง้ 
ร่วมกันหารือเก่ียวกับแนวทางการบังคับใช้มาตรฐานการระบายสารมลพิษทางอากาศจากยานยนต์ที่เทียบเท่า
มาตรฐาน	EURO	5	และ	6	โดยน�าเสนอแบบบรรยายโดยผูเ้ชีย่วชาญระดบันานาชาต	ิทัง้นี	้กลุม่เปา้หมายผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุ	ได้แก่	ผูแ้ทนและผูท้ีส่นใจจากหนว่ยงานราชการ	หนว่ยงานรฐัวสิาหกจิ	สถาบันการศึกษา	และหนว่ยงานเอกชน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการปญัหามลพิษทางอากาศ	โดยเฉพาะทีเ่กิดจากภาคคมนาคมขนสง่	ตลอดจน	NGO	และภาค
ประชาชนทีมี่ความสนใจในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหามลพิษทางอากาศ

ประชมุอบรม KMUTT Auto Dialogue เรือ่ง “Roadmap for the Implementation of EURO 

5/6 Fuel Quality and Emission Standards for Automotive Vehicles in Thailand 

โดยม ีดร.วจิารย์ สมิาฉายา อธบิดกีรมควบคมุมลพิษ ใหเ้กยีรตกิลา่วเปดิงาน

22 Automotive Research Cluster 
Summary Report
2016-2017



KMUTT Talk

KMUTT TALK ไดเ้ชญิ MR.YASUKI NAKAGAWA บรรยายในหวัขอ้ TOYOTA R&D 
TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY CONSUMPTION IN TRANPORT SECTOR

วนัที	่18	พฤษภาคม	2558
บรรยายหวัขอ้

Toyota	R&D	Towards	Sustainable	
Energy	Consumption	in	Transport	Sector
Speaker:	Mr.	Yasuki	Nakagawa

KMUTT TALK ไดเ้ชญิ MR. JEFFREY GAUDIANO มาบรรยายในหวัขอ้ BMW 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND GLOBAL MANUFACTURING TOWARDS

วนัที	่3	เมษายน	2558
บรรยายหวัขอ้ 

	BMW	Technology	Development	and	
Global	Manufacturing	Towards

Speaker:	Mr.	Jeffrey	Gaudiano
            

งาน KMUTT TALK  ไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญ MR.VARIS JARUKIATPONGSA 
และ MR.ROBERTS CLIVE มาบรรยายใหค้วามรูแ้ลกเปลีย่นความเห็น

ในหวัขอ้ INSIGHT MG BRIT DYNAMIC

วนัที	่9	พฤศจกิายน	2558
บรรยายหวัขอ้

	Insight	MG	Brit	Dynamic
Speaker:	Mr.	Wu	Huan,	
											Mr.	Roberts	Clive,	
												Mr.	Varis		Jarukiatpongsa
           

23



งาน KMUTT TALK ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ MR. HIDEYUKI SAITO ต�าแหน่ง ASEAN 
PUBLIC RELATION MANAGER MAZDA SOUTHEAST ASIA บริษัท มาสด้า เซลส์ 

ประเทศไทย จ�ากัด บรรยายในหัวข้อ “MAZDA SKYACTIV TECHNOLOGY”  
เพ่ือให้ความรู้ทางด้านยานยนต์แก่ผู้สนใจ

วนัที	่28	มนีาคม	2559	
บรรยายหวัขอ้

Mazda	Skyactiv	Technology
Speaker:	Mr.	Hideyuki	Saito	

งาน Kmutt Talk ได้เชิญ Prof. Octaeck Lim มาเป็น Visiting Professor พร้อมทั้ง
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ The State of Art Korean Electric Vehicle Project

วนัที	่22	สงิหาคม	2559	
บรรยายหวัขอ้ 

	The	State	of	Art	Korean	
Electric	Vehicle	Project

Speaker:	Prof.	Octaeck	Lim
           

จดังานบรรยาย KMUTT TALK  โดยเชิญวิทยากร ดร.ทชิากร วงศ์ภริมยศ์านติ์  
หวัหนา้นกัวจัิยบรษัิท NUTONOMY ASIA PTE, LTD. เปน็วิทยากรบรรยายในหวัขอ้ DRIVING 
INTO THE FUTURE WITHOUT THE DRIVER : THE JOURNEY OF AUTONOMOUS 

VEHICLES FROM RESEARCH PLATFORM TO COMMERCIAL PRODUCT

วนัที	่13	กนัยายน	2559
บรรยายหวัขอ้

	The	Journey	of	Autonomous	Vehicles	
From	Research	Platform	to	Commercial	

Product
Speaker:	Dr.Tichakorn	Wongpiromsarn
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เชิญ DR. JIANGPING ZHOU  บรรยายในหัวข้อ “SOME THOUGHTS ON FUTURE TRANSPORT: CHINA AND BEYOND”
 ในงาน KICK-OFF MEETING : SUSTAINABLE MOBILITY 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทย 
ในการพัฒนารถโดยสารไฟฟา้ที่เหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย

Visiting Professor

Dr. Jiangping Zhou	จากมหาวทิยาลยัฮอ่งกง	(HKU)	ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวางแผนและนโยบายภาคขนสง่	ระหวา่ง
วนัที	่17	-	24	กรกฎาคม2560	ภายใตท้นุ	ASAIHL	Fellowship	and	Academic	Exchange	Schemes:	Air	Asia	
Fellowship	พรอ้มทัง้บรรยายในหัวข้อ	“Some	Thoughts	on	Future	Transport:	China	and	Beyond”

Prof. Ocktaeck Lim	จาก	University	of	Ulsan	ประเทศเกาหลใีต	้ผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบสง่ก�าลงัของยานยนต์	
ระหวา่งวันที	่20	–	28	สิงหาคม	2559	เพ่ือสรา้งความรว่มมอืกับบริษัทประกอบตวัถงัรถโดยสารและเยีย่มชมบรษัิท
เพ่ือหารอืความเปน็ไปได้ในการท�าโครงการวจิยัดา้นรถโดยสารไฟฟา้	รวมทัง้การบรรยายในหวัขอ้พิเศษดา้นรถโดยสาร
ไฟฟา้ใหกั้บนกัศึกษา

สรุปผลการด�าเนินงาน	การถ่ายทอดแนวความคิดที่ส�าคัญในการพัฒนาต่อยอดและยกระดับในการท�างานวิจัย 
ของนกัวจัิย	และการสร้างความรว่มมอืกบักลุม่วจิยัในคลสัเตอรว์จิยัดา้นยานยนต	์และอุตสาหกรรมผู้ผลติและประกอบ
ตวัถังรถโดยสารในประเทศไทย	ซึง่จะเสริมสรา้งความเขม้แขง็ของกลุม่วจัิย	และสามารถบกุเบิกงานวจิยัด้านการ
ออกแบบรถโดยสารไฟฟา้

สรปุผลการด�าเนินงาน	สร้างความร่วมมอืกับกลุม่นกัวจัิย	แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการวจิยัดา้นการวางแผน	 
และนโยบายด้านการขนสง่	รวมทัง้โครงสร้างพ้ืนฐาน	เพ่ือน�าความรูม้าปรบัปรงุพัฒนาผงัพ้ืนทีภ่ายในมหาวทิยาลยั
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