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ววศ วกรรมโทรคมนาคม
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2550-2551

เครชอ
ช งสนงทชป
ช รลบตลวไดขใ นระบบซชด เช อพมเอ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอรด มศศก ษา

ปป 2551
การจลด สรรสลญญาณนตารนองสตาหรลบชนองสลญญาณไรขส ายไมโมขโอเอฟดชเอพม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยชแหนงชาตว
ปป 2551-2552 การเลชอกสายอากาศสนงและการแบนงนลบบชมฟอรยมมวงช ในระบบไรขส ายแบบปฟอนกลลบ
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากคณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2552-2553 โครงการศศก ษารายละเอชยดแนวทางดตาเนวนการภายหลลงโครงขนายเคเบวล
บ ใยแกขวนตาแสงตามเสขนทางรถไฟ หมดสลญญาสลมปทานในปป 2554 ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากการรถไฟแหนงประเทศไทย
ปป 2553

การสนงทชป
ช รลบตลวไดขใ นชนองสลญญาณไรขส ายไมโมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2555

การปรลบเครชอ
ช งสนงในชนองสลญญาณไมโมขโอเอฟดชเอพมดขวยการปฟอนกลลบทชจ
ช าต กลด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2555-2557

การเพวม
ช สมรรถนะชนองสลญญาณไรขส ายทชม
ช ข
ช อ
ข มมล ชนองสลญญาณจตากลด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2555-2557

การเพวม
ช สมรรถนะชนองสลญญาณไรขส ายทชม
ช ข
ช อ
ข มมล ชนองสลญญาณจตากลด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอรด มศศก ษา

ปป 2556

การเพวม
ช สมรรถนะของชนองสลญญาณสชอ
ช สารสายกตาลลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2559

การสนงทชม
ช ป
ช ระสวทธวภาพทางพลลงงานในชนองสลญญาณสชอ
ช สาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2559-2560
ปป 2561

