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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สารอธิการบดี

การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตลอดปี                 

งบประมาณ พ.ศ. 2555 มกีารพฒันาการบรหิารจดัการตามพนัธกจิทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลติ

บัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยความส�าเร็จดังกล่าวบรรลุ

ตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ สะท้อนถึงนโยบายระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผลสัมฤทธ์ิที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากด้าน         

การจัดการศึกษา มีการจัดงานการประชุมวิชาการ “150th Anniversary of Thai-German 

Diplomatic Relations DUAL. Excellence Thai-German Conference on Dual 

Education & Dual Studies” เนื่องในโอกาส 150 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-

เยอรมัน (ค.ศ.1862-2012) และ 35 ปีแห่งความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ)

อธิการบดี

ในปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามระดับ

อุดมศึกษา ซึ่งประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ   

การศึกษา (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 จาก 5.00

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการน�าระบบ         

การศกึษารปูแบบของเยอรมนัมาพฒันาการจดัการศกึษาด้านอาชวีศกึษา อดุมศกึษา และในปี

การศกึษานีม้หาวทิยาลยัมีผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอกรอบสามระดบัอดุมศกึษา 

ซึง่ประเมนิโดยผูท้รงคณุวฒุจิากส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 

(องค์การมหาชน) อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 จาก 5.00 นอกจากนี้

มหาวทิยาลยัยงัได้จดัท�าแผนกลยทุธ์ด้านอตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัทีใ่ช้เป็นกรอบ

แนวทางในการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพและตามความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในการพฒันา

ประเทศ รวมถึงเปิดสอนหลักสูตรใหม่ จ�านวน 9 หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ 

จ�านวน 11 หลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558

ด้านการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา    

ท�าวจิยัและพฒันาผลงานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีชงิประยกุต์ทีเ่น้นการน�าผลการวจิยั

มาใช้ประโยชน์ในการพฒันาประเทศหลายโครงการ อาท ิรางวลันกัเทคโนโลยดีเีด่นจากสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ในผลงาน “เทคโนโลยผีลิตก๊าซเชื้อเพลงิจาก

ชีวมวลและเชื้อเพลิงคุณภาพต�่า” รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ในผลงาน “เครื่องปฏิกรณ์

ต้นแบบเพื่อผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลโดยกระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์” 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

ศึกษาธิการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ากัด 

(มหาชน) บรษิทั ผลติภณัฑ์อาหารกว้างไพศาล จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ศรนีานาพร มาร์เกต็ติง้ 

จ�ากัด และมูลนิธิปูนซิเมนต์ไทย ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน�้าท่วม โดยจัดตั้งศูนย์

ประสานงาน มจพ.ปันน�า้ใจช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั เพือ่มอบถงุยงัชพีในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

ตอนเหนือ และจังหวัดนนทบุรี ประดิษฐ์

กระทงเซฟต้ี แก้ไขปัญหาการถูกไฟฟ้าดูด     

ไฟฟ้าช๊อค สร้างสุขาลอยน�า้และเรือไฟเบอร์กลาส 

มอบให้ผู ้ประสบภัยในจังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี นอกจากนี้

ยงัมโีครงการฟ้ืนฟปูระเทศไทยหลงัภยั น�า้ท่วม 

เพือ่ตรวจเชค็ซ่อมอปุกรณ์ไฟฟ้า รถจกัรยานยนต์ 

และให ้ค� าปรึกษาการซ ่อมบ ้านให ้กับ

ประชาชน

ทั้งนี้จะเห็นได้ว ่าสัมฤทธ์ิผลของ    

การด�าเนนิงานทกุด้านเกดิได้จากความร่วมมอื

ของกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูบ้รหิารและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศิษย์เก่า

และศิษย ์ป ัจจุบันที่ ร ่ วมด�า เนินงานให ้

มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

และนานาชาต ิในโอกาสนีข้อขอบคณุทกุท่าน 

ทุกฝ่ายไว้เป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่า จะได้รบัความร่วมมอืเช่นนีใ้นโอกาสต่อไป
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รายงานประจ�าปี 2555

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์

ปรัชญา

 พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปณิธาน

 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูง

ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

 ผลิตบัณฑิต

 วิจัย

 บริการวิชาการแก่สังคม

 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์

 บัณฑิตที่คิดเป็น  ท�าเป็น

เอกลักษณ์

 มจพ. คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
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สัญลักษณ์

ตราประจ�ามหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้

อัญเชิญ “พระมหามงกุฎ” ซึ่งเป็นพระบรมราชลัญจกรประจ�าพระองค์ในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจ�ามหาวิทยาลัย 

สีประจ�ามหาวิทยาลัย

“สแีดงหมากสกุ” เป็นสปีระจ�าพระองค์ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่4 

ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัย                            

สิ่งสักการะประจ�ามหาวิทยาลัย 

“หลวงพ่อสิงห์” ประดิษฐ์สถานอยู่ ณ หอพระหน้ามหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย

“ต้นประดูแ่ดง” เป็นไม้เนือ้แขง็ทีม่คีวามแขง็แกร่ง ซึง่แสดงถงึ ความแขง็แกร่งของมหาวทิยาลยั 

มีดอกสีแดงเข้มเหมือนหมากสุกที่มีสีสันพ้องกับสีประจ�ามหาวิทยาลัย และจะออกดอกใน

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2553

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

ความสัมพันธ์ทางวิชาการ มจพ. ไทย-เยอรมัน 53 ปี 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ

แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ในปีนี้ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา พ.ศ. 2553 จ�านวนทั้งสิ้น 5,189 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ�านวน 2 ราย ได้แก่ นายโอภาส เตพละกุล เข้ารับพระราชทานปริญญา

บรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรพัยากรมนษุย์ และ นายสมยศ กรีตชิวีนนัท์ เข้ารบั

พระราชทานปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเปิดอาคารบณัฑติวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สรินิธรไทย-เยอรมัน  (TGGS) พร้อมทั้งทรงเปิดและทอดพระเนตรงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ : ความสัมพันธ์ทางวิชาการ มจพ. 

ไทย-เยอรมัน 53 ปี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554   

นายโอภาส   เตพละกุล นายสมยศ   กีรติชีวนันท์
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150 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน (ค.ศ.1862-2012)

เนื่องในโอกาส 150 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน (ค.ศ.1862-2012) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผลส�าเร็จของความร่วมมือของสองประเทศที่มีมายาวนานและต่อเนื่อง 53 ปี จึงได้รับเกียรติ

จากสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีให้เป็นเจ้าภาพร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทตูสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนปีระจ�าประเทศไทย  กระทรวง

การต่างประเทศ กระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงอตุสาหกรรม จดังานการประชมุวชิาการ “150th Anniversary of Thai-German 

Diplomatic Relations DUAL. Excellence Thai-German Conference on Dual Education & Dual Studies” ในวันที่ 

1-2 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี เพื่อสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึงร่วมผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและ

การศึกษา รวมทั้งการรับถ่ายทอดความรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ประสบความส�าเร็จ หรือ Best Practice จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดย  Prof.Dr.h.c.Cornelia Pieper, German Minister of State in the Foreign 

Office รศ.ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ กล่าวสุนทรพจน์

ภายในงานมีพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฉบับ 

ฉบับแรก เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยนายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ กับ Prof.Dr.h.c.Cornelia Pieper, German Minister of State in the Foreign Office เป็นความร่วมมือ

แบบทวิภาคีที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 150 ปี และมีความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แสดงให้เห็น

ถึงปัจจัยที่ส�าคัญของ “Dual Professional Education and Dual Studding” 
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ฉบับที่ 2 “Bangkok Protocol” ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ      

บุณยโสภณ อธิการบดีและประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กับ Mr.Wolfgang Reuter, Managing Board Member, German 

Professional Qualification Federation เป็นการพัฒนาความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ DUAL.alliance of Professional Excel-

lence และน�าระบบการศึกษารูปแบบเยอรมันมาพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทย

นอกจากนี้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียังได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้สร้างคุณูปการที่เป็น

ประโยชน์ต่อวงการศกึษาไทย ทีเ่กดิจากความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิและวชิาการระหว่างประเทศไทยและสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี 

ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตลอดจนเพื่อสืบสานความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
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สภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพินิจ  จารุสมบัติ

นายนคร  ศิลปอาชา นางภรณี  ลีนุตพงษ์ นายแสงชัย  โชติช่วงชัชวาล

ดร.นิพนธ์  สุรพงษ์รักเจริญ

ดร.สมยศ  กีรติชีวนันท์ 

ดร.สุรินทร์  โตทับเที่ยง นายทวีศักดิ์  วรพิวุฒิ นายโอภาส  เขียววิชัยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายก

ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์

นายวุฒิชัย  สิงหมณี ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคาดร.ปรีดา  อัตวินิจตระการ
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รายงานประจ�าปี 2555

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อาจารย์สันติ  อัตถไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  อ่องอารี

(ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2555)

รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง

(สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  จตุรพาณิชย์

(สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2555)

รองศาสตราจารย์สมนึก  วิสุทธิแพทย์

(ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม

(ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2555)

อาจารย์มนตรี  เข็มราช

(สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2555)



11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ�า

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

รองศาสตราจารย์วันชัย  จันทรวงศ์

(ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2555)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ  ศักดิ์ศิริ

(ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2555)

นายวินัย  สารสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ  เศรษฐเสถียร

(สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2555)

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ

(สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2555)

นางศิริวิช  ดโนทัย

(สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2555)
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คณะผู้บริหาร ด�ารงต�าแหน่งถึง 13 พฤศจิกายน 2555

อธิการบดี

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ  

รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง

รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง

รองอธิการบดีประจ�า
วิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี

รองอธิการบดีประจ�า
วิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี  

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและกิจการพิเศษ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป   

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 มจพ.วิทยาเขตระยอง

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ    รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  สังข์สุวรรณ
(เกษียณอายุราชการ)

(ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
(รักษาการแทน)

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555)

อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์
(เกษียณอายุราชการ)

(ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555)

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส แสนวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล
(รักษาการแทน)

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555)

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555)

ดร.มาลินี อยู่โพธิ์รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ
(ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2555)

รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ บุตรดี
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คณะผู้บริหาร เริ่มด�ารงต�าแหน่ง 14 พฤศจิกายน 2555

อธิการบดี

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการ  

รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีประจ�า
วิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี  

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ มจพ.วิทยาเขตระยอง

รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ    รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ

อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส แสนวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล

รองศาสตราจารย์อนันต์ เวทย์วัฒนะ

ดร.มาลินี อยู่โพธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร

รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย
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คณะผู้บริหาร

คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  

คณบดีคณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ผู้อ�านวยการบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สิรินธรไทย-เยอรมัน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช มิ่งขวัญ
(ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2555)

อาจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุกสิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
(หมดวาระวันที่ 5 มิถุนายน 2555)

อาจารย์สุเทพ จันทน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
(ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2555)

อาจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล

(หมดวาระวันที่ 22 กันยายน 2555)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองดี ชีวพฤกษ์

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
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คณะผู้บริหาร

ผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้อ�านวยการ
ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อ�านวยการ
ส�านักหอสมุดกลาง

ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

ผู้อ�านวยการ
ส�านักหอสมุดกลาง

ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา

รองศาสตราจารย์ชาลี ตระการกูล
(หมดวาระวันที่ 2 ธันวาคม 2555)

รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ
(ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2555)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย กุศลจิตกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
(รักษาการแทน)

อาจารย์มนตรี เข็มราช
(หมดวาระวันที่ 19 มิถุนายน 2555)

รองศาสตราจารย์สมนึก วิสุทธิแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
(รักษาการแทน)

(ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555)
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รายงานประจ�าปี 2555

สภาวิชาการ

ประธาน

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ 

กรรมการ

 ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก 

 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ 

 รองศาสตราจารย์ชาลี ตระการกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองดี ชีวพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล อาจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุกสิก 

 อาจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ อาจารย์สุเทพ จันทน 

 อาจารย์สันติ อัตถไพศาล 

กรรมการและเลขานุการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง

ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางทิพวรรณ รัตนวงศ์ นางสาวธนพร ดีจงเจริญ

ประธานกรรมการ

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นางอรวรรณ ชยางกูร

กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล 

กรรมการและเลขานุการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสุชาดา จิตรเมตตาชน นายธีระ ภักดีวานิช

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

ประธาน ก.บ.ม.

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  

ก.บ.ม. 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ บุตรดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม

 อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์

 รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา รองศาสตราจารย์สมนึก วิสุทธิแพทย์

 รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ รองศาสตราจารย์ชาลี ตระการกูล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช มิ่งขวัญ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองดี ชีวพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย กุศลจิตกรณ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี อาจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์  

 อาจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก อาจารย์สุเทพ จันทน  

 อาจารย์สันติ อัตถไพศาล 

ก.บ.ม. ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นางภรณี ลีนุตพงษ์ นายโอภาส เขียววิชัย 

 นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม 

 อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช นายธีระ ภักดีวานิช 

 นายประคอง ไชยกิจ  

ก.บ.ม.และเลขานุการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส แสนวงศ์

ก.บ.ม.และผู้ช่วยเลขานุการ

 นางรัชฎา ธิโสภา

ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสาวนงลักษณ์ พงศ์เสวี นางสุนทรี ส�าเภาทอง

คณะท�างาน 

 นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข 
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รายงานประจ�าปี 2555

คณะกรรมการนโยบายและแผน

ประธานกรรมการ

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ บุตรดี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ 

 ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก

 รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ 

 รองศาสตราจารย์ชาลี ตระการกูล รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ 

 รองศาสตราจารย์สมนึก วิสุทธิแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองดี  ชีวพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย กุศลจิตกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์

 อาจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ อาจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุกสิก  

 อาจารย์สุเทพ จันทน อาจารย์สันติ อัตถไพศาล 

กรรมการและเลขานุการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นายธีระ ภักดีวานิช  
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คณะกรรมการด�าเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ด�ารงต�าแหน่งถึง 5 สิงหาคม 2555

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 อาจารย์สันติ อัตถไพศาล

รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 นายประคอง ไชยกิจ          

กรรมการ

 รองศาสตราจารย์สุรพล ศรีบุญทรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา เหล็กไหล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ว่องวิชญกร อาจารย์ ดร.ชลทิพย์ ยาวุธ

 อาจารย์วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ อาจารย์สุรัตน์ ศรีจันทร์

 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศักดา อาจารย์พิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์

 นางเบญจมาศ คานทอง นายบุญอนันต์ ซื่อสุธรรม

 นางสาวชาลินทร์ เกรียงสินยศ นางสาวธีราพร บุญเรือง

 นายก�าพล พูลมี นายอภิบาล ไชยทิพย์

 นายปุรศักดิ์ บุญสมบัติ นางพรศิริ โพธิโต 

 นางกัลยกร ไพบูลย์ นางสาวพัชรินทร์ เหสกุล 

 นางสาวพัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย นางสาวเปรมวดี อาวุธกรรมปรีชา

กรรมการและเลขาธิการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ ศักดิ์ศิริ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

 นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์ นางสาวรัตนา สุขเฉลิมศรี

 นางสาวกรองแก้ว เรืองพุ่ม
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รายงานประจ�าปี 2555

คณะกรรมการด�าเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

เริ่มด�ารงต�าแหน่ง 6 สิงหาคม 2555

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 อาจารย์สันติ อัตถไพศาล

รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 นายประคอง ไชยกิจ          

กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ กาญจนรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ ศักดิ์ศิริ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ว่องวิชญกร  อาจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค

 อาจารย์ ดร.ชลทิพย์ ยาวุธ อาจารย์ ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร  

 อาจารย์ ดร.สุนันฑา สดสี อาจารย์สุทธิชัย พิสุทธิ์เสรีวงศ์  

 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศักดา อาจารย์ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์

 ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ นางเบญจมาศ คานทอง 

 นายถิระ เพชรก�าบังภัย นางปิยลักษณ์ เต๊ะวงษ์ 

 นายปุรศักดิ์ บุญสมบัติ นาวสาวเพ็ญทิพย์ จิรพินนุสรณ์

 นางสาวพีรกร ด�าเนินภัณฑ์ นายอภิบาล ไชยทิพย์

 นางสาวชาลินทร์ เกรียงสินยศ นางสาวพัชรินทร์ เหสกุล

 นางพรศิริ โพธิโต นายธัชพล ริมธีระกุล

 นายจักรเรศ พฤกษพิทักษ์

กรรมการและเลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์  

ผู้ช่วยเลขาธิการ

 นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์ นางสาวรัตนา สุขเฉลิมศรี

 นางสาวกรองแก้ว เรืองพุ่ม 
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แผนภูมิการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะกรรมการ
นโยบายและแผน

คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสิน

มหาวิทยาลัย
(อธิการบดี)

(รองอธิการบดี)

สภาวิชาการ

สภาคณาจารยและ
พนักงาน

คณะ/วิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัย

(คณบดี/ผูอำนวยการ)

ฝาย/ศูนย
(หัวหนาฝาย/ศูนย)

สำนักงาน
ผูอำนวยการ

(หัวหนาสำนักงาน)

กอง/ศูนย
(ผูอำนวยการกอง/

ศูนย)

ภาควิชา/ฝาย/ศูนย
(หัวหนาภาควิชา/

ฝาย/ศูนย)

สำนักงานคณบดี/
สำนักงานผูอำนวยการ
(หัวหนาสำนักงาน)

สภามหาวิทยาลัย

(นายกสภามหาวิทยาลัย)

สำนักงานอธิการบดี
(หัวหนาสำนักงาน)

สำนัก/สถาบัน
(ผูอำนวยการ)
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รายงานประจ�าปี 2555

ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ก่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ปี พ.ศ. 2502 กระทรวงศกึษาธกิาร ได้ประกาศจดัตัง้โรงเรยีนเทคนคิพระนครเหนอื สงักดักรมอาชวีศกึษา เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2502 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ผลติช่างฝีมอืทีเ่น้นการปฏบิตัแิละประสบการณ์จรงิ ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไปในนาม 

“เทคนิคไทย-เยอรมัน” ต่อมาได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รัฐบาลไทยกับรัฐบาล

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันฉบับแรก ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2502

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 1 (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2509)

ปี พ.ศ. 2507 กระทรวงศกึษาธกิาร ได้ประกาศยกฐานะโรงเรยีนเทคนคิพระนครเหนอื ขึน้เป็น “วทิยาลยัเทคนคิพระนครเหนอื” 

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 2 (พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2514)

ปี พ.ศ. 2514 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. 2514 ให้รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ 

วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบัน

การศึกษาชั้นสูง และได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า” ให้เป็นสถาบันการศึกษาและ

วจิยั สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2514 มวีตัถปุระสงค์เพือ่จดัการศกึษา ท�าการวจิยั  ให้บรกิาร

วชิาการและส่งเสรมิทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ และครศุาสตร์อตุสาหกรรม รวมทัง้ท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม

ของชาต ิ โดยแบ่งการบรหิารงานออกเป็น 3 วทิยาเขต วทิยาลยัเทคนคิพระนครเหนอื ใช้ชือ่ว่า “สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ”

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 3 (พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2519)

ปี พ.ศ. 2517 - มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ก�าหนดให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็นส่วนราชการ

ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517

- มพีระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า วทิยาเขตพระนครเหนอื จดัตัง้หน่วยงาน 3 

หน่วยงาน ได้แก่ ส�านกังานรองอธกิารบด ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ และ คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและวทิยาศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2524)

ปี พ.ศ. 2524 มพีระราชกฤษฎกีาจดัตัง้วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม และส�านกัพฒันาเทคโนโลยทีางการศกึษาเพือ่การศกึษา

ด้านเทคนิค (ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษาในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2524

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529)

ปี พ.ศ. 2529 - มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2529 โดยให้แยกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าออกเป็นสถานศึกษา 3 แห่ง เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร

งานของแต่ละสถาบัน วิทยาเขตพระนครเหนือ ใช้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรท�าหน้าที่เป็นช่างเทคนิค นัก

วทิยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี วิศวกร ครูช่าง  และผู้บริหารในสถาบันการศึกษา ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อตอบ

สนองความต้องการก�าลังคนในการพัฒนาประเทศ
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529) (ต่อ)

ปี พ.ศ. 2529 - มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2529

- มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดต้ังกองธุรการและกองบริการการศึกษา ในสังกัดส�านักงานอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2529

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534)

ปี พ.ศ. 2531 - วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ดังนี้  

     1. ส�านักงานอธิการบดี (เปลี่ยนจากส�านักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตพระนครเหนือ)  

     2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เปลี่ยนชื่อจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์)

     3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (จัดตั้งใหม่โดยยกฐานะภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์)

     4. ส�านักหอสมุดกลาง (ยกฐานะจากงานห้องสมุด กองบริการการศึกษา)

- วนัที ่17 ตลุาคม พ.ศ. 2531  มปีระกาศทบวงมหาวทิยาลยัจดัตัง้หน่วยงานระดบักอง  สงักดัส�านกังานอธกิารบดี 

ดังนี้

     1. กองกลาง (เปลี่ยนจากกองธุรการ)

     2. กองกิจการนักศึกษา

     3. กองแผนงาน

ปี พ.ศ. 2534 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539)

ปี พ.ศ. 2536 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นหน่วยงานระดับคณะภายในสถาบัน                

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536

ปี พ.ศ. 2538 สถาบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรี ในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนอื ปราจนีบรุ ีมคีณะเทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรมเป็นคณะแรกทีจ่ดัตัง้ขึน้ที ่สจพ. ปราจนีบรุี

ปี พ.ศ. 2539 มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และ ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2539

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)

ปี พ.ศ. 2540 มปีระกาศทบวงมหาวทิยาลยัจดัตัง้ กองบรหิารและจดัการทรพัยากรมนษุย์ เป็นหน่วยงานระดบักอง สงักดัส�านกังาน

อธิการบดี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2540

ปี พ.ศ. 2544 - สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ดังนี้ 

   1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ 

   2. กองงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี  สังกัดส�านักงานอธิการบดี

   3. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สังกัดส�านักงานอธิการบดี
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) (ต่อ)

ปี พ.ศ. 2544 - สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง กองคลัง เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 

สิงหาคม พ.ศ. 2544

- สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดส�านักงาน

อธิการบดี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2544

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549) 

ปี พ.ศ. 2545 - สภาสถาบนัอนมุตัใิห้จดัตัง้ ศนูย์บรกิารเทคโนโลย ีสจพ.ปราจนีบรุ ีเป็นหน่วยงานภายในระดบักองสงักดัส�านกังาน

อธิการบดี เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2545

- สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 

พ.ศ. 2545

- สภาสถาบนัอนมุตัใิห้จดัตัง้ ศนูย์วจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นหน่วยงานภายในระดบักอง สงักดัส�านกังาน

