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โครงการววจยบ
ปป 2539-2540 การพธฒนาระบบลดความชรนช และการฟอกยยอมไมยประดธบแหยงเพรอร ออตสาหกรรมสสงออก ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากสสานธกงานคณะกรรมการวตจยธ แหสงชาตต
ปป 2542-2544 เครรอร งเกกบเกกยร วมธนสสาปะหลธง ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากมผลนตธสต ถาบธนพธฒนามธนสสาปะหลธงแหสงประเทศไทย
ปป 2549-2550 พธฒนารถตธดอยอยตยนแบบ ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากสสานธกงานคณะกรรมการอยอยและนชาส ตาลแหสงประเทศไทยกระทรวงออตสาหกรรม
ปป 2550

การวตจยธ และออกแบบเครรอร งอธดเศษโลหะ ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากสสานธกงานพธฒนาวตทยาศาสตรนและเทคโนโลยกแหสงชาตต

ปป 2551

การวตจยธ และพธฒนาการออกแบบสสาหรธบโครงสรยางเบาะนธงร รถยนตน ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากสสานธกงานพธฒนาวตทยาศาสตรนและเทคโนโลยกแหสงชาตต

ปป 2551-2552 การวตจยธ และออกแบบเครรอร งซธกผยา ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากศผนยนเทคโนโลยกอเต ลกกทรอนตกสนและคอมพตวเตอรนแหสงชาตต สสานธกงานพธฒนาวตทยาศาสตรนและ
เทคโนโลยกแหสงชาตต
ปป 2551-2552 เครรอร งแยกกกาซไฮโดรเจนแบบเคลรอร นยยายไดยสาส หรธบงานทางดยานยานยนตน ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากมหาวตทยาลธยเกษตรศาสตรน วตทยาเขตศรกราชา
ปป 2552-2553 วตเคราะหนสถานภาพและศธกยภาพการพธฒนาออตสาหกรรมและการใชยเครรอร งจธกรกลการเกษตร ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากสสานธกงานคณะกรรมการวตจยธ
แหสงชาตต
ปป 2553-2554 การสสารวจและวตเคราะหนสภาพทางหลวงผตวคอนกรกต ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ปป 2553-2555 การพธฒนาเครรอร งสกขาย วขนาดเลการพธมนาเครรอร งสกขาย วขนาดเลกก ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากมผลนตธสต วตตา
ปป 2553-2555 การศศกษาผลกระทบจากการเผาไหมยเชรอช เพลตงรสวมไฮโดรเจน-ดกเซลทกมร ตก อส สมรรถนะของเครรอร งยนตนดเก ซลและกกาซไอเสกย ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากทอนออด
หนอนวตจยธ มก.
ปป 2554-2555 การพธฒนาเครรอร งสกขาย วขนาดเลกกเพรอร ชอมชน ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากมผลนตธต สวตตา
ปป 2555-2556 โครงการพธฒนาประสตทธตภาพโรงงานนชาส ตาลทรายดยานตยนกสาลธงหมยอนชาส ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากสสานธกงานคณะกรรมการอยอยและนชาส ตาลทราย
ปป 2555-2556 โครงการสสงเสรตมวธสดอและออปกรณนเพรอร การอนอรกธ ษนพลธงงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเลกก (กลอมส ทกร 1 กรองเทพมหานครและปรตมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนรอ)
( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากกรมพธฒนาพลธงงานทดแทนและอนอรกธ ษนพลธงงาน
ปป 2556-2557 การพธฒนาเครรอร งสกขาย วขนาดเลกก ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากบรตษทธ ผผผย ลตตเครรอร งสกขาย ว
ปป 2556-2557 โครงการพธฒนาสรยางเทคโนโลยกระบบเกกบเกกยร วลสาไย ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากศผนยนเทคโนโลยกโลหะและวธสดอแหสงชาตต สสานธกงานพธฒนาวตทยาศาสตรน
และเทคโนโลยกแหสงชาตต
ปป 2557-2559 โครงการตรวจสอบและวตเคราะหนขอย กสาหนดเกกยร วกธบการเปปดใหยใชยหรรอเชสชอมตสอระบบสสงกกาซธรรมชาตต และสถานกแอลเอกนจกแกสบคอ คลทกสร าม ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดย
รธบทอนจากสสานธกงานคณะกรรมการกสากธบกตจการพลธงงาน
ปป 2558