ทรนนลก ววจย
ล หลลงปรวญญาเอก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากคณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
การลดการปฟอนกลลบเพชอ
ช การบชมฟอรยมมวงช ภาคสนงในชนองสลญญาณไมโมนทเช ปลชย
ช นแปลงตามเวลา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2563-2564 การสนงสลญญาณในดาวนยล งว คยโนมนาดขวยหลายสายอากาศสนงและการปฟอนกลลบทชจ
ช าต กลด ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทรนจากหนนวยบรวหารและจลด การ
ทรนดขานการพลฒนากตาลลงคนและทรนดขานการพลฒนาสถาบลนอรด มศศก ษา การววจย
ล และนวลต กรรม (บพค
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- Wiroonsak Santipach, Michael L. Honig, "Capacity of a multiple-antenna fading channel with a quantized precoding matrix", IEEE Transactions on
Information Theory 55 (3) (2009) 1218-1234
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- Wiroonsak Santipach, Prof. Michael L. Honig, "Optimization of Training and Feedback Overhead for Beamforming Over Block Fading Channels",
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY 56 (12) (2010) 6103-6115
- Wiroonsak Santipach, "Signature Quantization in Fading CDMA with Limited Feedback", IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS 59 (2)
(2011) 569-577
- Wiroonsak Santipach, นายกฤษฎา มามาตร, "Tree-Structured Random Vector Quantization for Limited-Feedback Wireless Channels", IEEE
Transactions on Wireless Communications 10 (9) (2011) 3012-3019
- Wiroonsak Santipach, Kritsada Mamat, Ake Tonsirisittikun, Kaemmatat Jiravanstit, "Power and Bit Allocation for Wireless OFDM Channels with
Finite-Rate Feedback and Subcarrier Clustering", Kasetsart Journal (Natural Science) 47 (6) (2013) 898-908
- นายกฤษฎา มามาตร, Wiroonsak Santipach, "On Transmit Beamforming for MISO-OFDM Channels With Finite-Rate Feedback", IEEE Transactions
on Communications 63 (11) (2015) 4202-4213
- Wiroonsak Santipach, ดร.กฤษฎา มามาตร , รศ.ชาลช เจรวญลาภนพรลต นย, "Outage Bound for Max-Based Downlink Scheduling With Imperfect CSIT and
Delay Constraint", IEEE Communications Letters 20 (8) (2016) 1675-1678
- ดร.กฤษฎา มามาตร, Wiroonsak Santipach, "On Optimizing Feedback Interval for Temporally Correlated MIMO Channels With Transmit Beamforming
and Finite-Rate Feedback", IEEE Transactions on Communications 66 (8) (2018) 3407-3419
- นายเขมทลต จวร าวรรณสถวต ยย, Wiroonsak Santipach, "Energy-minimizing bit allocation for powerline OFDM with multiple delay constraints", Physical
Communication 39 (-) (2020) 1-101015-8
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชรม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- นายชงฮมอ คขวน, นายชลชพล ศรชวเว ชชยร, Wiroonsak Santipach, "Optimal User Selection With Binary Search for Downlink NOMA", การประชรมววชาการทาง
ววศ วกรรมไฟฟฟา ครลงบ ทชช 41 ประจตาปป 2561 (2018)
- นาย สรร พล เอชย
ช มสอาด, Wiroonsak Santipach, ACKCHAI SIRIKIJPANICHKUL, Wichai Siwakosit, "Effects of Utilizing Automatic Signals at Stops
between Sa Kaeo and Wattana Nakhon Stations to Ultimate Capacities of Single Track Railway", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ครลงบ ทชช 57 (2019)
- นางสาวสรภฎ
ล ฎา โพธวแ
ด กขว, นางสาวณลฐพร เลวศ สตาราญพวนจ
ว , Wiroonsak Santipach, "Outage Analysis for Random-Near Random-Far Device Pairing in
Downlink NOMA", การประชรมววชาการทางววศ วกรรมไฟฟฟา ครลงบ ทชช 42 (EECON) (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Wiroonsak Santipach, "Optimization of Training and Feedback for Beamforming Over a MIMO Channel", IEEE Wireless Communication and
Networking Conference (WCNC) (2007)
- K. Sil, M. Agarwal, D. Guo, M. L. Honig, Wiroonsak Santipach, "Performance of Turbo decision-feedback detection for downlink OFDM", IEEE
Wireless Commun. and Networking Conf. (WCNC) (2007)
- Wiroonsak Santipach, "Asymptotic Performance of DS-CDMA with linear MMSE Receiver and Limited Feedback", IEEE International Conference
on Communications (ICC) (2008)
- Wiroonsak Santipach, "Tree-Structured Random Vector Quantization for Beamforming in a Multiantenna Channel", ECTI-CON 2008 (2008)
- กฤษฎา มามาตร, Wiroonsak Santipach, "Multiuser Signature Quantization with Tree-Structured Codebook in DS-CDMA", The Proceedings of the
2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON
2009) (2009)
- Wiroonsak Santipach, "Quantized transmit beamforming with antenna selection in a MIMO channel", Proceedings of the 2009 ACM International
Wireless Communications and Mobile Computing Conference, IWCMC 2009 (2009)
- นายกฤษฎา มามาตร, Wiroonsak Santipach, "Kd-Tree Codebook for Limited Feedback CDMA", IEEE International Conference on
Telecommunications (ICT) (2010)
- Wiroonsak Santipach, "On the Optimal Sum Capacity for OFDM With On/Off Power Allocation and Imperfect Channel Estimation", International
Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications (ISSSTA) (2010)
- Wiroonsak Santipach, นายกฤษฎา มามาตร, "Optimal Feedback Interval for Temporally-Correlated Multiantenna Channel", IEEE Global
Telecommunications Conference (GLOBECOM 2011) (2011)