อธิการบดี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545

ปี พ.ศ. 2546 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2546

ปี พ.ศ. 2548 สภาสถาบนัอนมุตัใิห้จดัตัง้ บัณฑติวทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์นานาชาตสิรินิธร ไทย-เยอรมนั  เป็นหน่วยงานภายใน

ระดับคณะ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2548

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554)

ปี พ.ศ. 2550 - สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ดังนี้

  1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นหน่วยงานภายในระดับภาควิชา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  2. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เป็นหน่วยงานภายในระดับภาควิชา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

- สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภายในระดับภาควิชา สังกัดคณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550

- สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ดังนี้

   1. ศนูย์ผลติต�าราเรยีน เป็นหน่วยงานภายในสงักดัส�านกังานอธกิารบด ี มฐีานะเทยีบเท่างานในส�านกังานอธกิารบดี   

  2. งานจดัสทิธปิระโยชน์และเกือ้กลูบคุลากร เป็นหน่วยงานภายในสงักดัส�านกังานอธกิารบด ีมฐีานะเทยีบเท่างานใน 

ส�านักงานอธิการบดี

- สภาสถาบนัอนมุตัใิห้เปลีย่นชือ่ภาควชิาการบรหิารงานก่อสร้างและออกแบบผลติภณัฑ์  เป็น ภาควชิาเทคโนโลยี

การออกแบบผลติภณัฑ์และจดัการอตุสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม เมือ่วนัที ่21 

พฤศจิกายน 2550

- สภาสถาบันอนุมัติยกฐานะศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น

หน่วยงานระดับคณะภายในสถาบัน  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554) (ต่อ)

ปี พ.ศ. 2550 - มีประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 27 

ธนัวาคม พ.ศ. 2550 มผีลให้สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืเปลีย่นสถานภาพเป็น “มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก�ากับของรัฐ 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาจะค�านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็น

เลิศทางวิชาการ

ปี พ.ศ. 2551 - ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ว่าด้วยการจดัตัง้ส่วนงานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2551 ให้หน่วยงานภายในระดับคณะ วิทยาลัย ส�านัก ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.บ. 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื พ.ศ. 2528 และหน่วยงานภายในทีจ่ดัตัง้โดยสภามหาวทิยาลยั ก่อนที่ 

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ประกาศให้มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงาน

ระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีจ�านวนทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน

- สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานใน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื พ.ศ. 2551 เมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 2551 ซึง่ได้มกีารทบทวน

บทบาทและภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานระดับคณะและปรับเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ดังนี้

1. ส�านักงานอธิการบดี มีการจัดตั้ง กองงานพัสดุ และมีการแบ่งหน่วยงานระดับงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี         

เพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน คือ งานวิเทศสัมพันธ์   

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการเปลี่ยนชื่อภาควิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่

        (1) เปลี่ยนชื่อ ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เป็น ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ 

       (2) เปลี่ยนชื่อ ภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ เป็น ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

       (3) เปลี่ยนชื่อ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต เป็น ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

       (4) เปลี่ยนชื่อ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็น ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

3. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มีการแบ่งหน่วยงานภายในเพิ่ม 2 หน่วยงานคือ ฝ่ายพลังงาน และ

ศูนย์การเชื่อมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้มีการเปลี่ยนชื่อฝ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจ ได้แก่ 

       (1) เปลี่ยนชื่อ ฝ่ายไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  เป็น ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

       (2) เปลี่ยนชื่อ ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและฝึกอบรม เป็น ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี   

 4. ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการ

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ได้แก่

       (1) ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย

       (2) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

       (3) ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

   5. ส�านกัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมกีารแบ่งหน่วยงานภายในเพิม่ขึน้ 1 หน่วยงาน คอื ศนูย์วจิยัเฉพาะทาง

ปี พ.ศ. 2553 - สภามหาวทิยาลยัอนมุตัใิห้จดัตัง้ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เป็นหน่วยงานภายในระดบัคณะ เมือ่วนัที่ 

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

- สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เห็นชอบในหลักการที่มหาวิทยาลัย

จะขยายการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปยงัจงัหวดัระยองและภมูภิาคตะวนัออก ในนาม มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ณ ต�าบลหนองละลอก อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
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รายงานประจ�าปี 2555

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554) (ต่อ)

ปี พ.ศ. 2554 - สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง กองกฎหมาย เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�านักงานอธิการบดี มีส่วนงาน

แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานวินัยและนิติการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2554

-  สภามหาวทิยาลยัอนมุตัใิห้ยบุและปรบัปรงุโครงสร้างองค์กรของส�านกัพฒันาเทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรม เมือ่วนัที่ 

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยให้มีการแบ่งส่วนงาน ดังนี้

   1. ส�านักงานผู้อ�านวยการ

   2. ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย

   3. ฝ่ายบริการตรวจสอบและทดสอบ

   4. ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

   5. ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม

- สภามหาวทิยาลยัอนมุตัใิห้เปลีย่นชือ่ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554

- สภามหาวิทยาลยัอนมุัตใิห้จดัตั้ง ศนูย์ความร่วมมอืนานาชาติ เป็นหนว่ยงานระดับกอง สงักดัส�านกังานอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) 

ปี พ.ศ. 2555 - สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง ภาควิชาสถาปัตยกรรม  เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดคณะสถาปัตยกรรม

และการออกแบบ  เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดังนี้

   1. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดส�านักงานอธิการบดี 

    2. ภาควชิาการสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย  เป็นหน่วยงานภายในระดบัภาควชิา สงักดัคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  เป็นภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร 

และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้

  1. ภาควิชาการออกแบบส�านักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดคณะ

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

   2. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาเขตปราจนีบรุ ีเป็นหน่วยงานระดบัฝ่าย สงักดัส�านกัคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตรประยุกต

ขยายการบริหารและการจัดการศึกษาจากกรุงเทพ ไปยังปราจีนบุรีและระยอง

เปนหนวยงานที่คณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 
มีมติเห็นชอบในหลักการใหมีการจัดตั้งสวนงานระดับคณะ ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะ/วิทยาลัย สำนัก/ศูนย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตรประยุกต

คณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

สำนักงานอธิการบดี

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตระยอง

คณะวิทยาศาสตรประยุกต

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี

โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร
พลังงานและสิ่งแวดลอม

โครงการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจและ
ศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

กรุงเทพมหานคร

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สำนักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม

สำนักคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถ

รองรับต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ที่ 1.2  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ที่ 1.3  มหาวิทยาลัยพัฒนาองค์กรมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
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รายงานประจ�าปี 2555

เป้าประสงค์ท่ี 1.1 ระบบการบรหิารองค์กรมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลสามารถรองรบัต่อสภาวการณ์

ที่เปลี่ยนแปลง

แผนกลยุทธ์ด้านอัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา้พระนครเหนอืเปน็สถาบนัการศกึษาแหง่การสรา้งสรรคป์ระดษิฐกรรมสูน่วตักรรม มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนา และ
สรา้งเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม อนักอ่ใหเ้กดิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ัง่ยนื ตลอดจนเพือ่เปน็การรองรบัประชาคมอาเซยีน ซึง่
สง่ผลโดยตรงกบัการบรหิารจดัการอดุมศกึษา ในการผลติบณัฑติทีม่คีวามพรอ้มรองรบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป การจดัทำาแผนกลยทุธด์า้น
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการกำาหนดกรอบแนวทางในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการของสถานประกอบการ 
ทั้งนี้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ที่กำาลังเข้าสู่ทศวรรษแห่งการ         
ขับเคลื่อนแผนไปสู่ความเป็นสากล โดยแผนกลยุทธ์ด้านอัตลักษณ์ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ด้านเอกลักษณ์ประกอบด้วย            
2 เป้าประสงค์ ดังนี้

แผนกลยุทธ์ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

ผลการด�าเนินงานด้านหน่วยงานใหม่ หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติบรรจุหน่วยงานใหม่ หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11                    
(พ.ศ. 2555 - 2559) ของมหาวิทยาลัย นั้น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 10 โครงการ ได้แก่

ส�านักงานอธิการบดี จ�านวน 3 โครงการ
 - กองกฎหมาย หน่วยตรวจสอบภายใน และศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ
ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 1 โครงการ
 - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จ�านวน 2 โครงการ
 - ภาควิชาสถาปัตยกรรม และภาควิชาการออกแบบสำานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 1 โครงการ
 - ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน จ�านวน 3 โครงการ
 - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟแวร์ และสำานักงานผู้อำานวยการ

 ส�าหรับหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ ดำาเนินการแล้วเสร็จ 11 สาขาวิชา ดังนี้
 1. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (สองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. บธ.บ. สาขาวิชาการออกแบบสำานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 3. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สหกิจศึกษา) (ภาษาอังกฤษ)  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 5. วท.ม. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ (สหวิทยาการ)  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 6. วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

เป้าประสงค์อัตลักษณ์ เป้าประสงค์เอกลักษณ์

1. ผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ นักศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตอบ
สนองความต้องการของตลาดแรงงานระดับชาติและนานาชาติ และเป็นกลไก
หนึ่งในการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ   
2. ผลิตบัณฑิตให้คิดเป็น บัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
3. ผลิตบัณฑิตให้ทำาเป็น บัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติ มี ศักยภาพด้าน
ทักษะวิชาชีพ มีความสามารถด้านการออกแบบ การวางแผนสามารถแก้ปัญหา
และปฏิบัติได้จริง       

1. พัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัยและประดิษฐกรรมอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับหรือมีคุณภาพในระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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 7. ค.อ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 8. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 10. ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
      (ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจพ. กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ฯลฯ)    
 11. ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยได้จัดทำาคำารับรองการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์              
การพฒันามหาวทิยาลยัให้เกดิความต่อเนือ่งเป็นปีที ่8 นบัตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา การจดัทำาคำารบัรองการปฏบิตังิาน ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการดำาเนินการภายใต้ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ของ
มหาวทิยาลยั กำาหนดระดบัคะแนนเตม็ 5 โดยตวัชีว้ดัคำารบัรองการปฏบิตังิานได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผน ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 พร้อมทั้งได้มีการลงนามในคำารับรองการปฏิบัติงาน ระหว่างผู้บริหารส่วนงานกับอธิการบดี 
จำาแนกผลการดำาเนินงานตามคำารับรองการปฏิบัติงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่  ผู้บริหารส่วนงานได้แสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่น
ผลักดันการดำาเนินงานไปสู่เป้าหมายในภาพรวม 2 ลักษณะ ได้แก่

1. ผลการดำาเนนิงานตามคำารบัรองการปฏบิตังิานในภาพรวมระดบัมหาวทิยาลยั จำานวน 46 ตวัชีว้ดั จากส่วนงาน 17 ส่วนงาน พบว่า 
มีผลการดำาเนินงานคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และสามารถดำาเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ ร้อยละ 80.98

2. ผลการดำาเนินงานตามคำารับรองการปฏิบัติงาน จำาแนกตามประเภทส่วนงาน พบว่า 
  ประเภทส่วนงานจัดการศึกษา จำานวน 45 ตัวชี้วัด จากส่วนงาน 10 ส่วนงาน มีผลการดำาเนินงานคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 

และสามารถดำาเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 77.90 โดยส่วนงานที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวมของประเภทส่วนงานจดัการศกึษา ได้แก่ คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม (4.38) วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (3.96) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (3.74) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (3.73) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (3.69) 

  ประเภทส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา จำานวน 22 ตัวชี้วัด จากส่วนงาน 4 ส่วนงาน มีผลการดำาเนินงานคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 และสามารถดำาเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 88.06 โดยส่วนงานที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่า
คะแนนเฉลีย่ในภาพรวมของประเภทส่วนงานสนบัสนนุการจดัการศกึษา ได้แก่ บณัฑติวทิยาลยั (4.75) สำานกัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (4.23) 

  ประเภทส่วนงานบริการวิชาการ จำานวน 33 ตัวชี้วัด จากส่วนงาน 3 ส่วนงาน มีผลการดำาเนินงานในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 และสามารถดำาเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 90.91 โดยส่วนงานที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่า
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเภทส่วนงานบริการวิชาการ ได้แก่ สำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (4.63) สำานักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม (4.61)

ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ได้เริม่ดำาเนนิการขยายโอกาสทางการศกึษาไปสูจ่งัหวดัระยองและพืน้ที ่ใกล้เคยีง 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนจากชาวจังหวัดระยองทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนประชาชนใน
จังหวัดระยองที่ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนากำาลังคนระดับสูงให้มีคุณภาพพร้อมที่จะเป็นกำาลังอันสำาคัญของท้องถิ่น และเพื่อให้ 
มจพ.วิทยาเขตระยองเป็นแหล่งรวมของการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในภูมิภาคนี้ อีกทั้งยังไม่ต้องส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวและป้องกันการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาแออัดในกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สำาหรับการ
ดำาเนินงานของ มจพ.วิทยาเขตระยอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลการดำาเนินงานพอสังเขป ดังนี้

1. ด้านการจดัการเรยีนการสอน ในระยะแรกจะใช้พืน้ทีข่องโรงเรยีนมธัยมตากสนิระยอง เป็นสถานทีส่ำาหรบัดำาเนนิการเรยีนการสอน
วิชาภาคทฤษฎีและงานประลองพื้นฐาน โดยเปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือวัด และสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2. ด้านบคุลากร มบีคุลากรจำานวน 25 คน จำาแนกเป็นสายวชิาการ 12 คน และสายสนบัสนนุวชิาการ 13 คน นอกจากนี ้ ยงัมบีคุลากร
สายวิชาการจากกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติงานที่วิทยาเขตระยองด้วย
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3. ด้านอาคารสถานที่ กำาลังดำาเนินการก่อสร้างอาคาร 2 หลัง ได้แก่
 3.1 อาคารเรียนรวม เป็นอาคาร ค.ส.ล สูง 5 ชั้น ขณะนี้ดำาเนินการตอกเสาเข็ม ฐานรากและตอม่อ

 3.2 อาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น ขณะนี้ดำาเนินการตอกเสาเข็ม ฐานราก 
ตอม่อและถังนำ้าใต้ดิน รวมถึงโครงสร้างชั้นที่ 1 และ 2

นอกจากนี้ยังมีงานผังบริเวณและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ งานรั้ว งานรั้วต้นไม้ งานป้ายโครงการและสระนำ้า งานขุดและถมดิน
ปรับระดับ เป็นต้น

การพัฒนาการประกันคุณภาพ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอืไดด้ำาเนนิงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษามาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมศีนูยป์ระกนั
คณุภาพการศึกษาเป็นหนว่ยงานกลางในการดำาเนนิงาน ใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย เปา้หมาย และระดบัคณุภาพตามมาตรฐาน สอดคลอ้งกับนโยบาย
และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวทิยาลยัไดด้ำาเนนิ
การด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดอบรม บรรยาย สัมมนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร        
จัดทำาเอกสารเพื่อให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวปฏิบัติ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดทำาแผนปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ      
การศึกษาเพื่อให้ส่วนงานต่างๆ ไปจัดทำาแผนและกิจกรรมให้สอดรับ เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งส่วนงานระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย ให้ความรู้เก่ียวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ตลอดจนการสร้างเครือข่าย                 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก เพื่อความร่วมมือในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553

การประเมนิตามตวับ่งชีป้ระเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม ปีการศกึษา 2553 ของมหาวทิยาลยั โดยผูท้รงคณุวฒุจิากสำานกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลการประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 4.56 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ตามรายละเอียดดังนี้
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจ�าปีการศึกษา 2554

มหาวทิยาลยัได้แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัมหาวทิยาลยั รอบปีการศกึษา 2554 เพือ่ตรวจสอบ และ
ประเมินการดำาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ในองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำาหนด ส่วนงานที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งสิ้น 18 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงานจัดการเรียนการสอน จำานวน 10 ส่วนงาน

2. ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ จำานวน 8 ส่วนงาน

ตัวบ่งชี้ คะแนนผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 4.50 ดี

   ด้านคุณภาพบัณฑิต 4.17 ดี

   ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.62 ดีมาก

   ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก

   ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก

   ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 4.25 ดี

   ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 4.19 ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 4.69 ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 5.00 ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 4.56 ดีมาก

ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน ค่าคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน

1.บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 4.14 ดี

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.13 ดี

3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 4.07 ดี

4. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 3.99 ดี

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.96 ดี

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.79 ดี

7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3.76 ดี

8. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 3.75 ดี

9. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 3.68 ดี

10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3.65 ดี

ส่วนงานที่สนับสนุนวิชาการ ค่าคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน

1. บัณฑิตวิทยาลัย 4.91 ดีมาก

2. สำานักงานอธิการบดี 4.81 ดีมาก

3. สำานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.73 ดีมาก

4. สำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 4.65 ดีมาก

5. สำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 4.45 ดี

6. สำานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.45 ดี

7. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส 4.19 ดี

8. สำานักหอสมุดกลาง 4.05 ดี
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2554

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำาปีการศึกษา 2554 ในภาพรวมทั้ง 
10 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี โดยผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ เป็นดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้
รับการพัฒนาให้ตรงตามภาระหน้าที่โดยการเข้ารับอบรม สัมมนา ประชุม ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

1. การให้ทุนการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานมีโอกาสศึกษาต่อทั้งในประเทศและ                
ต่างประเทศจากโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีบุคลากรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศจำานวน 2 ทุน 

2. การจดัฝึกอบรม สมัมนา ประชมุ ดงูานและบรรยายพเิศษภายในประเทศ มหาวทิยาลยัได้อนมุตัใิห้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยั 
จัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ดูงานและบรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจำานวน 192 โครงการ 

จ�านวนโครงการอบรม สัมมนา ประชุม บรรยายพิเศษและดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำาเนินการ 5.00 ดีมาก

2. การผลิตบัณฑิต 3.74 ดี

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5.00 ดีมาก

4. การวิจัย 3.62 ดี

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก

6. การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ 4.16 ดี

8. การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ดี

10. อัตลักษณ์ (รวมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย) 4.87 ดีมาก

คะแนนเฉลี่ย (รวมตัวบ่งชี้ทั้งหมด) 4.34 ดี

ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม บรรยาย
พิเศษ

ดูงาน รวม ร้อยละ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 11 2 3 2 21 10.94

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 9 - 1 - 15 7.81

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 2 2 1 1 8 4.17

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 4 2 1 - - 7 3.65

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 - 2 - 4 2.08

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 5 6 - 1 3 15 7.81

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 - - - - 3 1.56

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 6 4 - 1 6 17 8.85

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 2 1 - - - 3 1.56

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 9 - - - 9 4.69

ประเภท

 หน่วย : โครงการ

หน่วยงาน
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จ�านวนโครงการอบรม สัมมนา ประชุม บรรยายพิเศษและดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

3.  การจดัฝึกอบรม สมัมนา ประชมุ ดงูานและบรรยายพเิศษในต่างประเทศ มหาวทิยาลยัได้อนมุตัใิห้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยั  
จดัฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ดงูานและบรรยายพเิศษ เพือ่เพิม่พนูความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานให้แก่บคุลากรของมหาวทิยาลยั 
จำานวน 3 โครงการ

4. การอนมุตัใิห้บคุลากรของมหาวทิยาลยัลาศกึษาต่อ อบรม สมัมนา ประชมุ ดงูาน เสนอผลงานวจิยัและบรรยายพเิศษภายในประเทศ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จำานวน 7,219 คน*

จ�านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ดูงาน เสนอผลงานวิจัยและบรรยายพิเศษ
ภายในประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�าแนกตามหน่วยงาน

 

ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม บรรยาย
พิเศษ

ดูงาน รวม ร้อยละ

บัณฑิตวิทยาลัย - 2 - 2 - 4 2.08

สำานักงานอธิการบดี 12 26 7 7 3 55 28.65

สำานักหอสมุดกลาง 1 2 - - - 3 1.56

สำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 7 2 - - - 9 4.69

สำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 6 - - - - 6 3.13

สำานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 1 - 2 - 9 4.69

สำานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 - - - - 2 1.04

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 1 - 1 - - 2 1.04

รวม 66 78 13 20 15 192 100

ร้อยละ 34.37 40.63 6.77 10.42 7.81 100

ประเภท

 หน่วย : โครงการ

หน่วยงาน

ศึกษา
ต่อ

อบรม สัมมนา ประชุม ศึกษา
ดูงาน

เสนอผล
งานวิจัย

ฟัง
บรรยาย

รวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 114 735 35 21 11 349 1,271

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 170 393 151 23 25 150 917

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 126 45 152 5 6 58 392

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - 174 193 46 - 17 49 479

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 34 57 2 - 5 67 165

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - 143 156 - 28 3 131 461

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 50 11 - - - 3 65

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2 20 14 8 - - 43 87

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 
ไทย-เยอรมัน

2 53 56 - - 8 3 122

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 141 408 89 3 24 221 897

บัณฑิตวิทยาลัย - 31 46 20 2 - 40 139

สำานักงานอธิการบดี - 277 385 44 32 - 485 1,223

สำานักหอสมุดกลาง - 59 143 46 1 - 15 264

สำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 3 184 120 3 - - 30 340

สำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 1 167 5 - - - - 173

สำานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - 26 37 7 - - 23 93

สำานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 50 1 - - - 4 55

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 1 43 6 1 1 - 5 57

มจพ. วิทยาเขตระยอง - 18 - - 1 - - 19

รวม 32 1,880 2,811 604 117 99 1,676 7,219

ประเภท

หน่วย : คน*

หน่วยงาน

หมายเหตุ * นับจำานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาบุคลากรแบบซำ้าคน
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5.  การอนมุตัใิห้บคุลากรของมหาวทิยาลยัลาศกึษาต่อ อบรม สมัมนา ประชมุ ดงูาน เสนอผลงานวจิยัและบรรยายพเิศษในต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จำานวน 118 คน*

จ�านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ดูงาน เสนอผลงานวิจัยและบรรยายพิเศษ
ในต่างประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�าแนกตามหน่วยงาน

หมายเหตุ * นับจำานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาบุคลากรแบบซำ้าคน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดังนี้
1.  โครงการอบรมเรื่อง “KPI กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน” (สำาหรับผู้บริหาร) เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความ

เข้าใจ มทีกัษะและทัศนคตทิีด่ใีนเรือ่งการกำาหนดเป้าหมายในการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นองค์ประกอบสำาคญัในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
2.  การอบรมหลักสูตร “สมรรถนะวิชาชีพครู” รุ่นที่ 5 สำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และเข้าใจถึงวิธีการสอน องค์ประกอบของการจัดการศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ศึกษา
ต่อ