การออกแบบและพธฒนารถกระเชยาเอนกประสงคน ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากกระทรวงวตทยาศาสตรนและเทคโนโลยก

ปป 2558

การออกแบบและพธฒนาระบบลตฟทนโดยสารสสาหรธบงานกสอสรยาง ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากกระทรวงวตทยาศาสตรนและเทคโนโลยก

ปป 2558

การออกแบบและพธฒนาอาคารจอดรถอธจฉรตยะ ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากกระทรวงวตทยาศาสตรนและเทคโนโลยก

ปป 2560
โครงการวตเคราะหนคาส ดตนสวนยางทกขร อรธบการสสงเสรตมและสนธบสนอนใหยมกก ารปลผกแทนในเขตภาคตะวธนออกและเขตภาคใตยตอนบน ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอน
จากการยางแหสงประเทศไทย
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ปป 2560-2561 โครงการพธฒนาเครรอร งปอกเปลรอกสธบปะรด ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากศผนยนเทคโนโลยกโลหะและวธสดอแหสงชาตต
ปป 2560-2561 โครงการพธฒนาสรยางเครรอร งจธกรอธตโนมธตสต าส หรธบการปรองอาหารและเครรอร งดรมร ( หธวหนยาโครงการ ) ไดยรบธ ทอนจากศผนยนเทคโนโลยกโลหะและวธสดอแหสงชาตต
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดธบชาตต
- พตรยต พงศน เลกงจกน, Thanya Kiatiwat, "Design and Development of a Casting Transmission Case of a Power-tiller", วตศวกรรมสาร มก. 22 (68) (2009) 31-44
- สาสนน สาสนกอล, Thanya Kiatiwat, "Study and Design of a Sodium Compressed Block Machine for Livestock Feeding", วตศวกรรมสาร มก. 23 (70) (2009)
85-95
- Thanya Kiatiwat, Prakob Surawattanawan, "Development of multi-purpose lifting carriage", วารสารเคหการเกษตร 40 (7) (2016) 212-214
- Chinnathan Areeprasert, แสนรธก แกยวมรกต, วรดา สอวรรณวธฒนะ, นภนตน รองส เรรองวธฒนโชตต, จกรฐธ ตตกลอ กลยาหาญ, ชผตระกผล ศตรไต พบผลยน, กรกฑา สมเกกยรตตกลอ , Thanya
Kiatiwat, "Fertilizer Pellet Production from Filter Cake and Water as a Binder Employing a Flat-die Pelletizer", วารสารสมาคมวตศวกรรมเกษตรแหสงประเทศไทย
22 (2) (2016) 1-6
- ไชยอนธนตน ตตยะวธฒนนวทต ยา, Thanya Kiatiwat, Prakob Surawattanawan, กรกฑา สมเกกยรตตกลอ , "Development of Smart Car Parking with Modular System",
วตศวกรรมสาร มก. 30 (102) (2017) 47-60
- กรรณตการน รธตนสอนทร, Thanya Kiatiwat, CHAWALIT KITTICHAIKARN, "A Numerical Simulation of Atrium Smoke Ventilation in Department Store Using
Computational Fliuid Dynamics Programme", วตศวกรรมสาร มก. 106 (31) (2018) 75-90
- กรรณตการน รธตนสอนทร, Thanya Kiatiwat, CHAWALIT KITTICHAIKARN, "A Numerical Simulation of Atrium Smoke Ventilation in Department Store Using
Computational Fluid Dynamics Programme", วตศวกรรมสาร มก 31 (106) (2018) 75-90
- Piyapong Sriwongras, SAKDA INTARAVICHAI, Thanya Kiatiwat, "Economic Analysis of Community Level Small Rice Mill", วารสารวตชาการพระจอมเกลยาพระ
นครเหนรอ 29 (2) (2019)
ระดธบนานาชาตต
- Mesfin Tafesse, SAKDA INTARAVICHAI, Banyat Saitthiti, Thanya Kiatiwat, "Regression Modeling of Fuel Cosumption Optimization of Rotary Blades of
Power Tiller Under Sandy Clay Loam Condition", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรน สาขาวตทยาศาสตรน) 41 (3) (2007) 586-600
- Aroonjarattham, P., Jiamwatthanachai, P., Mahaisavariya, B., Thanya Kiatiwat, Aroonjarattham, K., Sitthiseripratip, K., "Three-dimensional
morphometric study of the Thai proximal humerus: Cadaveric study", Journal of the Medical Association of Thailand 92 (9) (2009) 1191-1197