- นายกฤษฎา มามาตร , Wiroonsak Santipach, "Subcarrier Clustering for MISO-OFDM Channels with Quantized Beamforming", International
Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON) (2012)
- นายดวต ถานนทย ครรฑ เมชอง, Wiroonsak Santipach, "Antenna Subset Selection for MIMO Channels With Mutual Coupling", International Conference on
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (2012)
- นายเอก ตลนศวร ส
ว ท
ว ธวก ล
ร , Wiroonsak Santipach, "Transmit Power Allocation Schemes For Wireless OFDM Channels with Finite-Rate Feedback",
International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES) (2013)
- นายพลชรพล กาศอรด ม, Wiroonsak Santipach, "Minimum-Energy Bit Allocation Over Powerline OFDM Channels", ECTI-CON 2013 (2013)
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- นายกฤษฎา มามาตร, Wiroonsak Santipach, "Optimal subcarrier allocation for 2-user downlink multiantenna OFDMA channels with beamforming
interpolation", 2013 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) (2013)
- Kritsada Mamat, Wiroonsak Santipach, "On transmit beamforming for multiantenna OFDM channels with finite-rate feedback", IEEE International
Conference on Communications (ICC) (2013)
- นางสาวจรฑ าทวพ ยย ววศ าลมงคล , Wiroonsak Santipach, "Chunk-based subcarrier assignment with power allocation and rate constraints for downlink
OFDMA", International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) 2014 (2014)
- นางสาวธารทวพ ยย ไทยเกวด , Wiroonsak Santipach, "On optimizing transmit antenna placement for downlink distributed antenna systems with
zero-forcing beamforming", International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information
Technology (ECTI-CON) (2015)
- นายเขมทลต จวร าวรรณสถวต ยย, Wiroonsak Santipach, "Power-Minimizing Transmission Mode for Cell-Edge D2D Pair Underlaying Cellular Network",
International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC) (2017)
- Wiroonsak Santipach, นายเขมทลต จวร าวรรณสถวต ยย, "On Selecting Communication Mode for a D2D Pair in Underlay Cellular Network With
Multi-Antenna Base Station", International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC) (2017)
- นายชงฮมอ คขวน, Wiroonsak Santipach, Srijidtra Mahapakulchai, "Rate-Maximizing User Selection for Downlink NOMA with Effect of Log-Normal
Shadowing", IEEE International WIE Conference on Electrical and Computer Engineering (WIECON-ECE) (2018)
- ดร.กฤษฎา มามาตร , Wiroonsak Santipach, "Optimal Feedback Allocation for Zeroforcing Beamforming Transmission in Downlink NOMA", IEEE
Wireless Communications and Networking Conference (WCNC) (2019)
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552 (รางวลล ประเภทบรคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พย กลรม
น 1) ประจตาปป 2553 เรชอ
ช ง
"Capacity of a multiple-antenna fading channel with a quantized precoding matrix" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ตตาราชมเชย การประกวดเรชยบเรชยงตตาราทางดขานววศ วกรรมศาสตรย คณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปปก ารศศก ษา 2553 ประจตาปป 2554
เรชอ
ช ง "หลลก การสชอ
ช สารดวจท
ว ล
ล " จาก คณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2553(รางวลล ประเภทบรคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พย กลรม
น 1) ประจตาปป 2554 เรชอ
ช ง
"Optimization of Training and Feedback Overhead for Beamforming Over Block Fading Channels" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ตตาราดช การประกวดการเรชยบเรชยงตตาราทางดขานววศ วกรรมศาสตรย ปปก ารศศก ษา ๒๕๕๔ ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "เอกสารคตาสอนรายววชา ๐๑๒๐๕๓๒๔
ววศ วกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering)" จาก คณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2554(รางวลล ประเภคบรคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว)
ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "Signature Quantization in Fading CDMA With Limited Feedback" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2554(รางวลล ประเภคบรคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว)
ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "Tree-Structured Random Vector Quantization for Limited-Feedback Wireless Channels" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชรม ว ช
ว าก าร
- Best paper award ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "Subcarrier Clustering for MISOOFDM Channels with Quantized Beamforming" จาก ECTI-CON 2012
organizing committee
- Best paper award ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "Optimal subcarrier allocation for 2user downlink multiantenna OFDMA channels with beamforming
interpolation" จาก ISCIT 2013 technical program committee
- Best paper award ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "Transmit Power Allocation Schemes For Wireless OFDM Channels with FiniteRate Feedback" จาก The
2013 ICICTES organizing commitee

ผลงานววจย
ล นชเบ ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2550 - 5 ธลนวาคม 2563
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