อบรม สัมมนา ประชุม ศึกษา
ดูงาน

เสนอผล
งานวิจัย

ฟัง
บรรยาย

รวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - - - - 38 - 38

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - - - - - 7 - 7

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - - 1 3 1 14 1 20

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - - - - - 5 - 5

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - 8 - 8

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - - - - 9 7 - 16

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - - - - - 4 - 4

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 - - - - 18 - 19

บัณฑิตวิทยาลัย - - - - 1 - - 1

รวม 1 - 1 3 11 101 1 118

ประเภท

หน่วย : คน*

หน่วยงาน
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3.  โครงการส่งเสรมิการทำาผลงานทางวชิาการของสายวชิาการ เข้าสูต่ำาแหน่งศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุ
บคุลากรสายวชิาการให้ตระหนกัถงึความสำาคญัในการพฒันาศกัยภาพของตนเองและกระตุน้ให้เข้าสูต่ำาแหน่งทางวชิาการในระดบั
สูงขึ้น 

4.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมองค์กร” เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทำาให้ตระหนักถึงบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และได้กรอบแนวคิดและแนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี

5.  โครงการบรรยายพเิศษเรือ่ง เทคนคิการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ สำาหรบับคุลากรสำานกังานอธกิารบด ีเพือ่เป็นการส่งเสรมิให้
บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา
ครบทุกตำาแหน่ง ระดับ และสายงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยพัฒนาองค์กรมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงมี            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง KM ZONE เพื่อให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

1.  โครงการเล่า (Story Telling) เรือ่งเทคนคิการทำางานของตนเอง เพือ่บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร และกลัน่กรองเผยแพร่ให้บคุลากร
ได้ทราบ และทดลองปฏิบัติ จำานวน 3 ครั้ง ได้แก่ การจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่อง  การเขียน SAR ของสำานักงานอธิการบดี และ
เรื่องการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  โครงการจัดการความรู้โดยการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย : นักวิจัยรุ่นใหม่  
3.  โครงการจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Story telling) ได้เล่าเรื่องเทคนิคการทำางานของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วม         

สายงานเดยีวกนั และดงึความรูแ้ละแนวปฏบิตัทิีด่ทีีอ่ยูใ่นตวับคุคลออกมา เพือ่บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร และกลัน่กรองเผยแพร่
ให้บุคลากรได้ทราบ และทดลองปฏิบัติ จำานวน 2 ครั้ง 

4.  โครงการจัดการความรู้โดยการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
5.  โครงการประกวดการจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยั ปีการศกึษา 2554 ด้านการเรยีนการสอน และด้านอืน่ๆ เพือ่นำาความรูท้ีไ่ด้ไป

เป็นแนวปฏบิตัทิีด่ใีห้กบัคณาจารย์และบคุลากร และเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้การจดัการความรูต้ามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั
บรรลุเป้าหมาย  
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตามหนังสือสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดทำาการสรุป

ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีการจัดทำาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย http://info-
center.kmutnb.ac.th โดยในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ได้มีการส่งข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ มีผู้มาใช้บริการจำานวน 114 ราย โดยข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นเรื่องการเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์องค์กรเชิงรุก
ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เรื่องการนำาระบบการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 

กิจกรรมบริหารจัดการของส่วนงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรม
“การจัดการความรู้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม KMUTNB การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติ”

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 เรื่อง “การจัดท�าคู่มือสมรรถนะ”
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คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง  “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส�าหรับรองรับการเปิดเสรีอาเซียน”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการความรู้โดยการเล่าเรื่อง 
 ครั้งที่ 1 เรื่อง “การสอนอย่างไรให้นักศึกษาสามารถคิดเป็นท�าเป็น” 

และเรื่อง “เขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” 
ครั้งที่ 2 เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบจัดการความรู้ (KM)”

บัณฑิตวิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การน�าหลักการบริหารยุคใหม่มาพัฒนากระบวนงาน”
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ส�านักงานอธิการบดี จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและทีมงาน” 

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย”

ศูนย์ผลิตต�าราเรียน จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 
เรื่อง “การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ผลิตต�าราเรียน” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 2.1  นกัศกึษามคีวามรู ้ ทักษะ วชิาการและวชิาชีพมีคณุลักษณะบัณฑติท่ี

พงึประสงค์สอดคล้องกบัอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงานระดับชาติ และนานาชาติ และเป็นกลไก

หนึ่งในการขับเคลื่อน ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 2.2  นักศึกษามีองค์ความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ ซึ่ง

เป็นผลท่ีเกิดจากการบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับ

การจัดกิจกรรมนักศึกษา

เป้าประสงค์ท่ี 2.3  นักศึกษาได้รับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้อย่างคล่องตัว ทันสมัย 

สอดคล้องกับบริบทกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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รายงานประจ�าปี 2555

เป้าประสงค์ 2.1 นักศึกษามีความรู้ ทักษะ วิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการของตลาด

แรงงานระดับชาติ และนานาชาติ และเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

การพัฒนาการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กำาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ว่าให้เป็นผู้ “ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่ปฏิบัติ 

ได้จริง ไม่ทอดท้ิงคุณธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีจรรยาบรรณ ขยันอดทน ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รักษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยดำาเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล ให้ความสำาคัญ  

ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาการและเป็นสากลมากขึ้น สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแข่งขันด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งมี  

การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมาบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง และได้ส่งเสริมให้

นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาทำาปริญญานิพนธ์

ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในชุมชน นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ           

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติสำาหรับการก้าวเข้าสู่                    

การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื มส่ีวนงานทีท่ำาหน้าทีจ่ดัการเรยีนการสอน 10 หน่วยงาน ได้แก่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์

ประยกุต์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะอตุสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ บณัฑติวทิยาลยัวศิวกรรมนานาชาตสิรินิธร 

ไทย-เยอรมัน และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้ดำาเนินการสอนรวมทั้งสิ้น 142 หลักสูตร จำาแนกเป็นระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร 

คิดเป็นร้อยละ 18.31 ระดับปริญญาโท 46 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 32.40 ระดับปริญญาตรี 67 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 47.18 และระดับ 

ตำ่ากว่าปริญญาตรี 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 2.11 โดยเปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มจำานวน 9 หลักสูตร ดังนี้

ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

4.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

5.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ระดบัปรญิญาโท 1 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลย ีวศิวกรรมยานยนต์และพลงังาน วทิยาลยั

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่

1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.  หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการออกแบบสำานกังานอตัโนมตัแิละการจดัการธรุกจิ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรของกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ซึ่งเป็นสถาบันสมทบเปิดสอนจำานวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

ได้แก่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
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คุณภาพบัณฑิต

ภาวะการหางานท�าของบัณฑิต

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ได้ดำาเนนิการสำารวจภาวะการหางานทำาของบณัฑติ รุน่ปีการศกึษา 2553 ระหว่าง

วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 กันยายน 2554 และระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2555 (หลังจบการศึกษา 9 เดือน) มีผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 

จำานวน 5,480 คน มผีูเ้ข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร จำานวน 5,370 คน และกรอกแบบสำารวจภาวะการหางานทำาของบณัฑติ จำานวน 5,400 คน 

คิดเป็นร้อยละ 98.54 ผลการสำารวจพบว่า บัณฑิตมีงานทำา จำานวน 4,280 คน คิดเป็นร้อยละ 79.26 ยังไม่ได้งานทำา จำานวน 818 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.15 และศึกษาต่อ จำานวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 5.59

ภาวะการหางานท�าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

จ�านวน

แบบส�ารวจ

มีงานท�าแล้ว ยังไม่ได้งานท�า ศึกษาต่อ

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

ระดับปริญญาตรี 4,421 3,404 77.00 727 16.44 290 6.56

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,177 893 75.87 182 15.46 102 8.67

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 341 273 80.06 55 16.13 13 3.81

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 992 723 72.88 145 14.62 124 12.50

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 463 372 80.35 82 17.71 9 1.94

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 60 49 81.67 11 18.33 0 0.00

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 123 97 78.86 25 20.33 1 0.81

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,265 997 78.81 227 17.94 41 3.24

ระดับปริญญาโท 906 804 88.74 90 9.93 12 1.33

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 179 159 88.83 16 8.94 4 2.23

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 375 350 93.33 24 6.40 1 0.27

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 36 28 77.78 3 8.33 5 13.89

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 171 143 83.63 28 16.37 0 0.00

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 72 59 81.94 11 15.28 2 2.78

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 42 41 97.62 1 2.38 0 0.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 15 93.75 1 6.25 0 0.00

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สิรินธร ไทย-เยอรมัน

15 9 60.00 6 40.00 0 0.00

ระดับปริญญาเอก 73 72 98.63 1 1.37 0 0.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 9 100.00 0 0.00 0 0.00

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 54 54 100.00 0 0.00 0 0.00

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 100.00 0 0.00 0 0.00

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 4 3 75.00 1 25.00 0 0.00

รวมทั้งหมด 5,400 4,280 79.26 818 15.15 302 5.59

ระดับการศึกษา/คณะ
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ภาวะการมงีานทำาของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีรุน่ปีการศกึษา 2553 มผีูท้ีท่ำางานแล้วเป็นงานใหม่ ด้านการประกอบอาชพีทีส่อดคล้อง

กับสาขาวชิาและการได้รบัเงนิเดอืนตามเกณฑ์ของ ก.พ. พบว่า บณัฑติมกีารประกอบอาชพีทีส่อดคล้องกบัสาขาวชิาทีเ่รยีน จำานวน 2,620 คน   

คิดเป็นร้อยละ 76.97 โดยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมบีณัฑติทีป่ระกอบอาชพีทีส่อดคล้องกบัสาขาวชิา คดิเป็นร้อยละ 91.75 สำาหรบั

การได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ. บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเงินเดือน 

สูงกว่าเกณฑ์ทั้งหมด

ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553 

พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตในภาพรวม นายจ้างมีความ    

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
บัณฑิต
ทั้งหมด

ประกอบอาชีพสอดคล้องกับสาขาวิชา การได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ ก.พ.

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2,163 1,699 78.55 464 21.45 116 5.36 2,047 94.64

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 893 695 77.83 198 22.17 28 3.13 865 96.87

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 273 200 73.26 73 26.74 32 11.72 241 88.28

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 997 804 80.64 193 19.36 56 5.61 941 94.39

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1,144 832 72.73 312 27.27 125 10.92 1,019 89.08

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 723 513 70.95 210 29.05 67 9.26 656 90.74

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 372 283 76.08 89 23.92 52 13.97 320 86.03

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 49 36 73.47 13 26.53 6 12.24 43 87.76

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การผังเมือง

97 89 91.75 8 8.25 2 2.06 95 97.94

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 97 89 91.75 8 8.25 2 2.06 95 97.94

รวม 3,404 2,620 76.97 784 23.03 243 7.14 3,161 92.86
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต จ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

หน่วย : ค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจของนายจ้าง

หน่วย : ค่าเฉลี่ย
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รายงานประจ�าปี 2555

เป้าประสงค์ที่ 2.2 นกัศกึษามอีงค์ความรูแ้ละเสรมิสร้างลกัษณะนสิยัอนัพงึประสงค์ ซึง่เป็นผลทีเ่กดิจาก

การบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

การพัฒนาหลักสูตร

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืมุง่เน้นการพฒันาหลกัสตูรใหม่และหลกัสตูรปรบัปรงุให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ซึ่งในปีการศึกษา 2555  

มหาวทิยาลยัได้ดำาเนนิการพฒันาหลกัสตูรใหม่และหลกัสตูรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน เทคโนโลย ีและมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ครบทุกหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาที่เรียน

ครบตามหลักสูตรจะมีผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

การพัฒนาหลักสูตรใหม่ จ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรสองภาษา) 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสำานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

การปรับปรุงหลักสูตร จ�านวน 40 หลักสูตร ได้แก่

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมขนถ่าย

วัสดุ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมการบินและอวกาศ, วิศวกรรม

ไฟฟ้า, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

เทคโนโลยไีฟฟ้าอตุสาหกรรม (ต่อเนือ่ง), เทคโนโลยกีารผลติ (ต่อเนือ่ง)     

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรม

เครือ่งกล, วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์, วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูร 5 ปี)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, เคมีอุตสาหกรรม, คณิตศาสตร์

ประยุกต์      

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
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กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ     

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง  

ระดับบัณฑิตศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรใหม่ จ�านวน 6 หลักสูตร ได้แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ  

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน  

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

- หลักสูตรศิลปบัณฑิต  ออกแบบภายใน, ออกแบบเซรามิกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำาลัง, เทคโนโลยีวิศวกรรม          

พอลเิมอร์, เทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์, เทคโนโลยวีศิวกรรม

แม่พิมพ์และเครื่องมือ, เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำาความเย็นและ

การปรับอากาศ, เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์, เทคโนโลยีวิศวกรรม

อตุสาหการ, เทคโนโลยวีศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์, เทคโนโลยวีศิวกรรม

การออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล, เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, 

วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำาลัง (ต่อเนื่อง), เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

(ต่อเนื่อง), เทคโนโลยีเครื่องต้นกำาลงั  (ต่อเนื่อง), เทคโนโลยีเครือ่งกล 

(ต่อเนื่อง), เทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง)
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รายงานประจ�าปี 2555

การปรับปรุงหลักสูตร จ�านวน 36 หลักสูตร ได้แก่

ปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ�านวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ

2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมการผลิต 

(นานาชาติ), วิศวกรรมวัสดุ

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี, 

วิศวกรรมการบินและอวกาศ, วิศวกรรมวัสดุ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  คอมพิวเตอร์ศึกษา, บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา, เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์, บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม, สถิติประยุกต์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ), เทคโนโลยีสารสนเทศ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 

ไทย-เยอรมัน 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วศิวกรรมเครือ่งกล การจำาลองและการออกแบบ  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ, วศิวกรรม

ไฟฟ้ากำาลังและพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตร

นานาชาติ), วิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมยานยนต์ 

(หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรนานาชาติ), 

วิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ 

(หลักสูตรนานาชาติ)           

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง 
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การพัฒนาคุณภาพศึกษา

1. การจัดกิจกรรมนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ดังนี้

 1.1 กิจกรรมด้านวิชาการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านความรู้ทาง

วิชาการให้แก่นักศึกษา มีการดำาเนินงาน จำานวน 6 โครงการ อาทิ  โครงการ English Camp 2011 โครงการเติมเต็มภาษา

นอกห้องเรียน โครงการบันทึกภาพเมืองเก่า เป็นต้น

 1.2 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกจิตสำานึกด้านศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมและประเพณต่ีางๆ    

มกีารดำาเนนิงาน จำานวน 23 โครงการ อาท ิ โครงการสงัฆทานวนัแม่ โครงการร้อยรกั ร้อยสิง่ดเีพือ่แม่ โครงการร้อยรกั ร้อยสิง่ดี            

เพือ่พ่อ โครงการอบรมจรยิธรรมเยาวชนภาคฤดรู้อน โครงการสานฝัน ปันรกั ให้กบัน้อง โครงการตกับาตรประจำาสปัดาห์ เป็นต้น

 1.3 กิจกรรมด้านอาสาพัฒนาและบ�าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสามัคคี มีความรับผิดชอบและ

เสียสละต่อส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนพัฒนา

สังคมชนบทที่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสที่ดีขึ้น มีการดำาเนินงาน จำานวน 35 โครงการ อาทิ โครงการค่ายบำาเพ็ญประโยชน์ 

โครงการกีฬากาแล โครงการสำารวจค่ายอนุรักษ์ พัฒนาชนบท โครงการนิทรรศการวัฒนธรรมพื้นบ้าน โครงการค่ายกิจกรรม

สัมพันธ์ เป็นต้น

 1.4  กิจกรรมด้านกีฬา เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้แข่งขันมีความร่วมมือ เกิดความสามัคคีและมีนำ้าใจเป็น

นกักฬีา ตลอดจนมสีขุภาพร่างกายแขง็แรง มกีารดำาเนนิงาน จำานวน 25 โครงการ อาท ิโครงการเข้าร่วมแข่งขนับรดิจ์อดุมศกึษา 

2554  โครงการแข่งขันยิงปืนอุดมศึกษา โครงการแข่งขันวอลเลย์บอล โอเพ่น ครั้งที่ 14 โครงการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน 

ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2554 เป็นต้น
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รายงานประจ�าปี 2555

 1.5 กิจกรรมส่วนกลาง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมส่วนกลาง

ต่างๆ มีการดำาเนินงาน จำานวน 50 โครงการ อาทิ โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 โครงการเปิดโลกกิจกรรม โครงการ

มารยาทดีศรีพระจอม โครงการค่ายเด็กดีเพื่อเด็กดี โครงการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ โครงการทัศนศึกษา โครงการติวก่อนสอบ

ปลายภาค เป็นต้น

 

2. การให้บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีกลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้บริการห้องสมุดอาชีพ บริการจัดหางาน

และบรกิารสารสนเทศ รวมถงึให้คำาปรกึษาทางด้านจติวทิยา โดยมงีบประมาณ พ.ศ. 2555 มกีารจดัโครงการ/กจิกรรม อาท ิโครงการ

ตลาดนดัหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 โครงการโลกทัศน์อาชีพ โครงการนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นต้น

3. การให้บริการด้านวนิยัการศกึษา มกีลุม่งานวนิยัและพฒันานกัศกึษา ควบคมุดแูลนกัศกึษาในด้านการสอบสวน การพจิารณาลงโทษ 

การป้องปรามปราบมิให้นักศึกษากระทำาผิด เพื่อให้นักศึกษากระทำาผิดวินัยน้อยลง รวมถึงงานด้านวิชาการทหารอีกด้วย โดย              

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการจัดโครงการ/กิจกรรม อาทิ โครงการรณรงค์วินัยพื้นฐาน โครงการวันต่อต้านยาเสพติด โครงการ

เยี่ยมค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นต้น

4. การให้บริการสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษา มีงานบริการสุขภาพ ให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่นักศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษารู้จักดูแลสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ ไม่เสพยาเสพติดและของมึนเมา ลดปัจจัยเสี่ยงทาง

สขุภาพ โดยมงีบประมาณ พ.ศ. 2555 มกีารจดัโครงการ/กจิกรรม อาท ิ โครงการบรจิาคโลหติ โครงการนทิรรศการส่งเสรมิสขุภาพ  

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ตรวจสุขภาพฟรี เป็นต้น
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5. การให้บริการทุนการศึกษา มีงานสวัสดิการนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับทุนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยทุนการศึกษาทั่วไป และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการ

จัดสรรทุนการศึกษา ดังนี้

 1. ทนุการศกึษาภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ได้รบัการสนบัสนนุการศกึษาจากบรษิทั มลูนธิ ิห้างร้าน ศษิย์เก่า ซึง่มหาวทิยาลยั

ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน/ความสามารถด้านต่างๆ/เรียนดี/ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา จำานวนทั้งสิ้น 

153 ทุน มูลค่าทุน 2,912,200 บาท

 2.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน ให้นักศึกษาท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสงค์จะขอรับเงินทุนการศึกษาประเภทที่ต้องชำาระเงินคืนใน “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 

(กยศ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 - 2555 มีนักศึกษาอยู่ในโครงการทั้งสิ้น จำานวน 50,000 สัญญา มูลค่าทุน 360,892,950 บาท

 3.  กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึง่คณุสมบตัเิบือ้งต้น คอื มรีายได้ครอบครวัเกนิปีละ 150,000 

บาท และมคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ที ่สกอ. กำาหนดเรือ่งหลกัสตูรและสาขาวชิา ปัจจบุนัมนีกัศกึษาทีอ่ยูใ่นโครงการทัง้สิน้ 404 

สัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,675,400 บาท

6. การให้บริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการเปิดให้บริการศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ หอพักนักศึกษา ท่ี

กรงุเทพมหานคร โดยเปิดให้บรกิารแก่นกัศกึษา ตัง้แต่ปีการศกึษา 2552 เป็นต้นมา เพือ่รองรบันกัศกึษาของมหาวทิยาลยั ในระดบั

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ซึ่งมีภูมิลำาเนาอยู่ในต่างจังหวัดและปริมณฑล นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการที่พักอาศัย

สำาหรบันกัศกึษาชาวต่างชาตด้ิวย มหาวทิยาลยัมนีโยบายให้นกัศกึษาต่างคณะหรอืวทิยาลยั ซึง่มพีืน้ฐานทางความรูแ้ละความสนใจ 

ทีแ่ตกต่างกนัได้มโีอกาสใช้ชวีติความเป็นอยูร่่วมกนั แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ความรู ้ ซึง่กนัและกนัอนัจะเป็นแนวทางนำามาซึง่ความ

เข้าใจและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เสริมให้กับนักศึกษา อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรม 

5ส. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และทำาบุญตักบาตร โครงการปฐมนิเทศและรับนักศึกษาใหม่ประจำาปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หอพักนักศึกษากรุงเทพฯ มีจำานวนนักศึกษาพักอาศัย รวมทั้งสิ้น 890 คน เป็นนักศึกษาชาย จำานวน 463 

คน และนักศึกษาหญิง จำานวน 427 คน สำาหรับหอพักนักศึกษาที่วิทยาเขตปราจีนบุรี มีจำานวนนักศึกษาพักอาศัย รวมทั้งสิ้น 1,003 คน เป็น

นักศึกษาชาย จำานวน 439 คน และนักศึกษาหญิง จำานวน 564 คน นอกจากนี้ยังมีหอพักใหม่สำาหรับนักศึกษาหญิง จำานวน 1 อาคาร มี 135 

ห้อง รองรับนักศึกษาได้ 540 คน

7.  การให้บรกิารห้องสมดุ สำานกัหอสมดุกลางทำาหน้าทีจ่ดัหา พฒันาและจดัการระบบทรพัยากรสารสนเทศทกุประเภทอย่างมคีณุภาพ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการดังนี้ 

หนังสือภาษาไทย 112,952 เล่ม หนังสือภาษาต่างประเทศ 95,978 เล่ม

ปริญญานิพนธ์ 14,540 รายชื่อ วิทยานิพนธ์  5,845 รายชื่อ

รายงานการวิจัย  4,027  รายชื่อ สิ่งพิมพ์รัฐบาล     784 รายชื่อ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 12,666 รายชื่อ วารสารภาษาไทย     341 รายชื่อ

วารสารภาษาต่างประเทศ     105 รายชื่อ กฤตภาค  1,204 เรื่อง
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รายงานประจ�าปี 2555

หนังสือพิมพ์ภาษาไทย      17 รายชื่อ หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ       2  รายชื่อ

วารสารเย็บเล่มภาษาไทย  1,882  เล่ม วารสารเย็บเล่มภาษาต่างประเทศ  4,761 เล่ม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  2,758  รายชื่อ วีดิทัศน์ (VC)  8,950 รายชื่อ

วีดิทัศน์พร้อมคู่มือ (IVC)      92 รายชื่อ เทปตลับ (TC)    789 รายชื่อ

เทปตลับพร้อมคู่มือ (ITC)    624 รายชื่อ แผ่นใส (TRC)     44 รายชื่อ

ซีดีรอมมัลติมีเดีย (CDM)  3,242 รายชื่อ ซีดีรอมมัลติมีเดียพร้อมคู่มือ (ICDM)   313 รายชื่อ