- PRATEEP CHAISERMTAWAN, Sompop JARUNGTHAMMACHOTE, Sathaporn Chuepeng, Thanya Kiatiwat, "Gaseous Emissions and Combustion Efficiency
Analysis of Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine under Fuel-lean Condition", American Journal of Applied Sciences 9 (11) (2012) 1813-1817
- Somjet Thanomputra, Thanya Kiatiwat, "Simulation study of cutting sugarcane using fine sand abrasive waterjet", Agriculture and Natural Resources
50 (2) (2016) 1-8
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดธบชาตต
- Sutartip Wittayepiyanon, Thanya Kiatiwat, Santi Laksitanonta, "Development of rotary-2-lobe pump", การประชอมวตชาการ ครธงช ทกร 47 มหาวตทยาลธย
เกษตรศาสตรน (2009)
- ปกปปอง เลตศจตรรองส เรรอง, Thanya Kiatiwat, "Raw Gemstone Size Machine Controlled by Variac", การประชอมวตชาการระดธบชาตต มหาวตทยาลธยเกษตรศาสตรน วตทยาเขต
กสาแพงแสน ครธงช ทกร 12 (2015)
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- Somjet Thanomputra, Thanya Kiatiwat, "A Study on Use of the Abrasive Waterjet System in Cutting Agricultural Plants", การประชอมวตชาการเครรอขสาย
วตศวกรรมเครรอร งกลแหสงประเทศไทย ครธงช ทกร 30 ระหวสางวธนทกร 5-8 กรกฎาคม 2559 จธงหวธดสงขลา
(2016)
- Thanya Kiatiwat, นายภคนธนทน เจรตญกตจมงคล, "Factors Affecting Particle Board Forming", การประชอมวตชาการเครรอขสายวตศวกรรมเครรอร งกลแหสงประเทศไทย ครธงช ทกร 33
(2019)
- Thanya Kiatiwat, Ratnamon Rarchiratham, Pongtorn Prombut, "Design and Development of an O-Ring Shape Bicycle Frame", The 33rd Conference of
The Mechanical Engineering Network of Thailand (2019)
ระดธบนานาชาตต
- Thanya Kiatiwat, Prakob Surawattanawan, "Design and Development of a Sugarcane Harvester", International workshop on Small scale Farm
Mechanization and Bio-Eco Fuel, Thailand (2009)
- PRATEEP CHAISERMTAWAN, Thanya Kiatiwat, Sathaporn Chuepeng, Sompop JARUNGTHAMMACHOTE, "A Chemical Equilibrium Analysis of Exhaust
Gas Emissions and Combustion Efficiency from Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine", The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC
Congress VI) (2009)
- PRATEEP CHAISERMTAWAN, Thanya Kiatiwat, Sompop JARUNGTHAMMACHOTE, Sathaporn Chuepeng, "Insight into Emissions and Combustion
Efficiency of Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine with Exhaust Gas Recirculation Using Chemical Equilibrium Analysis", The Second TSME International
Conference on Mechanical Engineering (2011)
- Piyapong Sriwongras, SAKDA INTARAVICHAI, Thanya Kiatiwat, Dr.Petr Dostal, "Development of Small Rice Milling Machine", Quality, Technologies,
Diagnostics of Technical Systems 2014, Nitra, Slovakia (2014)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวธลรองชนะเลตศ รางวธลนวธตกรรมมหาวตทยาลธยเกษตรศาสตรน ปป 2550 ประเภทอาจารยน นธกวตจยธ และบอคลากรมหาวตทยาลธยเกษตรศาสตรน สาขาวตศวกรรมศาสตรน และ
สถาปปตยกรรมศาสตรน ประจสาปป 2551 เรรอร ง "การพธฒนารถตธดอยอยตยนแบบ" จาก มหาวตทยาลธยเกษตรศาสตรน
- การประกวดนวตกรรมมหาวตทยาลธยเกษตรศาสตรน ประจสาปป 2555 วตทยาศาสตรนเทคโนดลยกและวตศวกรรม ประจสาปป 2556 เรรอร ง "เครรอร งสกขาย วขนาดเลกกสสาหรธบชอมชน" จาก
มหาวตทยาลธยเกษตรศาสตรน
ผลงานวตจยธ นกเช ปปนรายการรวบรวมระหวสางปป 1 มกราคม 2539 - 1 เมษายน 2563
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