วีดีโอซีดี (VCD)  4,797 รายชื่อ วีดีโอซีดีพร้อมคู่มือ (IVCD)   406 รายชื่อ

ดิจิทัลวีดิโอ (DVD)    243 รายชื่อ ดีจิทัลวีดิโอพร้อมคู่มือ (IVCD)   186 รายชื่อ 

คอมแพ็คดิสด์ (CDS)     59 รายชื่อ คอมแพ็คดิสก์พร้อมคู่มือ (ICDS)    20 รายชื่อ  

  

นอกจากนี้สำานักหอสมุดกลางยังเปิดให้บริการห้องสมุดอัตโนมัติและการสืบค้นสารสนเทศบนเครือข่าย และการจัดทำา E-Project 

เป็นการสแกนหนงัสือวทิยานพิธ์และปรญิญานพินธ์เข้าฐานข้อมลูของสำานกัหอสมดุกลาง เพือ่ความสะดวกในการให้บรกิาร อกีทัง้ยงัมกีารผลติสือ่ 

E-Tutor ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงเนื้อหาในห้องเรียน ผ่านระบบออนไลน์

เป้าประสงค์ที่ 2.3 นักศึกษาได้รับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้อย่างคล่องตัว ทันสมัย สอดคล้องกับ

บริบทกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม

การพัฒนาการให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวทิยาลยัได้พฒันาระบบสารสนเทศทีใ่ช้ในการบรหิารทรพัยากรของมหาวทิยาลยัให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยมแีนวคดิทีจ่ะปรบัปรงุ

ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ให้สามารถทำางานร่วมกัน ด้วยการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งาน

สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำางาน ตลอดจนลดความผิดพลาดในขั้นตอนการทำางาน ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 สำานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศ การใช้งานคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 

และซอฟแวร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศตา่งๆ ภายในมหาวทิยาลัยให้ทนักบัความตอ้งการทั้งในด้านการศึกษาและการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายเพื่อการศึกษา NEdNet Backbone 10Gb เป็นการพัฒนาการศึกษาและโครงการสร้าง  

เครอืข่ายใยแก้วนำาแสงเชือ่มโยงไปยงัวทิยาเขตต่างๆ เพือ่ขยายช่องสญัญาณเครอืข่ายแกนหลกั พร้อมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพการรกัษา

ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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2. ระบบประชุมทางไกลระหว่าง มจพ. กรุงเทพฯ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง เป็นระบบประชุมทางไกลระหว่าง 

มจพ. กรุงเทพฯ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและประหยัดเวลา ช่วยอำานวย

ความสะดวก โดยสามารถใช้ในการจัดประชุมหรือสัมมนาสำาหรับเจ้าหน้าที่จำานวนมาก ระหว่างวิทยาเขตต่างๆ โดยไม่จำาเป็นต้อง

มีการเดินทางมาที่ มจพ.กรุงเทพฯ 

3.  พฒันาระบบสารสนเทศบคุลากรมหาวทิยาลยั  เพื่อรองรับการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ระดับการศึกษา 

ผลการปฏบิตังิาน และผลงานทางวชิาการ นอกจากนีร้ะบบดงักล่าวสามารถบรูณาการฐานข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในระบบสารสนเทศ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบการประเมินผลงานทางวิชาการ ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบงานทะเบียนนักศึกษา เป็นต้น ตลอดจนเพื่อ

ใช้ในการรองรับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งเกรดออนไลน์ ใช้ในการบริหารและจัดการในการตัดและส่งเกรดแบบออนไลน์ของอาจารย์

ภายในมหาวิทยาลัย ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนสามารถช่วยวิเคราะห์ ตรวจสอบ และเชื่อมโยง                       

การจัดการเกี่ยวกับเกรดในแต่ละส่วนงานเข้ากับระบบงานทะเบียนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานประจ�าปี 2555

5. พัฒนาระบบประเมินการสอนอาจารย์ เป็นระบบการจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการสอน

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ระบบ

สารสนเทศ ดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้สอนรับทราบผลการปฏิบัติงานด้านการสอนและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ            

การปรับปรุงการสอนให้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ

มหาวทิยาลยัมคีวามร่วมมอืทางวชิาการกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ เพือ่เป็นการสร้างเครอืข่ายทางวชิาการทัง้ในด้านการจดัการ

เรียนการสอน การวจิยัและการบรกิารวชิาการให้มคีวามเข้มแขง็ยิง่ขึน้ โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวทิยาลยัได้ลงนามความร่วมมอื

กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้นจำานวน 57 โครงการ ดังนี้

หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท มิชลิน ประเทศไทย จำากัด  (MAE)

Thai Samsung Electronic Co.,Ltd.

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา การวิจัยและ               

การบริหารจัดการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา การวิจัยและ               

การบริหารจัดการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาทร์ทเลิร์นนิ่ง

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา การวิจัยและ               

การบริหารจัดการ



55
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ต่อ)

บริษัท อินเตอร์เทค คอนซัลแตนท์ จำากัด

บริษัท เมสโปร (1989) จำากัด

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำากัด (มหาชน)

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำากัด

บริษัท สยามเอ็นจิเนียฟอรั่ม จำากัด

บริษัท ประดับวงศ์ จำากัด

บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำากัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

บริษัท ฤทธา จำากัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำากัด

ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ความร่วมมือในโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ

การศึกษา

กองทัพอากาศ ความร่วมมือในโครงการผลิตนำ้ามันเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์ (jet 

Fuels, C9-C12) สำาหรบัอากาศยานด้วยกระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์

บริษัท ทีไทยแลนด์ ฟู๊ด จำากัด ความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวจากอาหาร

ทะเล

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำากัด ความร่วมมือในโครงการวิจัย “การออกแบบวางผังแม่บทพัฒนา

หัวงานเขื่อนบางวาดและอ่างเก็บนำ้าบางเหนียวดำา จังหวัดภูเก็ต”

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง 

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และ              

การบริหารจัดการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการ

ศึกษาด้านภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการวิจัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภาคณบด ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งประเทศไทย CITT (Concil 

of IT Deans of Thailand)

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และ             

การบริหารจัดการ

สำานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ความร่วมมือในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน การดำาเนินการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 8
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หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำาปาง

ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี

โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนลำาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับ

ช่างอุตสาหกรรม ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำากัด ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัย การผลิต และพัฒนาบุคลากร

ด้านเทคนิค

กลุ่มบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย ความร่วมมือในโครงการพัฒนาบุคลากร

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย ความร่วมมือทางวิชาการ

1. โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมนำ้าตาลไทยอย่าง

ยั่งยืนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. โครงการเพิ่มศักยภาพคลังข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรม

อ้อยและนำ้าตาลทราย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการ

1. โครงการพฒันาการรวมกลุม่และเชือ่มโยงอตุสาหกรรม (Industrial 

Cluster Development) อุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน และ

อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำาปะหลัง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ความร่วมมือในโครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเหมืองแร่โปแตช

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการ

1. โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการนำ้าเสียโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน

2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัยสถานประกอบการ: 

ความปลอดภยัระบบทำาความเยน็ทีใ่ช้แอมโมเนยีเป็นสารทำาความเยน็

และความปลอดภัยภาชนะรับแรงดัน

กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าไทย

ความร่วมมือในโครงการกำากับดูแล และส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม 

พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)

สถาบันไทย-เยอรมัน ความร่วมมือทางวิชาการ

1. โครงการพฒันาการออกแบบผลติภณัฑ์ในอตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์

2. โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบเพื่อลดต้นทุนการผลิตใน

อุตสาหกรรมแปรรูปไม้สัก

3. โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีพลาสติก 

3 มติช่ิวยในการออกแบบวเิคราะห์และผลติแม่พมิพ์พลาสตกิเพือ่เพิม่

ศักยภาพการผลิตแม่พิมพ์ภายในประเทศ

สถาบันพลาสติก ความร่วมมือในโครงการเพ่ิมศักยภาพฐานข้อมูลประเภทการใช้

ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8 ความร่วมมอืในกจิกรรมประยกุต์ใช้งานวจิยันวตักรรมอตุสาหกรรมสู่

เชิงพาณิชย์และส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาค “เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด

หวาน จังหวัดสมุทรสาคร” และ”เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็งจังหวัด

สมุทรสาคร” 

บริษัท ฟอร์เวิร์ด การ์เด้น จำากัด ความร่วมมือในโครงการโรงแรมไอยรา เลค โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท เพื่อ

ศึกษาวิเคราะห์การป้องกันนำ้าท่วมของบริษัทฯ

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยเพ่ือจัดทำาร่างมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการ

1. โครงการคลนิกิอตุสาหกรรมเพือ่การฟ้ืนฟสูถานประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

2. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ (กิจกรรมบ่มเพาะปี 2555)

องค์การเภสัชกรรม ที่ปรึกษา (Total Productive Maintenance)ดำาเนินการปรับปรุง

ประสทิธภิาพโดยรวมเครือ่งจกัรของกลุม่เป้าหมายของกลุม่เทคโนโลยี

ระบบโรงงานผลิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความร่วมมือทางวิชาการให้คำาปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานใน

โรงงานอตุสาหกรรมและอาคารธรุกจิทีป่ระสบอทุกภยั(กลุม่ภาคเหนอื 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำากัด ความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาชุดสื่อเครื่องกลอย่างง่าย
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หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา การวิจัยและการบริหาร

จัดการ

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด (Schneider (Thailand) 

Co.,Ltd.)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ  

ทุนฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาบุคลากร

บริษัท ดานิลี่ ฟาร์อีสต์ จำากัด โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยพัฒนาและออกแบบ

ผลติภณัฑ์ นวตักรรมในงานโลหะการและเครือ่งจกัรกล และฝึกอบรม

เทคโนโลยีชั้นสูงให้กับบุคลากรด้านวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรม 

เครื่องจักรกล

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำากัด (มหาชน) โครงการฝึกอบรม สัมมนา และให้คำาปรึกษา วิจัยและพัฒนา ด้าน    

การตรวจสอบแบบไม่ทำาลาย

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัยและ          

การประหยัดพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

(พพ.) กระทรวงพลังงาน และสำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

อุตสาหกรรม และสำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และ

ศกึษาการทำางานวจิยั ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกลและการบนิ-อวกาศ    

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าพบและหารือ เร่ือง “สถานท่ี 

เครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรเป็นวิทยากรเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชน

ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 9”
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โครงการความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างการ

พฒันาการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ และพฒันาบคุลากรเพือ่ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาติ 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่มีการดำาเนินการ จำานวน 51 โครงการ ดังนี้

ทวีปเอเชีย

สาธารณรัฐเกาหลี

1. Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST)

2. Dankook University

3. Hankyong National University

4. Kangwon  National  University

5. Pukyoung National University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

1.   East China Institute of Technology

2.   Shanghai Second Polytechnic University (SSPU)

3.   The United Nation University Macao

4.   Yunnan Nationalities University

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

1.   Institute for Tropical Technology

ประเทศมาเลเซีย

1. Universiti Sains of Malaysia

ประเทศญี่ปุ่น

1.   Kyushu Institute of Technology University

2.   National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Waseda University 

3.   Tokyo institute of Technologists

ประเทศไต้หวัน

1.   Kun Shan University

2.   National University of Tainan

ประเทศอินโดนีเซีย

1.   Bina Nusantara University, Jakarta

ประเทศฟิลิปปินส์

1.   Cavite State University

ทวีปยุโรป

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

1. Brandenburg University of Technology Cottbus

2. Bremerhaven University of Applied Sciences

3. Chemnitz University of Technology

4. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

5. Dresden University of Technology
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6. Esslingen University of Applied Sciences 

7. Goethe – Institute, Bangkok

8. Hochschule Magdeburg - Stendal

9. Konstanz University of Applied Sciences

10. Landshut University of Applied Sciences

11. Magdeburg - Stendal University of Applied Sciences

12. Rosenheim University of Applied Sciences

13. RWTH Aachen University of Technology

14. South Westphalia University of Applied Sciences, Soest Campus

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1. Aperon

2. Arts et métiers ParisTech, Ecole Nationale Supérieure d’ Arts et Métiers

3. Innovation Nanotechnology Strategy Co.,Ltd.

4. Institute de Soudure

5. Institut National Polytechnique de Grenoble  

6. Institut National Polytechnique de Toulouse  

7. National Polytechnique de Lorraine 

8. Schneider Electric (Thailand)

9. TATAL

10. The Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris

11. Valeo Compressor (Thailand) Co.,Ltd.

ประเทศเบลเยี่ยม

1.    International University College Leuven

ประเทศอิตาลี

1.    Danieli Far East Co.,Ltd.

ทวีปอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

1. Lawrence Technology University

2. Oklahoma State University

3. Oregon State University

ทวีปออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย

1. Edith Cowen University

2. Queensland University of Technology

ประเทศนิวซีแลนด์

1. The University of Canterbury



61
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Kyushu Institete of Technology ประเทศญี่ปุ่น

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Hankyong 

National, Halla University, and Konkook University 

ประเทศเกาหลี

เอกอัครราชฑูตเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สมาชิกสภาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาประเทศฝรั่งเศส

เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส



62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายงานประจ�าปี 2555

กิจกรรมการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของส่วนงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการปัจฉิมนิเทศ การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ เช่น               

การแข่งขนัรายการคอนกรตีพลงัช้าง และ แข่งขนัสะพานเหลก็ โครงการวนัโครงงานนกัศกึษา โครงการสานสมัพนัธ์ InSE ปราจนีบรุ–ีกรงุเทพฯ 

นักศึกษาดูงานระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์กังหันแก๊ส ของ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) โครงการนำานักศึกษาเยี่ยมชมและศึกษา

ดูงานในการเรียนการสอน วิชา124360 Ceramic Engineering

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการการทำาธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้ประสบ  

ความสำาเรจ็ ให้กบันกัศกึษาระดบัปรญิญาโท โครงการค่ายอาสาครศุาสตร์อตุสาหกรรม โครงการ English Conversation at Work การปฐมนเิทศ 

อบรมจริยธรรม  และกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2554

 
คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์ มกีจิกรรมเสรมิหลกัสตูรให้แก่นกัศกึษา อาท ิโครงการเตรยีมความพร้อมเข้าสูก่ารเปิดตวัประชาคมอาเซยีน 

ในปี 2558 การปลกูป่าของนกัศกึษา มกีารสอนให้ทราบถงึส่วนผสมของปุย๋ทีจ่ะนำาไปปลกูป่า การสร้างปะการงัเทยีมมกีารให้ความรูแ้ก่นกัศกึษา

และชุมชนถึงประโยชน์ของกิจกรรม การให้ความรู้เรื่อง EM-ball เพื่อแก้ไขปัญหานำ้าเน่าเสียจากนำ้าท่วมขัง เป็นต้น
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คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ การเข้าร่วมแข่งขัน “คอนกรีตมวลเบา         

ชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6” การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “CA โชว์ของ” ของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

และจัดการอตุสาหกรรมก่อสร้าง การพฒันาหลกัสตูรและบรูณาการความรูท้ีไ่ด้จากวชิาทีเ่รยีนสูส่งัคมภายนอก กจิกรรม Road Show และการจดั

กิจกรรมงาน Open House FITM ครั้งที่ 16

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการสานสัมพันธ์  โครงการบำาเพ็ญประโยชน์  โครงการ

ปฐมนิเทศการศึกษา  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการศึกษาดูงาน

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ บริษัท แคล-คอมพ์ 

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) วิทยาลัยสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และบริษัทดาลิน่ี ฟาร์ อีสต์ จำากัด บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต         

บอดี ้เวริค์ จำากดั บรษิทั ไทยโอซกูา้ จำากดั และ บรษิทั ไทยยเูนยีน โฟรเซน็ โปรดกัส ์จำากดั บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำากดั โครงการ

บรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการแปลข่าวและสารคดี (News 

and Documentary Translation Techniques)
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ เข้าร่วมโครงการประกวด Food Innovation Contest 2012  

โครงการ “คิดเป็น ทำาเป็น” การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรมที่ดีงาม

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการอบรมสมาธินักศึกษาสถาปัตยกรรม 

ทศันศึกษาอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ โครงการการออกแบบประกวดจดัสวนวดัมชัฌนัตกิาราม โครงการบรรยายทางวชิาการและสถาปัตยกรรม

สัญจร การส่งนักศึกษาเข้าประกวด Thai Ceramic Awards 2011 การบรรยายเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางด้านเซรามิกส์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติ

การด้านเครื่องเคลือบดินเผา

วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มกีจิกรรมเสรมิหลกัสตูรให้แก่นกัศกึษา อาท ิโครงการทดสอบภาษาองักฤษให้กบันกัศกึษา โครงการ

ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี กับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการอบรมการ  

จัดทำา มคอ.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2-3 ปี (ต่อเนื่อง)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

เป้าประสงค์ที่ 3.1  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
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รายงานประจ�าปี 2555

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

การสร้างเครือข่ายการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสร้างเครือข่ายในการวิจัยด้วยการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางขึ้นภายใต้สำานักวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของนักวิจัย

ที่มีความเช่ียวชาญ นักวิจัยระดับกลาง และนักศึกษาหรือผู้ช่วยวิจัย ร่วมกันทำางานเป็นกลุ่มวิจัย ทำาให้เกิดการดำาเนินงานวิจัยและถ่ายทอด      

ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่มีความจำาเพาะในลักษณะของการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริงให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่หรือนักศึกษา 

ที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยวิจัยภายในศูนย์ นับเป็นการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและก่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ให้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได้แก่ ห้องปฏิบัติการข้ึนรูปรวดเร็ว ห้องปฏิบัติการระบบการวัดและเคร่ืองมือวัด ห้องปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการ

เทคโนโลยีการขับเคลื่อน และห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติด้วยพีแอลซี โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการรวมกลุ่มนักวิจัยเพื่อจัด

เป็นตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางต่างๆ จำานวน 37 ศูนย์ และเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำานวน 4 ศูนย์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

(Civil and Infrastructure Engineering Research Center)

ศูนย์วิจัยการวิจัยดำาเนินงานและการจัดการเชิงวิศวกรรม

(Operations Research and Engineering Management 

Research Center)

ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้น

(Nonlinear Dynamic Analysis Research Center)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้และพลังงานทางเลือก

(Combustion Technology and Alternative Energy Center)
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของ

คณาจารย์และบุคลากร ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ จำานวน 469 เรื่อง จำาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

หน่วย : เรื่อง

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีจำานวนโครงการวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยทั้ง

หน่วยงานภายในและภายนอก ดังนี้

หน่วยงาน
การเสนอบทความวิจัย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์

รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ  ต่างประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 60 - 34 104

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 66 30 - 6 102

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 11 1 65 77

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 18 19 3 8 48

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 9 - 8 28

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 2 5 - - 7

คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 1 - 3 4

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 

ไทย-เยอรมัน

1 22 3 14 40

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 21 16 9 59

รวม 121 178 23 147 469

แหล่งทุนสนับสนุน จ�านวนโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

1. งบประมาณแผ่นดิน 18 14,663,400

2. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

    ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 26 1,511,200

    ทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป 47 4,110,000

    ทุนอุดหนุนการวิจัยต่อยอดระดับบัณฑิตศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 1 60,000

    ทุนอุดหนุนการวิจัยกำาหนดเรื่อง 1 470,000

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จากภาครัฐและเอกชน 111 185,300,366

4. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของส่วนงานภายใน

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 1,700,000

    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 1,073,000

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 26 2,387,400

    คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 12 1,467,420

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 450,000



68
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายงานประจ�าปี 2555

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นของบุคลากร

 1. รางวัล TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award 2011 สาขา 

Engineering & Multidisciplinary Technology ผลงานของ รศ.ดร.ณชล             

ไชยรัตนะ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลดังกล่าวสำานักงาน

กองทนุสนบัสนนุงานวจิยั (สกว.) สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และ

สำานักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำาข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS) มอบ

ใหแ้กอ่าจารยร์ุน่ใหมแ่ละรุน่กลางทีม่ผีลงานจากโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทนุอยูใ่นเกณฑด์ี

เยีย่ม โดยไดร้บัโลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลัจาก นายแพทยส์รุวทิย ์คนสมบรูณ ์รฐัมนตรี

ประจำาสำานกันายกรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่19 ตลุาคม 2554 ณ โรงแรมฮอลเิดยอ์นิน ์รสีอรท์ 

รีเจนท์ บีช ชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

 2. รางวัล BEST ASEAN OUTSTANDING ENGINEERING                 

ARCHIEVEMENT AWARD 2011  ผลงานของ รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ อาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ หัวหน้าศูนย์วิจัยการเผากากของ

เสีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Best ASEAN Outstanding Engineering 

Achievement Award 2011 as an expert environmental and combustion 

engineer and his deep devotion to Waste Incinerator Research Center 

in recognition of an outstanding engineering project which have made 

significant contribution to the country’s development ในการประชุม 29th 

Conference of ASEAN confederation of Engineering Organization ณ Banda 

Seri Begawan, Brunei Darussalam ENGINEERING ARCHIEVEMENT AWARD 

2011 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

 3. รางวัล Scholarship Award for Young Asian ผลงานของ 

ดร.กรองแก้ว เลาหลิดานนท์ อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-

อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Scholarship Award for Young Asian  

หัวข้อเรื่อง Utilization of RDF from Dumpsite as Alternative Fuel for Power 

Generation via Gasification Process  จากการประชมุวชิาการนานาชาต ิInterna-

tional  Symposium on Eco Topia Science 2011  ระหว่างวันที่  9-11  ธันวาคม  

2554  ณ  มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

แหล่งทุนสนับสนุน จ�านวนโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 30,000

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 1,180,000

    สำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 2 60,000

    สำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 1 16,000

    สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส 1 18,000

    โครงการกองทุนพัฒนาสถาบัน (โครงการพระดาบส) 1 5,000

รวม 297 215,041,786
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4. รางวัล Best Paper Award in Communication Systems             

ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน และ ดร.ศราวุธ ชัยมูล และ อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรม

ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Paper Award in Communication 

Systems ชื่อผลงาน Low-profile Unidirectional Microstrip-fed Slot Antenna 

Using Metasurface ในการประชุม International Symposium on Intelligent 

Signal Processing and Communication Systems 2011 (ISPACS-2011)             

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่  

 5. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2555 บุคลากรได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัย

แห่งชาต ิประจำาปี 2555 จดัโดยสำานกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิเมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2555 ณ ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพค็ 

เมืองทองธานี นนทบุรี มีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

  1) “เครือ่งปฏกิรณ์ต้นแบบเพือ่ผลติเชือ้เพลงิเหลวจากชวีมวลโดยกระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์” โดย รศ.ดร.ภาวน ีนรตัถรกัษา 

อาจารย์ประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ประกอบด้วย ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร  

ดร.สไบทพิย์ ตงุคะมณ ีและนกัศกึษา ได้แก่ นายประยทุธ เจยีมฤทธวิงศ์ นายปิยะพงศ์ หรรษ์ภญิโญ นายหสันยัน์ สขุธญัญาวฒัน์  

และนายวิศรุต นพรัตน์  

  2) “เปลวเพลิงพลาสม่าพลังงานน�้า” ผลงานของ อาจารย์โกศิน สวนานนท์ อาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

  3) “อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์สามเฟสไหม้ขณะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลโดยอาศัยตัวเก็บประจุ” ผลงานของ ผศ.ดร.มานิตย์  

สิทธิชัย อาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  4) “ระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ” โดย ดร.ผะอบ พวงน้อย  

บุคลากรสำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา และคณะ 

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นของนักศึกษา

 1. รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2554  ดร.เกรียงไกร  สุขแสนไกรศร 

ศิษย์เก่า DME รุ่น 1 ปี 2546 สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา

วิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ไดร้ับพระราชทานโลร่างวลันักเทคโนโลยีดีเดน่ ประจำาป ี2554 จาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผลงานชื่อ “เทคโนโลยีผลิต

ก๊าซเช้ือเพลิงจากชวีมวลและเชือ้เพลงิคณุภาพตำา่” เมือ่วนัที ่10  ตลุาคม 2554 จดัโดย

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระราชูปถัมภ์  
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รายงานประจ�าปี 2555

 2. รางวลัชมเชย และรางวลั Top Score on Android ทมี CPRE-The 

Best ของนกัศึกษาภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ ได้รบัรางวลัจากการ

ประชนัทกัษะทางด้านระบบสมองกลฝังตวั “TESA Top Gun Rally 2011” ในหวัข้อ 

“ระบบตรวจสขุภาพเบ้ืองต้นแบบออนไลน์” (Patient Monitoring Systems) เพือ่ค้นหา

ทมีสุดยอดทางด้านระบบสมองกลฝังตวัของประเทศไทย เมือ่วนัที ่ 29 ตุลาคม 2554   

จดัโดยสมาคมสมองกลฝังตวัไทย (TESA) ร่วมกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

นเรศวร

 3. รางวัลชนะเลิศประเภทความเร็วสูงและแรงกระเพื่อมน้อย จาก

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ “นาวาฝ่าวิกฤติ” ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยนำ้าท่วม ทีม    

water green ของนายอสิระพงศ์  ประจติต์มทุติา  และ น.ส.ปนดัดา  พงศ์เกษมววิฒัน์ 

นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ น.ส.ภณิดา แก้วเนียม 

นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนายานพาหนะสัญจรทางนำ้าจาก

วัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวและหาง่ายเพื่อบรรเทาวิกฤติอุทกภัย” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 

2554 จดัโดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัลชมเชย  และรางวัลพิเศษ ทีม

หุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์” ได้รับรางวัล 3 รายการ ได้แก่ ทีม iRAP_STRI ได้

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และทีม iRAP_นะจ๊ะ ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัล

พิเศษ จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยวิกฤตรังสีจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เม่ือวันที่ 

7 มกราคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี โดยการประกวดการ

แข่งขันดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา

เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เป็นผูจ้ดัการแข่งขนั หวัข้อ 

“หุน่ยนต์กูภ้ยัวกิฤตรงัสจีากเตาปฏกิรณ์นวิเคลยีร์” เพือ่ฝึกทกัษะความรูค้วามสามารถ

ของเยาวชนไทยในการประดิษฐ์ คิดค้นและสร้างหุ่นยนต์ ที่ใช้แก้ปัญหาอันเกิดจาก

ความเสียหายในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในช่วงเกิดแผ่นดินไหว และเกิดสึนามิ 

 5. รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลเทคนิคยอดเย่ียม การแข่งขันจักรยาน      

หุน่ยนต์ ชงิแชมป์ประเทศไทย ครัง้ที ่2 ทมี iRAP_Indy ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ และ

ทมี IRAP_STRI ได้รางวลัเทคนคิยอดเยีย่ม ผลงานของนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

จากการแข่งขนัจกัรยานหุน่ยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2  (Bicyrobo Thailand 

Championship 2011) (รถจกัรยานหุน่ยนต์ไร้คนบงัคบั) เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ์ 2555 

ณ Bangkok Racing Circuit ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ  จัดโดยบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และภาควิชา

เมคาโทรนิคส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
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 6. รางวัลจากการประชุมวิชาการและการประกวดโครงงานวิศวกรรม

เคมีระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 4-5 

กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงงานนักศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

  1) รางวัลชนะเลิศดีเด่น อันดับ 1 ด้านวิจัยประยุกต์

    โครงงานเรื่อง “การออกแบบและสร้างหอกลั่นเพื่อใช ้ใน

กระบวนการดอีอกซจิเินชัน่ของน�า้มนัไบโอออยล์ด้วยวธิกีารกลัน่

ร่วมปฏิกิริยา” ผลงานของนายจิรวุฒิ  อิ่มรัตน์  และนายเอกจุฑล 

พวงลำาเจียก  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา  ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ และ ดร.ชัยวัฒน์ อยู่หนู  

  2) รางวัลรองชนะเลิศดีเด่น อันดับ 1 ด้านวิจัยประยุกต์ และรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น

    โครงงานเรือ่ง “การศกึษาส่วนผสมของถ่านหนิชวีมวลอดัก้อนเพือ่ใช้เป็นพลงังานทางเลอืกทีส่ะอาด” ผลงานของ น.ส.ณฐักลุ  

หนูนาค และนายพิพัฒน์ ทรัพย์สุขสำาราญ  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์

  3) รางวัลรองชนะเลิศดีเด่น อันดับ 1 ด้านวิจัยพื้นฐาน

    โครงงานเรื่อง “การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบกวนผสมต่อเนื่อง ในกระบวนการไฮโดรดีออกซิจิเนชั่น เพื่อปรับปรุง

คณุภาพน�า้มนัทีไ่ด้จากกระบวนการไพโรไลซสิ” ผลงานของนายณฐัพล เศรษฐวิฒัน์ และ น.ส.ณฐักานต์ นวลละออง  อาจารย์

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา และ ดร.ชัยวัฒน์ อยู่หนู

  4) รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น

    โครงงานเร่ือง “ผลกระทบของตวัแปรคณุลกัษณะของเยือ่เลอืกผ่านพอลเิมอร์แขง็ต่อสมรรถนะของเซลล์เชือ้เพลงิเมทานอล” 

ผลงานของนายกัตตพล ชมไพบูลย์ และนายวรเศรษฐ์ สุวรรณวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชัยวัฒน์ อยู่หนู 

 7. รางวัลการแข่งขันนวัตกรรม 3R ปี 2 ผลงานของนักศึกษาคณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันนวัตกรรม 

3R ปี 2 จากผลงานชื่อ “ระบบการนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่สำาหรับชักโครกชนิดถังฟลัช

จากอ่างล้างหน้า” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 จัดโดยบริษัท จัดการทรัพยากรนำ้า

ภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 

 8. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 

2555 ผลงานของนักศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์

ประเทศไทย ประจำาปี 2555 ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี        

ไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ 

บางกะปิ มีผลการแข่งขัน ดังนี้

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม iRAP คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม MiNi Mecha Rampage 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

  รางวัล PCC Awards 2012 ได้แก่ ทีม iRAP Perdition คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
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รายงานประจ�าปี 2555

หน่วยงานที่สนับสนุน จ�านวนโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

1. สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 22 3,700,000

2. สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 9 9,757,990

3. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 7 5,104,140

4. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับบริษัทเอกชน 4 4,605,595

5. สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 3 39,757,800

6. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 500,000

7. ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 250,000

8. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 1,698,236

9. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 4 6,046,100

10. สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 3 4,618,020

11. สำานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี 1 4,000,000

12. สำานักงานเทศบาลนครภูเก็ต 1 1,106,660

13. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 3,500,000

14. สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 386,720

15. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 1,630,000

16. จังหวัดสมุทรปราการ 1 390,000

17. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 2,125,000

18. จังหวัดสิงห์บุรี 1 399,000

19. จังหวัดปทุมธานี 1 399,600

 9. รางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมจากการแข่งขันหุ ่นยนต์ ABU                 

Robot Contest Thailand 2012 ทมีหุน่ยนต์ Robo Ac ผลงานของนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม และทีม Devil Team ได้รับ

รางวัลชนะเลิศกองเชียร์ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 

2012 “พิชิตยอดเขา คว้าซาลาเปา มุ่งสู่สันติ” หรือ “Peng On Dai Gat - In Pursuit 

of Peace and Prosperity” จัดโดย บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) ร่วมกับคณะ

กรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) และสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) เมือ่วนัที่ 

17 มิถุนายน 2555  ณ Hall 1 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

 10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับ

อุดมศึกษา ครั้งที่ 6 นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล           

รองชนะเลิศอนัดบั 1 จากการแข่งขนัคอนกรตีมวลเบา ระดบัอดุมศกึษา ครัง้ที ่6 ชงิถ้วย

พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเมือ่วนัที ่5-7 กนัยายน 

2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จำานวน 111 ทุน เป็นจำานวนเงิน 

185,300,366 บาท จำาแนกตามหน่วยงานที่สนับสนุนได้ดังนี้



73
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หน่วยงานที่สนับสนุน จ�านวนโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

20. จังหวัดชลบุรี 1 399,600

21. จังหวัดอ่างทอง 1 399,000

22. จังหวัดตราด 1 399,600

23. จังหวัดเพชรบุรี 1 399,000

24. จังหวัดสระบุรี 1 399,000

25. จังหวัดระยอง 1 399,000

26. จังหวัดชุมพร 1 399,000

27. จังหวัดจันทบุรี 1 399,600

28. จังหวัดชัยนาท 1 199,800

29. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 3,325,000

30. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 44,146,500

31. สมาพันธ์สหกรณ์เพื่อการพัฒนาสังคม 1 300,000

32. สำานักงานธนานุเคราะห์ 1 1,000,000

33. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 1 2,500,000

34. สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาล 3 11,170,000

35. สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 80,000

36. สถาบันไทย-เยอรมัน 5 14,803,800

37. สถาบันพลาสติก 1 500,000

38. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 3,558,000

39. บริษัทเอกชน 18 10,548,605

รวม 111 185,300,366

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ล�าดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ จ�านวนเงิน

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ�านวน 22 โครงการ เป็นเงิน 3,700,000 บาท

1 การหาอัตราการระเหยของหยดเชือ้เพลงิไบโอดเีซลรปูร่างไม่กลม : การคำานวณเชงิตวัเลข
และวิเคราะห์ด้วยภาพถ่าย

ผศ.ดร.ปูมยศ วัลลิกุล 180,000

2 การควบคุมแบบอันดับไม่เต็มสำาหรับตัวขับเร้าไม่เชิงเส้น รศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา 180,000

3 กระบวนการไพโรไลซิสมันหล่อลื่นใช้แล้ว ผศ.ดร.ไกรพัฒน์ จีนขจร 180,000

4 การพัฒนาสารดูดซับเพื่อใช้ในการทำาความสะอาดไบโอดีเซล ผศ.ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล 180,000

5 การพัฒนาวัสดุที่มีรูพรุนระดับนาโนสำาหรับการลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ผศ.ดร.พัชรินทร์ วรธนกุล 180,000

6 การตรวจสอบตำาแหน่งรอยร้าวภายในคอนกรีตด้วยโครงร่าง 3 มิติจากการทดสอบคลื่น
อัลตร้าโซนิกส์

รศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล 180,000

7 การปรับปรุงความปลอดภัยบนถนน ดร.นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร 180,000

8 การพัฒนาเครื่องอ่านฉลากยาสำาหรับผู้มีปัญหาทางด้านการมองเห็นโดยใช้ อาร์เอฟไอดี ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  เลิศวิริยะประภา 150,000

9 การพัฒนาโมเดลการวัดและการกำาหนดมาตรฐานคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สำาหรับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ 130,000

10 การกวัดแกว่งของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงฟังก์ชันนัลที่มีอิมพัลส์ ผศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญ 150,000

11 เซนเซอร์ชีวภาพยูเรียเตรียมจากพอลิเมอร์นำาไฟฟ้า ผศ.ดร.วลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ 180,000

12 การเตรียมเจลอุ้มนำ้าจากเส้นใยเซลลูโลสที่ได้จากกาบมะพร้าว ดร.สุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์ 180,000
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รายงานประจ�าปี 2555

ล�าดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ จ�านวนเงิน

13 พลศาสตร์ของคลื่นสองมิติในตัวกลางเคมีที่ถูกกระตุ้นได้แบบไร้ฟองอากาศ ดร.จิราพร เหลืองวิริยะ 150,000

14 ตัวพยากรณ์และช่วงพยากรณ์หนึ่งคาบเวลาล่วงหน้าในขบวนการอัตตะสหสัมพันธ์      
อันดับ p ภายหลังการทดสอบหนึ่งหน่วย

รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์ 150,000

15 การพัฒนาเทคนิคเชิงตัวเลขเพื่อคำานวณรอยเปิดปลายรอยแตกของปัญหาการแตกร้าว
รูปวงกลมที่มีความเหนียว

ดร.สุมิตรา ไชยญาติ 180,000

16 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินวัฏจักรชีวิตของการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ดร.ธณัฏฐ์ยศ สมใจ 180,000

17 ระบบแนะนำาการออกกำาลังกายบนโทรศัพท์มือถือ ดร.ชลทิพย์ ยาวุธ 150,000

18 ความสามารถในการดดูซมึเข้าสูร่่างกายของโมนาโคลนิเค ท่ีได้จากการหมกักากถัว่เหลือง
และเมล็ดขนุนด้วยเชื้อโมแนสคัส

ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก 180,000

19 การทำาชิ้นส่วนรถด้วยวิธีการทำาต้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการวิศวกรรม        
ย้อนรอย

รศ.สถาพร ชาตาคม 150,000

20 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนไทย

รศ.วันชัย แหลมหลักสกุล 180,000

21 สมบัติการไหลและสมบัติเชิงความร้อนของพอลิแลคติกแอสิดเสริมแรงด้วยเส้นใย
ธรรมชาติ

ผศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 180,000

22 การผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลโดยการแยกสลายด้วยความร้อนด้วยไมโครเวฟ ดร.สุขสันต์ อมรรักษา 150,000

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จ�านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 9,757,990 บาท

1 การประเมินสมรรถนะเสื้อเกราะกันกระสุนส่วนบุคคลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ 3,451,200

2 การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือวัดหาสหสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเหของแสงกับอุณหภูมิ        
เชื้อเพลิงชีวภาพ

ผศ.ดร.ปูมยศ วัลลิกุล 270,000

3 การพฒันาเมมเบรนคอมโพสทิแนฟฟิออน-มอร์เดไนต์ สำาหรบัการปรบัปรงุสมรรถนะการ
ทำางานของเซลล์เชื้อเพลิงเอธานอล

ดร.ชัยวัฒน์ อยู่หนู 480,000

4 การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำาลังไฟฟ้าและลดความเพี้ยนเชิงฮาร์มอนิกส์ของกระแส
ในวงจรเรียงกระแสชนิด 1 เฟส โดยใช้วงจรเรื่องกระแสเรโซแนนซ์คลาสดีสำาหรับงาน      
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

ดร.ไชยนรินทร์ อัครวโรดม 480,000

5 โครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก (คปก.) รุน่ที ่14 หลักสูตรปรชัญาดษุฎบัีณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา

รศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล 1,591,000

6 ฮวิรสีตกิเจเนตกิอัลกอริทมึ สำาหรับปัญหาการกำาหนดเส้นทางเดนิรถแบบหลายช่องบรรจุ
ของการจัดส่งนำ้ามันเชื้อเพลิงไปยังสถานีบริการนำ้ามัน

ดร.กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล 452,000

7 การศึกษาผลกระทบของปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาเสถียรภาพของราคายางพารา ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 1,353,790

8 ตวัแปลงไฟเชือ่มต่อทางแม่เหลก็สำาหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานไฮโดรเจนและแสงอาทิตย์ด้วย
แหล่งจ่ายสำารองโดยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์

รศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง 1,200,000

9 การดักจับและกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่ชุ่มนำ้า: พารามิเตอร์ทางจลศาสตร์และการตรวจ
วัดปริมาณกักเก็บ

ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร 480,000

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ�านวน 7 โครงการ  เป็นเงิน  5,104,140 บาท

1 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการทำานายอายุการใช้งานเนื่องจากความล้าของ            
ตีนตะขาบยาง

รศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา 1,780,000

2 การบำาบัดนำ้าเสียจำาพวกคอลลอยด์ โดยใช้สารสกัดจากพืชและเครื่องลอยตะกอนแบบ
ก๊าซละลาย

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล 327,000

3 การพัฒนาเครื่องวัดค่ากำาลังอัลตราซาวด์ด้วยเทคนิคการวัดแรงการแผ่รังสี ผศ.ดร.สุเมธ อำ่าชิต 250,000

4 การตรึงสารให้กลิ่นข้าวหอมเพื่อใช้ในการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กกลิ่นข้าวหอม รศ.ดร.วิไล รังสาดทอง 327,000

5 การทดสอบเบื้องต้นในการใช้เคร่ืองไมโครเวฟแบบต่อเนื่องในการสุกและลดความชื้น
อาหารกุ้ง

ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล 400,000
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ล�าดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ จ�านวนเงิน

6 การออกแบบและสร้างเตาอบ-รมควันยางแผ่นแบบประหยัดพลังงาน (TWC-03) และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายลมร้อนห้องรมควันยางขนาดพิกัด 2 ห้อง คูณ 
6 ตัน สำาหรับสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี

ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง 969,320

7 การออกแบบและสร้างเตาอบ-รมควนัยางแผ่นแบบประหยดัพลงังาน (TWC-03) แบบการ
ใช้การกระจายลมร้อนใต้เก๊ะยาง  ขนาดพิกดั 2 ห้อง คณู 6 ตนั  สำาหรบับรษิทั รธภิทั จำากดั

ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง 1,050,820

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับบริษัทเอกชน จ�านวน 4 โครงการ  เป็นเงิน 4,605,595 บาท

1 การศึกษาและพัฒนาจานเบรกเพื่อลดเสียงและการสั่น ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา 1,768,700

2 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์การไหลของพลาสติกเพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดใน
กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำาหรับชิ้นส่วน

รศ.สถาพร ชาตาคม 691,000

3 โครงการปรับปรุงอายุการใช้งานของแม่พิมพ์อัดรีดร้อนสำาหรับผลิตชิ้นงานอลูมินั่มกลวง
รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์

รศ.ชาลี ตระการกูล 1,124,700

4 โครงการการปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานทุบขึ้นรูปร้อนล้อสายพานเพลาลูกเบี้ยว ดร.กัมปนาท ศิริเวทิน 1,021,195

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน จ�านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 39,757,800 บาท

1 การศึกษาการใช้พลังงานในสาขาบ้านอยู่อาศัยของประเทศ ด้วยระบบติดตามการใช้
พลังงานไฟฟ้าของบ้านอยู่อาศัย (HEMS)

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร 14,999,600

2 โครงการศึกษาการจัดทำาแผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและจัดการในสภาวะ
วิกฤติ (Emergency Response Arrangements) ด้านพลังงานไฟฟ้า

ผศ.ดร.สมพร สิริสำาราญนุกุล 14,900,000

3 โครงการจัดทำาแผนแม่บทการพัฒนาการผลิต Bio-Hydrogenated Diesel เพื่อเป็น     
เชื้อเพลิงทดแทนนำ้ามันดีเซลสำาหรับประเทศไทย

ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี 9,858,200

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ�านวน 1 โครงการ  เป็นเงิน 500,000 บาท

1 การสังเคราะห์อนุภาคซีโอไลต์ SUZ-4 และนาโนคอมโพสิท Fe203/SUZ-4 สำาหรับการ
ลดไนโตรเจนออกไซต์ในไอเสีย

ผศ.ดร.พัชรินทร์ วรธนกุล 500,000

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 250,000 บาท

1 การวางตำาแหน่งและจัดส่งหน่วยให้บริการที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับระบบการให้บริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน

ดร.สุนาริน จันทะ 250,000

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ�านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,698,236 บาท

1 การพัฒนาวัสดุในการทำาไส้แบบในงานหล่อฉีดอะลูมิเนียมท่ีมีความต้านทานการ             
สึกกร่อนสูง

อาจารย์พีระวัตร นันวงค์ 399,036

2 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับการแก้ปัญหาการไหลแบบปั่นป่วนและแบบ  
ทรานซีซั่นอ้างอิงโมเดลฐานแบบ RANS ในสามมิติ

รศ.ดร.เอกชัย จันทสาโร 1,299,200

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�านวน 4 โครงการ เป็นเงิน 6,046,100 บาท

1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันอย่างยั่นยืน รศ.ดร.จรัมพร หรรษมนตร์ 3,820,000

2 โครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม (EDIPP) รุ่นที่ 5 รศ.ดร.จรัมพร  หรรษมนตร์ 1,501,100

3 กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ภูมิภาคโครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง 
การพัฒนานวัตกรรมหนังนำ้าหนักเบา

รศ.ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง 300,000

4 โครงการปรึกษาแนะนำาเชงิลกึ SME ในอตุสาหกรรมสนบัสนนุ “กจิกรรมพฒันาเครือ่งจกัร
อัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม”

รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร 425,000

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จ�านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 4,618,020 บาท

1 โครงการศึกษาและผลักดันนโยบายการบูรณาการกับการทำางาน (Work integrated 
learning: WIL) การพัฒนากำาลังคนทางเทคนิค ระดับ ปวส.

รศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ 2,734,000

2 โครงการศึกษาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางล้อผ่านโรงเรียนไซเบอร์
ยางล้อ (Tire Cyber School)

รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนนทแก้ว 1,230,500

3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและสร้างระบบอบรมควันยางพาราแบบ
ประหยัดพลังงานในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง 653,520
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รายงานประจ�าปี 2555

ล�าดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ จ�านวนเงิน

ส�านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 4,000,000 บาท

1 โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด 3R (Re-Innovation)

รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 4,000,000

ส�านักงานเทศบาลนครภูเก็ต  จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,106,660 บาท

1 ที่ปรึกษาและควบคุมงานดำาเนินการและบำารุงรักษาโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอย รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 1,106,660

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,500,000 บาท

1 โครงการสนับสนุนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถานีผลิตพลังงานสีเขียว 
Distributed-Green-Generation: DGG (โครงการศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะ
สมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 2 แห่ง)

ผศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี 3,500,000

ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 386,720 บาท

1 เครื่องรีดตัดและเคลือบสำาหรับการผลิตมะขาม 5 รส รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี 386,720

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,630,000 บาท

1 โครงการปรับปรุงประสทิธภิาพการผลติในอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มด้วยการบำารงุ
รักษาเครื่องจักรแบบทวีผล

รศ.ดร.จรัมพร  หรรษมนตร์ 1,630,000

จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 390,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro -Industrial Product: OPOAI

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 390,000

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 2,125,000 บาท

1 กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูผ้ลติผลติภณัฑ์ชมุชนสูค่วามยัง่ยนื   ภายใต้โครงการ
ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพผูผ้ลติ/ ผูป้ระกอบการเพ่ือเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 1,730,000

2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product: OPOAI 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกลุ ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 395,000

จังหวัดสิงห์บุรี จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 399,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product: OPOAI เพื่อ    
ส่งเสริมและพัฒนาการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดสิงห์บุรี

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 399,000

จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 1  โครงการ เป็นเงิน 399,600 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product: OPOAI เพื่อ   
ส่งเสริมและพัฒนาการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดปทุมธานี

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 399,600

จังหวัดชลบุรี จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 399,600 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product: OPOAI เพื่อ     
ส่งเสริมและพัฒนาการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดชลบุรี

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 399,600

จังหวัดอ่างทอง จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 399,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product: OPOAI เพื่อ     
ส่งเสริมและพัฒนาการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดอ่างทอง

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 399,000

จังหวัดตราด จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 399,600 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product: OPOAI เพื่อ     
ส่งเสริมและพัฒนาการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดตราด

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 399,600
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ล�าดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ จ�านวนเงิน

จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 399,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product: OPOAI เพื่อ     
ส่งเสริมและพัฒนาการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดเพชรบุรี

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 399,000

จังหวัดสระบุรี จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 399,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product: OPOAI เพื่อ     
ส่งเสริมและพัฒนาการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดสระบุรี

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 399,000

จังหวัดระยอง จ�านวน  1 โครงการ เป็นเงิน 399,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product: OPOAI เพื่อ    
ส่งเสริมและพัฒนาการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดระยอง

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 399,000

จังหวัดชุมพร จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 399,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product: OPOAI เพื่อ     
ส่งเสริมและพัฒนาการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดชุมพร

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 399,000

จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 399,600 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product: OPOAI เพื่อ     
ส่งเสริมและพัฒนาการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดจันทบุรี

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 399,000

จังหวัดชัยนาท จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 199,800 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product: OPOAI เพื่อ    
ส่งเสริมและพัฒนาการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดชัยนาท

ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 199,800

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน  3,325,000 บาท 

1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ: ความปลอดภัย
ระบบทำาความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำาความเย็น และความปลอดภัยภาชนะรับ
แรงดัน

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 3,325,000

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 44,146,500 บาท

1 การสร้างแบบจำาลองสภาวะนำา้และไอนำา้ในหม้อนำา้แบบสภาวะเปล่ียนแปลง (Dynamic) ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล 1,220,000

2 การพัฒนากังหันลมชนิดแกนนอนขนาด 250 กิโลวัตต์ (ออกแบบความเร็วลมตำ่าสำาหรับ
ประเทศไทย)

รศ.ชาลี  ตระการกูล 39,512,000

3 การพัฒนาโปรแกรมประเมินสมรรถนะของสถานีไฟฟ้าแรงสูง ผศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี 3,414,500

สมาพันธ์สหกรณ์เพื่อการพัฒนาสังคม จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท

1 การพัฒนาเทคโนโลยีสำาหรับชุมชน ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล 300,000

ส�านักงานธนานุเคราะห์ จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

1 ศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำานักงานธนานุเคราะห์ รศ.ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง 1,000,000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,500,000 บาท

1 โครงการศกึษาวจัิยสภาพปัญหาและการผลติทรัพยากรมนษุย์ด้านวชิาชพี เพือ่ตอบสนอง
การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดระยอง

ดร.ดวงกมล  โพธิ์นาค 2,500,000

ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาล จ�านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 11,170,000 บาท

1 โครงการการผลิตพลาสติกชีวภาพจากอ้อยและนำ้าตาลทราย ผศ.ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี 4,490,000

2 โครงการเพิ่มศักยภาพคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลทราย ผศ.ชาญวิทย์  ตั้งสิริวรกุล 3,490,000
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3 โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมนำ้าตาลไทยอย่างยั่งยืนให้เป็นมิตรกับ      
สิ่งแวดล้อม (Low carbon)

ผศ.ชาญวิทย์   ตั้งสิริวรกุล 3,190,000

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 80,000 บาท

1 โมเดลความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการรับรู้เกยีรตภิมูใินอาชพี อตัลกัษณ์ทางสงัคม รปูแบบ
การรู้คิด คุณภาพชีวิตการทำางานกับสภาวะหนี้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตภาคกลาง

ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์ 80,000

สถาบันไทย-เยอรมัน จ�านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 14,803,800 บาท

1 การพัฒนาและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำาหรับผลิตหัวฉีดชำาระโดยใช้ระบบหล่อเย็น 
Conformal Cooling

รศ.สถาพร  ชาตาคม 600,000

2 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบรูวิ่งร้อนโดยการใช้เบ้าพิมพ์จากวัสดุ
ทองแดงผสมเพื่อลดเวลาหล่อเย็นโดยใช้ระบบ CAD/CAM/CAE

รศ.ชาลี  ตระการกูล 570,000

3 โครงการพฒันาเครือ่งจกัรกลต้นแบบเพือ่ลดต้นทนุการผลิตในอตุสาหกรรมแปรรปูไม้สัก ผศ.นราธิป แสงซ้าย 7,440,000

4 โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ SMEs อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ 5,580,000

5 โครงการงานพัฒนาความสามารถทางด้านการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ยุทธศาสตร์ 
การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี การผลิตแม่พิมพ์ความเท่ียงตรง และความ
ซับซ้อนสูง

ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ 613,800

สถาบันพลาสติก จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 500,000 บาท

1 โครงการเพิม่ศกัยภาพฐานข้อมลูประเภทการใช้ผลติภณัฑ์พลาสตกิ เพือ่เป็นแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผศ.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล 500,000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,558,000 บาท

1 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ Data Concentrator Unit (DCU) สำาหรับระบบ AMI ผศ.ดร.ชัยยศ  พิรักษ์ 3,558,000

บริษัทเอกชน จ�านวน 18 โครงการ เป็นเงิน 10,548,605 บาท

1 การวิจัยแผนแบบและออกแบบเพื่อการสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 10 และ 250 
กิโลวัตต์

รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว 3,500,000

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน รุ่นที่ 6 รศ.ดร.จรัมพร หรรษมนตร์ 576,000

3 ศกึษาและวเิคราะหว์งจรอปุกรณต์า่ง ๆ  ในระดบั Schematic Diagram เพือ่หาขอ้จำากัด
ทางการทำางานและการใช้งานจริง เพื่อเข้าไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเพื่อ          
การพัฒนาปรับปรุงวงจรของอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร 20,000

4 โครงการตรวจประเมินสภาพและการทำางานของเครื่องจักรและโรงงานของบริษัท
อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำากัด (มหาชน)

รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี 1,523,200

5 การศึกษาสมบัติการควบคุมการกัดกร่อนของเหล็กในคอนกรีตด้วยสังกะสีอาโนด รศ.ศิริพร ดาวพิเศษ 70,000

6 HGA Automation re-layout using optimization technique ดร.กฤษฎา อัศวรุ่งแสงกุล 532,400

7 Clean Room/ Backend Process Mapping by Simulation for Backend Resource 
Utilization

รศ.ดร.อรรถกร เก่งพล 907,200

8 การพัฒนาหลักสูตรและชุดการเรียนด้านวิศวกรรมพ้ืนฐาน, หุ่นยนต์, พลังงานและ           
สิ่งแวดล้อม สำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล 150,000

9 การประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรมและ
อาคาร

ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล 150,000

10 การปรับปรุงการใช้พ้ืนที่และวางผังคลังสินค้าเพื่อลดความสูญเสีย โดยใช้วิธีการจำาลอง
สถานการณ์

ผศ.นราธิป แสงซ้าย 263,680

11 การศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าในคลังสินค้า
คงคลังอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ผศ.นราธิป แสงซ้าย 376,080

12 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบทันปัจจุบันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิต

รศ.วันชัย แหลมหลักสกุล 376,000
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13 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและควบคุมงาน รศ.วันชัย แหลมหลักสกุล 399,500

14 Research and Development of Universal Cable Tester for Lapping Machine ผศ.ดร.ชัยยศ พิรักษ์ 454,545

15 Development of PCB Board’s Profile Layout to Facilitate the Rapid Repair 
of Electronic Boards

ผศ.ดร.ชัยยศ พิรักษ์ 420,000

16 Paint Shop Process Optimization ผศ.ดร.ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 500,000

17 พัฒนาเครื่องเติมอากาศผิวนำ้าชนิดบรัชบาร์ ผศ.ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล 80,000

18 การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนสำาหรับกระบวนการอบมะม่วงแห้ง ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล 250,000

ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ล�าดับ ประเภท/วันออกสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ผู้สร้างผลงาน

1 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554

เครื่องมือวัดคุณสมบัติการแพร่ความร้อนด้วยเทคนิคทางเทอร์โมกราฟฟี่ รศ.ดร.อุดมเกียรติ  นนทแก้ว, 
อ.ธีรพล ศรียุบล

2 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554

อุปกรณ์สำาหรับตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับรถโดยสารสาธารณะ ผศ.ดร.กิตติชัย  ธนทรัพย์สิน

3 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554

ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า นายสุรศักดิ์  ชื่นเทศ

4 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554

อุปกรณ์ในระบบบำาบัดนำ้าด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีร่วมกับระบบแยกสามวัฏภาค รศ.ดร.จันทรพร  ผลากรกุล

5 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554

เครื่องรดนำ้าอัตโนมัติ นายสมบัติ  พัฒนะวาณิชนันท์,
น.ส.รุ่งกานต์  เกียรติกุล, 
น.ส.รุ่งนภา  ใจวิจิตร

6 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555

หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติควบคุมการทำางานโดยการติดต่อสื่อสารระหว่าง    
หุ่นยนต์

รศ.ดร.สุเทพ  บุตรดี

7 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

โรงเพาะเลี้ยงเห็ดฟางพร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ผศ.ดร.ไกรพัฒน์  จีนขจร

8 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เครื่องปอกเปลือกใบว่านหางจระเข้ รศ.วัชรชัย  ภุมรินทร์,
รศ.สมโชติ  รัตนผุสดีกุล

9 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555

อุปกรณ์แยกสารที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กด้วยแท่งแม่เหล็กถาวร ผศ.ดร.อนุรักษ์  ปีติรักษ์สกุล, 
รศ.ดร.จันทรพร  ผลากรกุล

10 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555

แผ่นเลี้ยงเซลล์ รศ.ดร.นพวรรณ  ชนัญพานิช

11 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555

หุ่นยนต์ไหว้แบบไทย รศ.ดร.ภูดิส  ลักษณะเจริญ

12 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

หุ่นยนต์ทรงกลมที่สามารถแปลงร่างได้ รศ.ดร.ภูดิส  ลักษณะเจริญ, 
ดร.เพชร  เจียรนัยศิลาวงศ์

13 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555

เครื่องทดสอบแรงเฉือนวัสดุปริมาณมวลแบบหมุน อ.สถาพร  วังฉาย

14 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

ชุดทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การนำาความร้อนในวัสดุ รศ.ดร.ชีวลัค  พงษ์บูรณกิจ, 
ผศ.ดร.วรรณวิทย์  แต้มทอง

15 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555

ระบบการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่มีความต่างของสี รศ.วัชรชัย  ภุมรินทร์, 
รศ.สมโชติ  รัตนผุสดีกุล
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16 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555

ระบบประกอบแหวนยางสังเคราะห์กับฝาจุกเกลียวของแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด รศ.วัชรชัย  ภุมรินทร์,
รศ.สมโชติ  รัตนผุสดีกุล

17 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555

ชุดป้อมมีดกลึงที่สามารถปรับได้ 3 มุม อ.ทวี  อชินธรางกูร 

18 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555

เครือ่งอดัประจแุบตเตอรีน่กิเคลิเมทัลไฮไดรด์ท่ีมลัีกษณะการอดัประจผุสมด้วยกระแส
ฟันเลื่อยและกระแสคงที่

อ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

19 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555

เครือ่งอดัประจแุบตเตอรีน่กิเคลิเมทัลไฮไดรด์ท่ีมลัีกษณะการอดัประจผุสมด้วยกระแส
สามเหลี่ยมและกระแสคงที่

อ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

20 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555

เครื่องเคลือบและขัดเงาเม็ดดินส่งกระสุนขนาดเล็ก รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี

21 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555

สือ่มลัตมิเีดยีวชิางานฝึกฝีมอืเบ้ืองต้นสำาหรบัช่างอตุสาหกรรม เรือ่ง งานตะไบ รหสัส่ือ 
ITED-MM 02003

นางกัลยา  อุบลทิพย์, 
นายรัตน์  สงวนพงษ์, 
น.ส.นฤนาถ  ลำาพงษ์เหนือ

22 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555

สือ่มลัตมิเีดยีวชิางานฝึกฝีมอืเบ้ืองต้นสำาหรบัช่างอตุสาหกรรม เรือ่ง งานเจาะ รหสัส่ือ 
ITED-MM 02004

นางกัลยา  อุบลทิพย์, 
นายรัตน์  สงวนพงษ์, 
น.ส.นฤนาถ  ลำาพงษ์เหนือ

23 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

การพฒันาโปรแกรมเพือ่ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตแก๊ส ของเหลวอ๊อกซเิจน
และไนโตรเจน

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

24 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเพื่อการจัดเก็บผลการสอบเทียบเครื่องวัดวิเคราะห์ 
กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

25 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเพื่อการจัดเก็บผลการซ่อมบำารุงเครื่องมือวัด                
กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมกลั่นนำ้ามัน

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

26 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

การลดต้นทุนงานซ่อมและบำารุงรักษาเครื่องจักร โดยวิธีการปรับปรุงการจัดเก็บ
อะไหล่ กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์

รศ. ดร.อรรถกร  เก่งพล

27 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสำาหรับการบริหารงานเครื่องจักรของ         
หน่วยงานวิศวกรรมและซ่อมบำารุง กรณีศึกษา สายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์         
พาร์ทอีวาปอเรเตอร์

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

28 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555

โปรแกรมเมาส์สำาหรับผู้ป่วยโรคสมองพิการชนิดกล้ามเนื้อหดเกร็ง ดร.สมคิด  แซ่หลี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  

เสรมิสร้างศกัยภาพการให้บรกิารวชิาการตามมาตรฐานสูส่ากล

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 4.2  เป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 4.3  องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และ

สังคม

เป้าประสงค์ที่ 4.4  งานบรกิารวิชาการสามารถน�ามาบรูณาการกบัการเรยีนการสอนและ

การวิจัยได้
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รายงานประจ�าปี 2555

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีผลการดำาเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีศักยภาพ และเป็นที่

ยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ ในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 บุคลากรของมหาวิทยาลัย

เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และกรรมการ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสิ้น 391 คน ให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และ

บรรยายพิเศษ จำานวน 173 โครงการ ให้บริการ 258 ครั้ง และให้บริการผลิต ตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาค

อตุสาหกรรม และชมุชนหลายหนว่ยงาน จำานวน 179 โครงการ ใหบ้รกิาร 11,795 ครัง้ นอกจากนีม้หาวทิยาลยัยงัไดร้บัความไวว้างใจจากหนว่ย

งานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน ในการให้บริการด้านคำาปรึกษาเฉพาะด้านตามองค์ความรู้ความชำานาญของแต่ละหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 

จำานวน 57 โครงการ ให้บริการ 164 ครั้ง

สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการตาม

มาตรฐานสากล และมีการขยายเครือข่ายการให้บริการวิชาการท้ังในภาครัฐบาลและเอกชนเพ่ิมข้ึนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำาไปพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติ สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชา

ที่มีความเชี่ยวชาญจากการศึกษา วิจัย ผลิต และพัฒนา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามจุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานหลักท่ี             

ทำาหน้าท่ีให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการเฉพาะด้านที่สำาคัญ ได้แก่ สำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สำานัก

พัฒนาเทคนิคศึกษา และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งมีผลการดำาเนินงานตามเป้าประสงค์ของการให้บริการวิชาการ เป็นที่

ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้

(หน่วย : ครั้ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  

เสรมิสร้างศกัยภาพการให้บรกิารวิชาการตามมาตรฐานสู่สากล

การผลิต ตรวจสอบ
และทดสอบ

ผลิตภัณฑ 11,795 ครั้ง
(88.94%)

การจัดฝกอบรม
สัมมนา และ
บรรยายพิเศษ

258 ครั้ง (1.95%)

การใหคำปรึกษา
164 ครั้ง (1.24%)

การเปนกรรมการ/
ที่ปรึกษา

576 ครั้ง (4.34%)

การเปนวิทยากร
บรรยายพิเศษ

469 ครั้ง (3.54%)
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สำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

 สำานกัพฒันาเทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรม เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารวชิาการ

แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม และได้รับการยอมรับ

จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.     

2555 สำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ

จากหน่วยงานภายนอก จำานวน 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย ได้

รบัการรบัรองมาตรฐานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมให้จดัฝึกอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุ

หม้อไอนำ้า และฝ่ายบริการตรวจสอบและทดสอบ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรม

ขนส่งทางบก เรือ่งการตรวจสอบรถทีใ่ช้ก๊าซ NGV เป็นเชือ้เพลงิ โดยได้พฒันาศกัยภาพ

การให้บริการวิชาการ ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001:2008 จากบริษัท Moody International (ประเทศไทย) 

จำากดั และยงัได้สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัภาครฐั และเอกชนจำานวนมาก มกีารลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ/สญัญากบัหน่วยงานต่างๆ           

รวม 12 หน่วยงาน จำานวน 15 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ข้อตกลงร่วมกับสถาบัน 

ไทย-เยอรมัน และโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมนำ้าตาลไทยอย่างยั่งยืนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนให้ส่วนงานนำางานบริการวิชาการมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน ในส่วนของสำานักพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมได้ดำาเนินการ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการทีมเทคนิค          

และอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาที่สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการผลิตเตาแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) 

จำานวน 10 ชุด และโครงการผลิตชุดฝึกทดลองปฏิบัติการ Stepping-Motor จำานวน     

1 ชุด ให้โรงเรียนสวนจิตรลดา เป็นอุปกรณ์และสื่อการสอนของอาจารย์และนักเรียน

ของโรงเรียนจิตรลดา โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (In-

dustrial Cluster Development) อุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน ให้นักศึกษา

ทำาปรญิญานพินธเ์รือ่งเครือ่งแกะเมลด็ขา้วโพดหวาน ของนกัศกึษาภาควชิาวศิวกรรม     

การผลิต และอตุสาหกรรมแปรรปูมนัสำาปะหลงั ใหน้กัศกึษาทำาปรญิญานพินธก์ารสรา้ง

เครื่องอัดเม็ดชีวมวล ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

สำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา  

 สำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้น    

การผลิตผลงานทางวิชาการ ด้านสื่อการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ในด้านอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตลอดจนเปน็ทีป่รกึษาใหแ้กห่นว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั โดย

ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 สำานกัพฒันาเทคนคิศกึษาไดใ้หบ้รกิารวชิาการใหแ้ก ่                

หน่วยงานภายนอก ในด้านส่ือการเรียนการสอน จำานวน 20 แห่ง ด้านการวิจัย/ท่ีปรึกษา 

จำานวน 6 แห่ง และด้านการฝึกอบรม/สัมมนา จำานวน 1 แห่ง ดำาเนินการโครงการ     

ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนแก่มูลนิธิพระดาบส เพื่อ       

โดยเสด็จพระราชกุศล อาทิ ออกแบบส่ือ Powerpoint เรื่องเครื่องรับวิทยุ และ         

การจัดทำาส่ือวีดิทัศน์ สาขาเคหบริบาล เร่ืองการวัดสัญญาณชีพ เป็นต้น ดำาเนินการโครงการผลิตและเผยแพร่ส่ือการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ทางอาชีวศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่าย โดยดำาเนินการจัดทำาบทเรียน e-Learning ชุดวิชาสถาปัตยกรรมไทยท่ีเก่ียวข้องกับ

เรือนไทยหรือบ้านทรงไทย จำานวน 5 เร่ือง อาทิ เรือนเคร่ืองผูก เรือนไทยภาคเหนือ เรือนไทยภาคอีสาน เรือนไทยภาคใต้ และเรือนไทยภาคกลาง 

ได้นำาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กรให้มั่นใจ   

ได้ว่าการให้บริการวิชาการมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพเพื่อรักษาระบบคุณภาพ จากบริษัท 

Moody International (ประเทศไทย) จำากัด 
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รายงานประจ�าปี 2555

 นอกจากนี้สำานักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

กับหน่วยงานต่าง ๆ รวม 4 หน่วยงาน จำานวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยเพื่อ  

จัดทำาร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพ่ือการฟ้ืนฟู

สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ร่วมกับ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  

 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นหน่วยงานบริการ          

วิชาการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มี

ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน โดยมคีวามเชีย่วชาญในดา้นระบบการผลติอตัโนมตั ิการกดักรอ่น

ไฟฟา้-อเิลก็ทรอนกิส ์พลงังาน มาตรวทิยาเชงิกล และงานเชือ่ม ซึง่ประเทศฝรัง่เศสได้

ทำาข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะได้รับผลตอบแทน  

ในการลงทุนระยะยาวในด้านการเผยแพร่เทคโนโลยีสมัยใหม่สู่สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการในประเทศที่กำาลังพัฒนา และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสอง

ประเทศภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือและความช่วยเหลือที่ผู้แทนของรัฐบาลทั้งสอง

ประเทศได้ลงนามร่วมกัน โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันนวัตกรรม

เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับการรับรองบุคลากรด้านการเชื่อมตามหลักสูตรของสถาบันการเชื่อมสากล (Authorization National Board, 

ANB) และมีการรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำาลาย (Certify Body, CB) จำานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Radiographic 

Testing หลักสูตร Ultrasonic Testing หลักสูตร Pentrant Testing และหลักสูตร Magnetic Particle  มีบุคลากรที่ได้การรับรองบุคลากร

ด้านการตรวจสอบงานเช่ือมแบบไม่ทำาลาย จำานวนท้ังส้ิน 43 คน และเพ่ือเป็นการรักษาระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพ่ือให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

และมั่นใจในประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กรยิ่งขึ้น จึงได้นำาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ในหน่วยงาน และ       

ได้รับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพเพื่อรักษาระบบคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำาเนินการปีละ 2 ครั้ง จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ 

ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำากัด 

 นอกจากน้ีสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศสยังได้มีความร่วมมือ

การให้บริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โดยมีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ รวม 5 หน่วยงาน จำานวน 

5 โครงการ ได้แก่ ข้อตกลงเพื่อวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในงาน

โลหะการและเครื่องจักรกล ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล 

และเสริมความเข้มแข็งทางด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ข้อตกลงร่วมกับ บริษัท ดานิลี่ 

ฟาร์อีสต์ จำากัด และข้อตกลงเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ทุนฝึกอบรม เพื่อ

พัฒนาบุคลากร ข้อตกลงร่วมกับ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด เป็นต้น และลงนาม

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ รวม 6 หน่วยงาน จำานวน 6 โครงการ ได้แก่ 

โครงการ Tribology ข้อตกลงร่วมกับ บริษัท Innovation & Strategy                                  

Developments และโครงการ Welding, Materials and Industrials Controls 

ข้อตกลงร่วมกับ สถาบันการเชื่อมฝรั่งเศส (Institut de Soudure : IS) เป็นต้น 

 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดโครงการเพิ่มเติมความรู้

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า และพ้ืนฐานสวิทซ์บอร์ดไฟฟ้าสู่วิศวกรยุคใหม่ และ         

ได้นำามาบูรณาการกับการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า นอกจากน้ียังให้บริการทดสอบ SSC ให้กับบริษัท การปิโตรเลียม       

แห่งประเทศไทย จำากัด (มหาชน) เพื่อนำาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
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เป้าประสงค์ที่ 4.3 องค์ความรู้ที่ ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่นำาองค์ความรู้ไป

ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่สำาคัญ อาทิ

 1. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ไดจ้ดัโครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง เตรยีมความพรอ้มเพือ่ศกึษาตอ่ ณ ประเทศสาธารณรฐัฝรัง่เศส 

ให้กับบุคลากรของบริษัท มิชลิน จำากัด เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการให้กับวิศวกรของบริษัทสำาหรับเตรียมความพร้อมใน

การศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอกให้ไปเป็นวิทยากร

บรรยายในหวัขอ้ตา่งๆ ทีส่อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ และสงัคม อาท ิหวัขอ้เรือ่ง การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีางดา้นเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมไฟฟ้ากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยการอาชีพสตึก จ.บุรีรัมย์ และหัวข้อเร่ือง การจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาโครงการตามโครงการการจดัการความรูเ้พือ่พฒันานวตักรรมและสิง่ประดษิฐส์ูช่มุชน ณ วทิยาลยั

เทคนิคชัยนาท เป็นต้น

 3.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในด้าน

การอนุรักษ์พลังงาน อาทิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ไบโอดีเซลให้กับครูและชุมชน และเรื่อง EM Ball Biotech เพื่อ

ให้ความรู้แก่สังคมในด้านการแก้ไขปัญหานำ้าท่วมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 4. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดทำาวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ที่ทำางานควบคู่กับสถานประกอบการ/องค์กร เพื่อ    

ร่วมแก้ปัญหาเฉพาะทาง อาทิ ระบบสารสนเทศ SKpark (อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร) ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร หรือ แผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบพื้นที่สีเขียวของชุมชนโดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ลุ่มนำ้าทะเลสาบสงขลา

และปัตตาน ีรวมถงึ การสนบัสนนุให้นกัศกึษามผีลงานสิง่ประดษิฐ์ทีไ่ด้จากการทำาโครงงานพเิศษ เช่น สือ่มลัตมิเีดยีวทิยาศาสตร์ 

นาโนเทคโนโลย ีหรอืสือ่มลัตมิเีดยี วชิาสงัคมศกึษาสำาหรบัเตรยีมสอบแอดมชิชัน่ เพือ่ประกอบการสอนของโรงเรยีนจติรลดา ผลงาน

ของนักศึกษา ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สามารถนำาไปใช้เป็นสื่อเสริมประกอบการสอนแก่นักเรียนได้

 5.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง ทฤษฎี Cloud Computing และการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น 

โดยความร่วมมือกับบริษัท IBM ประเทศไทย จำากัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจทฤษฎี Cloud Computing 

และการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมสัมมนาเรื่องการ

วางแผนกลยทุธร์ะบบสารสนเทศในองคก์ร ซึง่เปน็หวัขอ้ทีไ่ดจ้ากผลการสำารวจความตอ้งการของผูเ้ขา้รบัการอบรมภาครฐั ภาค

เอกชน รวมทั้งศิษย์เก่า เพื่อเป็นการสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและสังคม

 6. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้จดัทำาโครงการนำา้ลดไอเดยีผดุเป็นโครงการให้บรกิารความรูค้ำาแนะนำาในการซ่อมแซม

ปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศยัหลงัจากนำา้ท่วม ทีน่ำานกัศกึษาสาขาวชิาออกแบบภายในชัน้ปีที ่3 และจดัทำาใบความรูแ้จกประชาชนทีเ่ข้าร่วม

งานด้วย ณ สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว 

 7.  วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ไดด้ำาเนนิการโครงการฝกึอบรมเพือ่ถา่ยทอดความรูท้ีจ่ำาเปน็ตอ่ภาคอตุสาหกรรมในยคุปจัจบุนั 

อาท ิการฝกึอบรมใหก้บับคุลากรในสถานประกอบการเพือ่รองรบัการกา้วเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ตลอดจนเพือ่พฒันาตนเองให้

มีการศึกษาและอาชีพที่ดีขึ้น เป็นต้น

 8.  ส�านกัหอสมดุกลาง ไดจ้ดัทำาโครงการพฒันาหอ้งสมดุแกช่มุชน โดยเปน็การพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีนในเขตจงัหวดัปราจนีบรุแีละ

จังหวัดใกล้เคียงที่ต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาและบูรณะในส่วนของอาคารห้องสมุดและการจัดอุปกรณ์ อาทิ การจัด

เลขหมู่ การจัดช้ันหนังสือโดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีพัฒนาโดยบุคลากรของสำานักหอสมุดกลาง ณ ห้องสมุดโรงเรียนห้วยเกษียร 

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น
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รายงานประจ�าปี 2555

เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนำามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้

การนำาองคค์วามรูต้ามจดุเนน้ของมหาวทิยาลยัในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใชใ้นการใหบ้รกิารวชิาการ เพือ่เปน็การแกป้ญัหา

ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการดำาเนินงานที่สำาคัญ อาทิ

 1.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้สร้างผลงาน “เมาส์สำาหรับผู้ป่วยโรคสมองพิการชนิดกล้ามเนื้อหดเกร็ง” ผลงานของอาจารย์

และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับลิขสิทธิ์เลขที่ 277730 ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 จากกรมทรัพย์สิน

ทางปญัญา อปุกรณด์งักลา่วมปีระโยชนท์างดา้นเศรษฐกจิในวงการพาณชิยกรรมเปน็อยา่งมาก ซึง่เปน็การบรูณาการงานบรกิาร

วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และเพิ่มช่องทางในทางธุรกิจการค้า 

 2.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ไบโอดีเซลให้กับครูและชุมชน มีการประยุกต์ใช้ในการเรียน

การสอน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน และนำาความรู้ตลอดจนปัญหาที่ได้รับจากการ

บริการวิชาการมาเป็นแนวทางในการต่อยอดสู่การทำาปัญหาพิเศษหรือโครงงาน โดยบุคลากรของคณะได้บริการวิชาการให้           

คำาปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอกแล้วยังนำาหัวข้อปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมมาต่อยอดสำาหรับทำาการวิจัย เช่น โครงการวิจัย

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากอาหารทะเล 

 3.  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้นำาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย อาทิ โครงการบริการวิชาการ เร่ือง การแปรรูปอาหารจากผลผลิตเกษตรในท้องถ่ิน ณ ศูนย์การเรียนรู้วัดเกาะเค็ดนอก 

มาบูรณาการกับการเรียนในรายวิชา Food Industrial Packaging และโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การบริการอาหาร            

และเครื่องดื่มให้กับพนักงานบริการโรงแรม ณ โรงแรมเขาใหญ่ แกรนด์วิวฯ มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการ

จัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 4.  คณะอตุสาหกรรมเกษตร ได้จดัฝึกอบรมโครงการผลติวุน้สวรรค์จากนำ้าผลไม้ และนำามาบรูณาการกบัการเรยีนการสอนกบัวชิา

ปฏบิตักิารจลุชีววทิยาสำาหรับอุตสาหกรรมเกษตร และโครงการอบรมการใช้กากถัว่เหลอืงทดแทนเนือ้หมใูนกนุเชยีง นำามาบรูณาการ

กับการวิจัยในหัวข้อการใช้กากถั่วเหลืองหมักด้วยเชื้อโมแนสคัสทดแทนการใช้เนื้อหมูและเกลือไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์กุนเชียง

 5.  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้จัดทำาโครงการบรรยายทางวิชาการและสถาปัตยกรรมสัญจร เป็นโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือ

ใหน้กัศกึษา คณาจารย ์ศษิยเ์กา่ และบคุลากรภายนอก ไดเ้รยีนรูถ้งึสถาปตัยกรรมการออกแบบภายใน ศลิปวฒันธรรมแบบไทย 

ด้วยการเดินทางไปยังโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักศึกษาจะเก็บข้อมูลจากการสเก็ต การถ่ายภาพจากสถานท่ีจริง 

ประกอบกบัการบรรยายของอาจารยแ์ละวทิยากรรว่มจากภายนอก และกอ่นการเดนิทาง นกัศกึษาจะนำาขอ้มลูและประสบการณ์

มาใช้ในงานออกแบบภายใน เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาออกแบบภายในลักษณะไทยและคลาสสิค

การบริการวิชาการเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

 - จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม “มจพ. ปัน

น�้าใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วมในหลายพื้นที่ของ

ประเทศที่ได้รับความเดือดร้อน  โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ 

และจงัหวดันนทบรุ ีโดยดำาเนนิการช่วยเหลอื 2 ช่วง คอื ช่วงนำา้ท่วมเป็นศนูย์ช่วยเหลอื

บรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภยั ด้วยการจดัทำาถุงยงัชีพไปมอบให้ผูป้ระสบภยัที่

เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สร้างสุขาลอยนำ้าร่วมกับ SCG สร้างเรือคอนกรีตช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยในการเดินทางและขนย้ายส่ิงของ นำานักศึกษาไปช่วยย้ายปลั๊กไฟและ

ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยที่จำาเป็นต้องใช้งานเป็นการเร่งด่วน และนำา

นักศึกษาไปช่วยบรรจุกระสอบทรายร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รวม

ทัง้มหาวิทยาลัยยงัเป็นศนูย์รบับรจิาคถงุยงัชพีและข้าวของเครือ่งใช้ทีจ่ำาเป็นในการยงัชพีจากผูม้จีติศรทัธาทีป่ระสงค์จะนำามาช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

และในช่วงหลังน�้าลด ได้นำานักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธาไปซ่อมแซมที่พักอาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน

บ้านพักอาศัยของผู้ประสบภัย ซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องไฟฟ้าในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
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-  กระทงเซฟตี้ (กระทง Safety) เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ประสบภัยที่ถูก

ไฟฟ้าดูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับกระทรวง

มหาดไทย สร้างและออกแบบกระทงเซฟตี้ (กระทงSafety) ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของ

ผู้ประสบภัยที่ถูกไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าซ๊อค รวมถึงการเข้าไปเช็คสภาพเครื่องจักรในโรงงาน

อุตสาหกรรมว่ามีไฟฟ้ารั่วหรือไม่ สิ่งที่สำาคัญ คือ ความสามารถในการตรวจสอบ

ตำาแหน่งไฟฟ้าทีร่ัว่ไหลได้แน่นอนแม่นยำา 100 เปอร์เซน็ต์และปลอดภยัในขณะใช้งาน 

 

- ผู้เชีย่วชาญด้านวศิวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ร่วมตดิตัง้รถสบูน�า้ขนาดใหญ่

จากประเทศญีปุ่่น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืได้ส่งผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ไปตดิตัง้รถสบูนำา้ขนาดใหญ่จากประเทศญีปุ่น่ จำานวน 

10 คัน โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก Japan International Cooperation Agency 

หรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น และกระทรวงอุตสาหกรรม          

เพือ่ระบายนำา้ออกจากนคิมอตุสาหกรรมโรจนะ, Rojana Industrial Park (Ayutthaya) 

จังหวัดพระนครศรอียธุยา และกระทรวงอตุสาหกรรม เพือ่ฟ้ืนฟนูคิมอตุสาหกรรมโรจนะ

ให้สามารถกลับมาประกอบการได้เหมือนเดิม 

- เปิดศูนย์ฟื้นฟู SMEs จ�านวน 25 ศูนย์ ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

อุตสาหกรรมและสำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกันดำาเนินโครงการทีมเทคนิคและ

อาชีวศึกษาเพือ่ความปลอดภยัและการประหยดัพลงังาน ซึง่เป็นโครงการความร่วมมอื

ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันเปิดศูนย์ฟื้นฟู 

SMEs จำานวน 25 ศูนย์ ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย เพื่อฟื้นฟู SMEs จำานวน 250 แห่ง 

ให้สามารถกลบัมาประกอบการได้เหมอืนเดมิภายหลงันำา้ลด ทัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิากนายพชิยั  

นรพิทะพนัธุ ์รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน เป็นประธานในพธิเีปิดศนูย์ฟ้ืนฟ ูเมือ่วนัที่ 

16 พฤศจิกายน 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

-  นักศึกษาออกค่ายอาสาฟื้นฟูหลังน�้าลด นักศึกษาองค์การนักศึกษา       

สภานกัศกึษา สโมสรทกุคณะ และชมรมต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ร่วมออกค่ายอาสาฟื้นฟูหลังนำ้าลด ในโครงการ “มจพ. ปันนำ้าใจฟื้นฟู

โรงเรยีนเพือ่น้อง ครัง้ที ่2” ระหว่างวนัที ่10-12 ธนัวาคม 2554  ณ โรงเรยีนวดัขมุทอง 

และโรงเรยีนวดัหวัตะพาน อ.วเิศษไชยชาญ จ.อ่างทอง โดยมนีกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ

ทั้งสิ้น 160 คน

-  โครงการฟื้นฟูประเทศไทยหลังภัยน�้าท่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนอื ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และกระทรวง

พลังงานเปิดโครงการฟื้นฟูประเทศไทยหลังภัยนำ้าท่วม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย         

ในการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ และให้คำาปรึกษาการซ่อมบ้าน      

ให้กับประชาชน อำาเภอบางกรวย บางพลัด บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร ประจำาศูนย์ 6 ศูนย์ ณ วัดบางไผ่ (สี่แยกบางพลู) มัสยิดระฮ์ฎอตุ๊ล

อสิลาห์ตะละหาร (บางบวัทอง) วดัตกึ ตำาบลบางไผ่ โรงเรยีนบดนิเดชา (สงิห์ สงิหเสน)ี 

อำาเภอบางกรวย นนทบุรี วัดวิมุตยาราม โรงเรียนวัดรวกบางบำาหรุ  
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รายงานประจ�าปี 2555

- มอบสขุาลอยน�า้ให้ผู้ประสบภยั มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื

ร่วมกบัมูลนิธิปูนซิเมนต์ไทย ได้ส่งมอบสุขาลอยนำ้าไปยังผู้ประสบภัย ณ จังหวัดอยุธยา จังหวัด

นนทบุรี  และจังหวัดปทุมธานี 

กิจกรรมสำาคัญด้านการให้บริการวิชาการ

มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ Professor Osamu TAKI 

irector, EcoTopia Science Institute Nagoya University 

มจพ. ลงนามความร่วมมือสหกิจกับบริษัท ไมโครชิพ 

เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำากัด 

มจพ. ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการกับ ดร.สมัพันธ์ ศลิปนาฏ 

Vice president, magnetic Head Operation, WD WESTERN 

DIGITAL (THAILAND) Co.,Ltd. 

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ 
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มจพ. ลงนามความร่วมมอืกบั Mr. David Pittman Country 

Managing Director-Asean Parker Hannifin (Thailand) Co.,Ltd.  

มจพ. จดัการประชมุสมัมนาเรือ่ง การสร้างผลงานสร้างสรรค์ 

และผลงานวิชาการสู่การจดสิทธิบัตร และงานนิทรรศการ ผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ในงาน Mix & Match INT.D & Cer.D 

Contest 2012 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดการประชุมวิชาการโลหวิทยา

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อโลหวิทยาเพื่ออุตสาหกรรม

เชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-industry)    

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

“โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน

แก่มูลนิธิพระดาบส”  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “EcoTopia 

Science and Green Energy Systems” โดย Prof. Kuniyuki 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 5.1  มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการศักยภาพขีดความสามารถและ           

องค์ความรู ้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการพฒันาต่อยอดผลผลติ 

ผลติภณัฑ์ด้านศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาไทยเพือ่สร้างมลูค่าและ

คุณค่าเพิ่มทางการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 5.2  มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และผลงาน     

อนัทรงคณุค่าของมหาวทิยาลยัให้เป็นทีร่บัรูแ้ละยอมรบัในระดบัชาติ

และระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการเสริมสร้างวิถีธรรม วิถีไทยในความ

เป็นสากลเพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ

ภูมิปัญญาไทยสู่สังคมไทยและสังคมโลก
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รายงานประจ�าปี 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากร

น�ากิจกรรมด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ทั้ง 4 ประการ ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการศักยภาพขีดความสามารถและองค์ความรู้ ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาต่อยอดผลผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านศิลป

วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทยเพือ่สร้างมลูค่าและคณุค่าเพิม่ทางการศกึษา เศรษฐกจิ

และสังคม

มหาวทิยาลยัส่งเสรมิสนบัสนนุให้นกัศกึษาและบคุลากร มบีทบาทในการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมและร่วมพฒันาชมุชน อนรุกัษ์สบืทอด

และบูรณาการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ 

 โครงการเพาะเหด็ ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นการน�าองค์ความรูท้างด้านวศิวกรรมเคมไีปพฒันาการออกแบบโรงเพาะเหด็ เพือ่

ช่วยในการเพิ่มผลผลิตในการเพาะเห็ด ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ

 กิจกรรมการประกวดแข่งขันการท�าน�้าผัก - ผลไม้ เพื่อสุขภาพ ในงานมหกรรมอาหาร ปี 2555 โดยคณะเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรม

 โครงการทัศนศึกษา แหล่งเครื่องปั้นดินเผาโบราณ จังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี และสุโขทัย ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและ

การออกแบบ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความสนใจในการอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านของไทย และน�าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้

ในการออกแบบ

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน เป็นโครงการบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการส่งเสริมการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมได้จัดท�าโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย โดยการท�าเครื่องอัดแท่นเชื้อเพลิงแข็งจังหวัด

สมทุรสาคร และท�าเครือ่งแกะเมลด็ข้าวโพดหวานจงัหวดัสมทุรสาคร เป็นโครงการประยกุต์ใช้งานวจิยันวตักรรมอตุสาหกรรมสูเ่ชงิ

พาณิชย์และส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

เป้าประสงค์ที ่5.2  มหาวทิยาลยัสามารถสร้างเสรมิอตัลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ และผลงานอนัทรงคณุค่าของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

มหาวทิยาลยัสามารถสร้างเสรมิอตัลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ และผลงานอนัทรงคณุค่าของมหาวทิยาลยัให้เป็นทีร่บัรูแ้ละยอมรบัในระดบัชาติ

และนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกจิตส�านึกให้บุคลากรและนักศึกษามีความรักและความภาคภูมิใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ  

 กจิกรรมการแข่งขนัเรอืยาวประเพณ ีของคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม ซึง่เป็นประเพณสีบืทอดต่อกนัมา เป็นการแข่งขนัเรอืยาวของ

นักศึกษาต่างคณะ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี และการมีน�้าใจนักกีฬา 

 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากการประกวดแข่งขัน

ทกัษะด้านการโรงแรม “การแข่งขนัปเูตยีงโรงแรมระดบัมอือาชพี” ประจ�าปี 2555 โดยสมาคมผูบ้รหิารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
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เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการเสริมสร้างวิถีธรรม วิถีไทยในความเป็นสากล เพื่อ

ขับเคลื่อนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างวิถีธรรม วิถีไทยในความเป็นสากล เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องเมืองไทย

และของมหาวิทยาลัย อาทิ 

 กิจกรรม “ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค” ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

 นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในงาน MIX &  MATCH Int.D & Cer.D Contest 2012 ของนักศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย        

สู่สังคมไทยและสังคมโลก

มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย โดยให้นักศึกษาและบุคลากร         

เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา มจพ. กับนักศึกษา  

ชาวต่างชาติทุกประเทศ โดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ และโครงการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาหลักสูตร

นานาชาติ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของไทยและนักศึกษานานาชาติ และเป็นการสร้างความ

อบอุน่ให้แก่นกัศกึษาต่างชาตทิีไ่ม่ได้เดนิทางกลบัประเทศของตนในวนัส่งท้ายปีเก่าและต้อนรบัปีใหม่ นอกจากนีม้หาวทิยาลยัยงัได้รบัการยกย่อง

จากชมรมพทุธศาสตร์สากลในพระบรมราชปูถมัป์สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย์ ได้รบัรางวลัชมรมพทุธศาสตร์ดเีด่น ประเภท ชมรมน่าอยูแ่ละ

ประเภทกิจวัตรดี ประจ�าปีการศึกษา 2554 

โครงการ/กิจกรรมส�าคัญประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 งานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ณ วัดราชประดิษฐานสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงประจ�ารัชกาลที่ 4  



94
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายงานประจ�าปี 2555

 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ�าปี พ.ศ. 2554 

 งานท�าบุญตักบาตรปีใหม่ 2555  

 การประกวดเทพีสวนปาล์ม จากงานใยศิลป์ ครั้งที่ 22 
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 งานวันรวมน�้าใจชาว มจพ. ประจ�าปี พ.ศ. 2555 “53 ปี มจพ. : มหาวิทยาลัยแห่งความร่วมมือ ไทย-เยอรมัน” 

 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี 2555 

 โครงการสัปดาห์วิสาขบูชา : วิถีธรรมแห่งพุทธชยันตี ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  
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รายงานประจ�าปี 2555

 พิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2555 มจพ. กรุงเทพมหานคร, มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง 

 

 งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ�าปี พ.ศ. 2555 ณ วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน)

 งานสัปดาห์ ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ ลูก ถึง แม่ “80 พรรษา มจพ. เทิดแม่ฟ้ามหาราชินี”  

 งาน “ด้วยรักและผูกพัน แด่ผู้เกษียณอายุ มจพ. ประจ�าปี 2555” 
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	 สารสนเทศ

	 	 หลักสูตร

		 	 นักศึกษา

		 	 บุคลากร

		 	 งบประมาณ

		 	 อาคารสถานที่
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รายงานประจ�าปี 2555

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน	ปีการศึกษา	2555	จ�าแนกตามระดับการศึกษา
หน่วย : หลักสูตร

หลักสูตรจ�าแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา
หน่วย : หลักสูตร

หน่วยงาน

ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปวช. ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปกติ
นานา
ชาติ

ภาษา
อังกฤษ

ปกติ
นานา
ชาติ

ภาษา
อังกฤษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 16 11 - - 6 2 - 35 24.65

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 7 8 - - 7 - - 22 15.49

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 11 7 - - 4 - 1 23 16.20

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม

- 8 1 - - - - - 9 6.33

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 2 2 - 1 1 - 6 4.23

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - - 3 - 1 2 - - 6 4.23

คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 2 - - - - - - 2 1.41

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - 5 - - - - - - 5 3.52

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 18 3 - - - - - 24 16.90

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

- - - 8 - - 2 - 10 7.04

รวม 3 67
35 10 1 20 5 1

142 100
46 26

ร้อยละ 2.11 47.18 32.40 18.31 100

ปริญญาโท

46 (32.40%)

ปริญญาเอก

26 (18.31%)

ปวช.

3 (2.11%)

ปริญญาตรี

67 (47.18%) 142
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รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน	ปีการศึกษา	2555
คณะ/หลักสูตร จ�านวน สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 13 วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมการผลิต

วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ  
วิศวกรรมวัสดุ  วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมโลจิสติกส์  วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (อส.บ.) 3 เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ  เทคโนโลยีการผลิต  เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 11 วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมอุตสาหการ  การบริหารงานก่อสร้าง 
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  วิศวกรรมการบินและอวกาศ   วิศวกรรมวัสดุ  
วิศวกรรมอัตโนมัติ

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  - หลักสูตรภาษาไทย

  - หลักสูตรนานาชาติ

6

2

วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมอุตสาหการ   วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมวัสดุ  
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมการผลิต 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 6 วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  วิศวกรรมโยธา  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 6 เครื่องกล  ไฟฟ้า  โยธา  เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 1 การบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) 1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 7 คอมพิวเตอร์ศึกษา  เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา  บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 11 สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เคมีอุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์-

ประยุกต์  คณิตศาสตร์ประยุกต์  ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถิติธุรกิจและการประกันภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง-
อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ  คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) 7 เคมีอุตสาหกรรม  อุปกรณ์การแพทย์  สถิติประยุกต์  คณิตศาสตร์ประยุกต์  
วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  - หลักสูตรภาษาไทย
  - หลักสูตรภาษาอังกฤษ

4
1

เคมอีตุสาหกรรม  สถติปิระยกุต์  เทคโนโลยอีตุสาหกรรมชวีภาพ  วทิยาการคอมพวิเตอร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์    

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 2 การจัดการอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

- เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 1 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 1 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (อส.บ.) 3 การจัดการอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

- อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม.) 1 การจัดการอุตสาหกรรม
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รายงานประจ�าปี 2555

คณะ/หลักสูตร จ�านวน สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  - หลักสูตรภาษาไทย

  - หลักสูตรนานาชาติ

2

2

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  - หลักสูตรภาษาไทย
  - หลักสูตรนานาชาติ

1
1

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ  พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  - หลักสูตรภาษาไทย

  - หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2

1

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  การแปลเพือ่การศกึษาและธรุกจิ  

ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารเชงิธรุกจิและอตุสาหกรรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) 1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
- ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 3 ออกแบบภายใน  ออกแบบเซรามิกส์  ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 1 สถาปัตยกรรม

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 1 การออกแบบส�านักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร	ไทย-เยอรมัน
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  - หลักสูตรนานาชาติ

8 วิศวกรรมเครื่องกล การจ�าลองและการออกแบบ  วิศวกรรมไฟฟ้าก�าลังและพลังงาน  
วศิวกรรมการผลติ วศิวกรรมโทรคมนาคม วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมระบบซอฟต์แวร์  
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ  วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
  - หลักสูตรนานาชาติ 2 วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.)

  (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)

3 เครื่องกล  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โยธา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 11 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ  เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง  เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีวิศวกรรมการท�าความเย็นและการปรับอากาศ

เทคโนโลยีโยธาและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (อส.บ) 6 เทคโนโลยีเครื่องกล  เทคโนโลยีการเชื่อม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง  เทคโนโลยีเครื่องต้นก�าลัง  

เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง   การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม  

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน
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นักศึกษา

นักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2555	จ�าแนกตามการรับเข้า
หน่วย : คน

หมายเหตุ    สอบผ่านสกอ. หมายถึง การรับนักศึกษาที่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกจากระบบส่วนกลาง (สทศ.)

 โควตาเรียนดี หมายถึง นักศึกษาในพื้นที่ นอกพื้นที่ และโครงการพิเศษ ประเภทคุณงามความดี และโรงเรียนเครือข่าย

 โควตาความสามารถพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม, กีฬา, บ�าเพ็ญประโยชน์  และหุ่นยนต์

     จ�านวนนักศึกษาใหม่จ�าแนกตามการรับเข้า ไม่รวมจ�านวนนักศึกษาใหม่ที่เป็นนักศึกษาพิเศษ จ�านวน 17 คน

นักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2555	จ�าแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา
หน่วย : คน

กลุ่มสาขา/หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 1,976 317 16 2,309 31.57

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 1,271 107 8 1,386 18.95

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - 640 43 - 683 9.34

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 167 8 175 2.39

คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 65 - - 65 0.89

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 553 3,416 501 81 4,551 62.22

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 1,449 196 34 1,679 22.96

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 404 196 45 645 8.82

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 553 1,563 89 - 2,205 30.15

บณัฑติวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์นานาชาตสิิรนิธร ไทย-เยอรมัน - - 20 2 22 0.30

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 45 24 69 0.94

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - - 45 24 69 0.94

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง - 385 - - 385 5.26

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - 385 - - 385 5.26

รวม 553 5,777 863 121 7,314 100

ร้อยละ 7.56 78.99 11.80 1.65 100

หมายเหตุ			 ข้อมูลจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555

รับตรง

4,580 (62.76%)

สอบผานสกอ.

1,452 (19.90%)

7,297

โควตาเรียนดี

1,141 (15.64%)
โควตาความสามารถพิเศษ

115 (1.58%)

โควตา 3 จังหวัดภาคใต

9 (0.12%)
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รายงานประจ�าปี 2555

นักศึกษาทั้งหมด	ปีการศึกษา	2555	จ�าแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา
หน่วย : คน

ผู้ส�าเร็จการศึกษา	รุ่นปีการศึกษา	2554	จ�าแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา
หน่วย : คน

หมายเหตุ			 ข้อมูลจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555

หมายเหตุ			 ข้อมูลจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555

กลุ่มสาขา/หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 6,117 948 105 7,170 30.22

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 4,018 368 35 4,421 18.63

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - 1,841 125 - 1,966 8.29

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 455 70 525 2.21

คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 258 - - 258 1.09

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 1,583 11,622 1,684 431 15,320 64.56

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 4,878 646 123 5,647 23.79

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 1,279 617 283 2,179 9.18

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,583 5,465 250 - 7,298 30.76

บัณฑิตวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์นานาชาตสิิรนิธร ไทย-เยอรมัน - - 171 25 196 0.83

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 126 105 231 0.97

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - - 126 105 231 0.97

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง - 1,008 - - 1,008 4.25

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - 1,008 - - 1,008 4.25

รวม 1,583 18,747 2,758 641 23,729 100

ร้อยละ 6.67 79.01 11.62 2.70 100

กลุ่มสาขา/หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 1,384 305 15 1,704 28.78

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 933 64 3 1,000 16.89

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - 389 8 - 397 6.70

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 233 12 245 4.14

คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 62 - - 62 1.05

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 536 2,474 915 41 3,966 66.98

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 1,077 211 12 1,300 21.96

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 273 642 29 944 15.94

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 536 1,124 32 - 1,692 28.58

บัณฑิตวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์นานาชาตสิิรนิธร ไทย-เยอรมัน - - 30 - 30 0.51

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 108 4 112 1.89

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - - 108 4 112 1.89

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง - 139 - - 139 2.35

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - 139 - - 139 2.35

รวม 536 3,997 1,328 60 5,921 100

ร้อยละ 9.05 67.51 22.43 1.01 100



103
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บุคลากร

จ�านวนบุคลากรทั้งหมด	ปีการศึกษา	2555	จ�าแนกตามประเภท

จ�าแนกตามหน่วยงานและประเภท
หน่วย : คน

* จ�านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเป็นบุคลากรประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น

สายวิชาการ สายสนับสนุน พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

ลูกจ้าง
ประจ�า

พนักงาน
พิเศษ รวม

ข* พ.ม.* ข* พ.ม.*

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 85 142 32 46 2 2 10 68 387

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 43 76 15 29 2 5 10 26 206

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 55 114 13 30 1 5 4 45 267

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 58 1 13 1 2 - 35 111

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 21 - 7 1 5 - 25 59

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 13 33 2 6 - 8 - 18 80

คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 14 - 8 7 - - 4 33

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 19 - 5 - 1 - 16 42

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51 180 4 35 1 32 10 79 392

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน

2 16 1 23 - 9 - 10 61

บัณฑิตวิทยาลัย - - 1 15 - - 1 4 21

ส�านักงานอธิการบดี - - 23 179 8 2 31 69 312

ส�านักหอสมุดกลาง - - 18 32 - - 2 23 75

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา - - 13 47 - - 3 5 68

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม - - 3 25 - - - 3 31

ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 1 18 - - - 15 34

ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 1 6 5 1 - 13 26

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส - - 5 28 - - - 7 40

หอพักนักศึกษา**** - - - - - 12 - 7 19

มจพ. วิทยาเขตระยอง - 12 - 6 - - - 7 25

สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา - - - - - - - 1 1

รวมทั้งหมด
251 685 133 558 28 84 71 480 2,290

936 691

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555  
* ข : ข้าราชการ, พ.ม. : พนักงานมหาวิทยาลัย 
** ชาวต่างประเทศ
*** รวมชาวต่างประเทศ
**** ลูกจ้างชั่วคราว หอพักนักศึกษา จ�านวน 12 คน ใช้งบประมาณเงินรายได้

***

***

***

**

**

***

***

***

พนักงานราชการ

28 (1.22%)

2,290
สายวิชาการ

936 (40.87%)

ลูกจางประจำ

71 (3.10%)

ลูกจางชั่วคราว

84 (3.67%)

พนักงานพิเศษ

480 (20.97%)

สายสนับสนุนวิชาการ

691 (30.17%)
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รายงานประจ�าปี 2555

บุคลากรสายวิชาการ		จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

หน่วย : คน

บุคลากรสายวิชาการ		จ�าแนกตามระดับการศึกษา

หน่วย : คน
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งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	จ�าแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้		ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555

จ�าแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

0

100,000,000

200,000,000
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400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

1,100,000,000

1,200,000,000

1,300,000,000

1,400,000,000

1,500,000,000

849,473,400

41,833,138

891,306,538

158,933,400

172,178,928

331,112,328

78,942,800

196,289,314

275,232,114

0

255,000

255,000

213,309,000

28,443,720

241,752,720

1,300,658,600

439,000,100

1,739,658,700

1,739,658,700

งบลงทุน

241,752,720

(13.90%)
งบบุคลากร

891,306,538

(51.23%)

งบรายจายอื่นๆ

255,000

(0.02%)

งบดำเนินการ

331,112,328

(19.03%)

งบเงินอุดหนุน

275,232,114

(15.82%)
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รายงานประจ�าปี 2555

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ�าแนกตามหน่วยงาน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555

หน่วยงาน/โครงการ
งบประมาณ

แผ่นดิน
ร้อยละ

งบประมาณ

เงินรายได้
ร้อยละ รวม ร้อยละ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 165,840,500 12.75 76,197,500 17.36 242,038,000 13.91

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102,031,700 7.85 19,634,000 4.47 121,665,700 6.99

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 109,274,000 8.40 74,123,100 16.88 183,397,100 10.54

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 34,832,500 2.68 20,821,700 4.74 55,654,200 3.20

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 7,840,300 0.60 1,093,800 0.25 8,934,100 0.51

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 28,229,200 2.17 6,649,500 1.51 34,878,700 2.01

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 14,965,800 1.15 3,184,600 0.73 18,150,400 1.04

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 20,953,400 1.61 10,792,000 2.46 31,745,400 1.82

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 183,168,900 14.08 89,103,400 20.29 272,272,300 15.65

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สิรินธร ไทย-เยอรมัน*

27,669,700 2.13 - - 27,669,700 1.59

บัณฑิตวิทยาลัย 8,291,900 0.64 7,013,600 1.60 15,305,500 0.88

ส่วนกลาง  ส�านักงานอธิการบดี 226,665,000 17.43 - - 226,665,000 13.03

ส�านักงานอธิการบดี 259,350,500 19.94 12,912,200 2.94 272,262,700 15.65

ส�านักหอสมุดกลาง 28,231,200 2.17 10,428,300 2.38 38,659,500 2.22

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 26,092,800 2.01 2,748,900 0.63 28,841,700 1.66

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 10,718,800 0.82 585,500 0.13 11,304,300 0.65

ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 11,291,100 0.87 17,326,700 3.95 28,617,800 1.65

ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* 18,907,400 1.45 - - 18,907,400 1.09

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส 13,774,900 1.06 258,100 0.06 14,033,000 0.81

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย - - 59,384,400 13.53 59,384,400 3.41

โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย**

- - 12,287,300 2.80 12,287,300 0.71

ทุนความสามารถดีเด่น - - 1,228,700 0.28 1,228,700 0.07

ส�ารองนักศึกษาพ้นสภาพ - - 1,532,200 0.35 1,532,200 0.09

โครงการบ�ารุงสุขภาพ - - 2,786,800 0.63 2,786,800 0.16

เงินอุดหนุน (กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) - - 8,907,800 2.03 8,907,800 0.51

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

2,529,000 0.19 - - 2,529,000 0.15

รวม 1,300,658,600 100 439,000,100 100 1,739,658,700 100

* งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมอยู่ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

** เงินที่จัดสรรจากค่าพัฒนาวิชาการ 10%
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2555

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน 3,151,908,402.10

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,151,908,402.10

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,422,636,203.50

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 3,422,636,203.50

รวมสินทรัพย์  6,574,544,605.60

หนี้สิ้น

 หนี้สินหมุนเวียน 128,724,066.94

  รวมหนี้สินหมุนเวียน	 128,724,066.94

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 577,057,572.27

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 577,057,572.27

รวมหนี้สิน	 	 705,781,639.21

สินทรัพย์สุทธิ	  5,868,762,966.39

 รวมสินทรัพย์สุทธิ	 5,868,762,966.39

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	 6,574,544,605.60

หมายเหตุ	งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หน่วย : บาท
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รายงานประจ�าปี 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2555

รายได้จากการด�าเนินงาน

 รายได้จากรัฐบาล 1,481,015,790.68

  รวมรายได้จากรัฐบาล	 1,481,015,790.68

 รายได้จากแหล่งอื่น 1,309,050,987.45

  รวมรายได้จากแหล่งอื่น	 1,309,050,987.45

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน	 2,790,066,778.13

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 2,436,612,366.88

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 	2,436,612,366.88

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนบวกก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 353,454,411.25

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 80,247.95

	 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน	 80,247.95

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 353,534,659.20

หมายเหตุ	งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หน่วย : บาท
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อาคารสถานที่

1.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง 

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ปัจจุบันมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 86 ไร่ 3 งาน 21.77 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งสิ้น 39 หลัง (ไม่รวมอาคารย่อย) 

ประกอบด้วย อาคารเรียน 19 หลัง อาคารส�านักงาน 7 หลัง และอาคารอื่น ๆ 13 หลัง  นอกจากนี้ยังมีอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 หลัง 

ได้แก่ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา และอาคารศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	กรุงเทพมหานคร

1. อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) 
    ชั้น 1 กองคลัง
  ชั้น 2 กองบริการการศึกษา
  ชั้น 3 ส�านักงานผู้อ�านวยการ TGGS
  ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์
2. อาคารอเนกประสงค์ 
   ชั้น 1  - งานประชาสัมพันธ์, สหกรณ์ออมทรัพย์ มจพ.
   ชั้น 2   - ส�านักงานผู้บริหาร, ห้องประชุมประดู่แดง 
   ชั้น 3-5   - ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ชั้น 6   - กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์, กองกฎหมาย
                     กองแผนงาน, ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา 
   ชั้น 7-8   - ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
   ชั้น 9  - ส�านักงานผู้บริหาร, สภาคณาจารย์และพนักงาน,หน่วยตรวจสอบภายใน             
      ชั้น 10 - โครงการไอเอสเต้, ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ, กองงานพัสดุ, 
                      งานประชุมและพิธีการ
3. อาคาร 40 ปี มจพ. (กิจกรรมนักศึกษา)
      ชั้น 1  - ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. , ศูนย์บริการนักศึกษา
      ชั้น 2    - โรงอาหาร
      ชั้น 3-11 - กองกิจการนักศึกษา  (งานกิจกรรมนักศึกษา, งานแนะแนวการศึกษา
                      และอาชีพ, งานวินัยนักศึกษา, สนามกีฬาในร่มและที่พัก)
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4.1 อาคารปฏิบัติการขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4.2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง)
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  5.1  อาคารปฏิบัติการและประลองรวม
6. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 6.1  อาคารศูนย์เทคโนโลยีพอลิเมอร์
 6.2  อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุไวไฟ 
 6.3  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 7.1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม 
8. อาคารโยธา
9. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
10. อาคาร 46
  ชั้น 1  ศูนย์ผลิตต�าราเรียน, งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร
   ชั้น 2   โรงอาหารสวนปาล์ม
   ชั้น 3-4 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
11. ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา
12. อาคารสโมสรข้าราชการ มจพ. 
         ชั้น 2  ศูนย์บริการสุขภาพ มจพ., ครัวสโมสร มจพ.
13. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง)
14. อาคารนวมินทรราชินี
       โซน A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น4-6)
               คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  (ชั้น9-11)
                 ศูนย์ประสานงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ชั้น11)
       โซน B ส�านักหอสมุดกลาง (ชั้น 2-9)
       โซน A-B บัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 12)
15. หอพระ (หลวงพ่อสิงห์)
16. พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
17. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ, งานสารบรรณ 
18. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  
19. ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
20. บ้านพักสวนปาล์ม
21. สถานีไฟฟ้าย่อย
22. อาคารพักอาศัยเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ
23. อาคารยิมเนเซี่ยม 
  ชั้น 1-3 ลานจอดรถ (กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
       ชั้น 4-5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  ชั้น 6-7 ชมรมนักศึกษา ลานกีฬา (กองกิจการนักศึกษา)
24. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
25. อาคารศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง)
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รายงานประจ�าปี 2555

2.		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	วิทยาเขตปราจีนบุรี	ตั้งอยู่ที่บ้านเนินหอม บ้านหนองแท่นพระ บ้านหนอง

งูเหลือม ต�าบลเนินหอม อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ปัจจุบันมีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 1,809 ไร่ 59 ตารางวา โดยมีอาคารรวมทั้งสิ้น 17  

หลัง (ไม่รวมอาคารย่อย) ประกอบด้วย อาคารเรียน 2 หลัง อาคารส�านักงาน 4 หลัง อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารหอพักนักศึกษา 3 หลัง 

บ้านพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ 4 หลัง อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง และอาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม 

(โรงแรมวิลล่าวิชชาลัย) นอกจากนี้ยังมีอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 หลัง คือ อาคารยิมเนเซี่ยม 2 

แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	วิทยาเขตปราจีนบุรี

11. อาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม (โรงแรมวิลล่าวิชชาลัย)

12. อาคารยิมเนเซียม 2  (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง)

A   บริเวณก�าจัดขยะมูลฝอย

B   บริเวณส่วนบริการชุมชน

C   บริเวณส่วนกีฬาและพักผ่อน

D   บริเวณเก็บกักน�้าและอนุรักษ์

E   บริเวณประลองด้านวิศวกรรมศาสตร์

F   บริเวณแปลงทดลองด้านเกษตรอุตสาหกรรม

G   บริเวณแปลงทดลองด้านเกษตร

H   บ่อน�้าสาธารณะ

I    สถานีไฟฟ้าย่อย

	 ชื่ออาคาร	มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

1. อาคารบริหาร

2. อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง

3. อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

4. อาคารบ้านพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ 

 4 หลัง

5. อาคารหอพักนักศึกษา 3 หลัง

6. อาคารสิรินธร (ส�านักหอสมุดกลาง)

7. อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

8. โรงปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า

9. โรงปฏิบัติการกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

10. อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
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3.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	วิทยาเขตระยอง	ตั้งอยู่ที่ต�าบลหนองละลอก อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  

21120 ปัจจุบันมีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 98 ไร่ 2 งาน 17.40 ตารางวา ขณะนี้ยังไม่มีการใช้พื้นที่ภายในอาคาร เนื่องจากอยู่ระหว่างการด�าเนินการ

ก่อสร้างอาคารเรียนรวม และอาคารปฏิบัติการรวม ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	วิทยาเขตระยอง

	 ชื่ออาคาร	มจพ.วิทยาเขตระยอง

1. อาคารบริหารและอ�านวยการ

2. อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ

3. อาคารเรียนรวม

4. อาคารปฏิบัติการรวมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

5. อาคารหอสมุดกลางและสารสนเทศ

6. อาคารปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลาง

7. อาคารส�านักวิจัยและปฏิบัติการเฉพาะทาง

8. อาคารปฏิบัติการเฉพาะทาง

9. อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน

10. อาคารหอประชุม

11. โรงอาหารกลางและยิมเนเซี่ยม

12. หอพักนักศึกษาชาย

13. หอพักนักศึกษาหญิง

14. หอพักอาจารย์และบุคลากร

15. สนามฟุตบอล 68 x 105 ม.

16. สนามตะกร้อ

17. สนามบาสเกตบอล

18. อาคารสถานที่

19. พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม)

20. อาคารอ�านวยการ (สถานีขนส่งในอนาคต)

G  ป้อมรักษาการณ์

K  ป้ายมหาวิทยาลัย

L  ศาลากลางน�้า

M  อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

N  ลานประเพณี

O  ประติมากรรม

U  อาคารสนับสนุน (ถังเก็บน�้าและที่พักขยะ)

Z  สถานีไฟฟ้าย่อย
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รายงานประจ�าปี 2555

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์	ดร.ธีรวุฒิ	บุณยโสภณ  อธิการบดี

นางศิริวิช	ดโนทัย  ที่ปรึกษากองแผนงาน

นายธีระ	ภักดีวานิช  ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

ผู้จัดท�า
นางสาวอรดา	เกรียงสินยศ  หัวหน้างานวิจัยสถาบัน

นางจินตนา	มังคละกนก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฏฐนันท์	นิลค�าวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอขอบคุณ
คณะและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดท�าข้อมูลและภาพประกอบ

จ�านวนพิมพ์	1,000	เล่ม	
มีนาคม	2556





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ�อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศััพท 0-2555-2000-24 โทรสาร 0-2587-4350

http://www.kmutnb.ac.th


