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ในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในปี พ.ศ. 2557 และก้าวสู่ปีที่ 55 แห่ง

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

มหาวิทยาลัยได้จัดงานนิทรรศการวิชาการ “55 ปี มจพ. ก้าวไกลสู่สากล” 

(KMUTNB’s 55th Anniversary Progressing Toward Internationalization) 

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับพระราชทาน             

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ            

ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีผลงานวจิยั ส่ิงประดษิฐ์และนวตักรรมน�าสมยัของ

มหาวทิยาลยัแห่งการสร้างสรรค์ประดษิฐกรรมสูน่วตักรรม ซึง่เป็นการเผยแพร่

ผลงานของคณาจารย์ นกัศกึษา ศษิย์เก่าและเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการ

จากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม           

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย ตลอดจนภาคธุรกิจ

อตุสาหกรรมจากสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีสาธารณรฐัฝรัง่เศส ประเทศอติาลี

สารอธิการบดี

(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ)

อธิการบดี

และในปีนี้สภามหาวิทยาลัยได ้ มีมติจัดตั้ งวิทยาลัย

นานาชาติ เพื่อรองรับนโยบายก้าวไกลสู่สากลของมหาวิทยาลัย 

และสอดรับกับที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นส่วนหน่ึงของประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community) โดยจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษในหลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจในระดับ

ปริญญาตร ีผลติบณัฑติและสร้างองค์ความรูแ้ละงานวจิยัในด้าน

การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ ด้านการบัญชี ด้าน

นิเทศศาสตร์และการบริหารการตลาดระหว่างประเทศให้เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล

ด้านการวิจัยและพัฒนา มีการรวมกลุ่มนักวิจัยเพ่ือจัดตั้ง

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางขึ้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและก่อให้

เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ โดยในปีนี้

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเครื่องมือและเครี่องจักรกล

อุตสาหกรรมด้วยระบบไทรโบโลยี และศูนย์วิจัยการจัดการ

สารสนเทศในอตุสาหกรรม นอกจากนีย้งัมผีลงานวจิยั สิง่ประดษิฐ์

ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้และ

ประเทศสหรัฐอเมริกาในผลงาน “An Apparatus and 

Method for Particle Analysis” 

ส�าหรับภารกิจด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้รับ

การยอมรบัจากองค์กรต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จาก

ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ในการให้

บรกิารด้านค�าปรกึษา การเป็นวทิยากร ฝึกอบรม ตรวจสอบและ

ทดสอบผลิตภัณฑ์ นอกจากนีม้หาวทิยาลัยยงัส่งเสรมิให้บุคลากร

และนักศึกษา มีบทบาทในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ร่วมพัฒนาชุมชน อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู ้และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ          

ด้วยการจัดกจิกรรมเสรมิหลักสูตรให้แก่นักศกึษามาอย่างต่อเน่ือง

ผลงานความส�าเรจ็ของมหาวทิยาลยัทีป่รากฏ แสดงให้เหน็

ถึงศักยภาพการด�าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยท่ี

เกิดจากความรู้ ความสามารถ ความทุ่มเทพลังกายพลังใจของ      

ผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง        

การสนับสนุนจากศิษย์เก่าและองค์กรต่างๆ มหาวิทยาลัย             

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความส�าเร็จของมหาวิทยาลัย และ       

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจเช่นนี้ตลอดไป
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ปรัชญา		ปณิธาน		วิสัยทัศน์		พันธกิจ		อัตลักษณ์		เอกลักษณ์

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปณิธาน

มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีวามเป็นเลศิทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และวชิาการ

ชั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื เป็นสถาบนัการศกึษาชัน้น�าด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต

วิจัย

บริการวิชาการแก่สังคม

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์

บัณฑิตที่คิดเป็น  ท�าเป็น

เอกลักษณ์

มจพ. คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
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สัญลักษณ์

ตราประจำามหาวิทยาลัย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลท่ี 9  ได้พระราชทานพระบรม

ราชานุญาตให้อัญเชิญ “พระมหามงกุฎ” ซ่ึงเป็นพระบรม

ราชลญัจกรประจ�าพระองค์ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจ�ามหาวิทยาลัย  

สิ่งสักการะประจำามหาวิทยาลัย

“หลวงพ่อสิงห์”  ประดิษฐ์สถานอยู่ ณ หอพระหน้ามหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย

“ต้นประดู่แดง” เป็นไม้เนือ้แข็งทีม่คีวามแข็งแกร่ง ซ่ึงแสดงถึงความ

แขง็แกร่งของมหาวทิยาลัย มดีอกสแีดงเข้มเหมอืนหมากสกุทีม่สีสีนั

พ้องกับสปีระจ�ามหาวทิยาลยั  และจะออกดอกในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ 

ซึง่ตรงกบัวนัสถาปนามหาวทิยาลยั คอืวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ ของทุกปี

สีประจำามหาวิทยาลัย

“สีแดงหมากสุก” เป็นสีประจ�าพระองค์ในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4 ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็น

สีประจ�ามหาวิทยาลัย                                      
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำาปีการศึกษา	2556

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิแทน

พระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ (มจพ.) เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ในปีนี้ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2556 จ�านวนทั้งสิ้น 5,070 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ�านวน 2 ท่าน

ดร.สมนึก ฉัตรจิ๋ว

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ดร.วินัย สารสุวรรณ

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ 

ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีผลงานวจิยั สิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมน�าสมยัของมหาวทิยาลยัแห่งการสร้างสรรค์ประดษิฐกรรมสูน่วตักรรม 

ในงานนิทรรศการ “55 ปี มจพ. ก้าวไกลสู่สากล” KMUTNB’s 55 Anniversary Progressing toward Internationalization          

ในวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในโอกาสมงคลพิเศษแห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ และความร่วมมอืระหว่างประเทศไทยและสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีเข้าสู่ปีที ่55

นิทรรศการวิชาการ	55	ปี	มจพ.	ก้าวไกลสู่สากล
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สภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพินิจ  จารุสมบัติ

นายนคร  ศิลปอาชา นางภรณี  ลีนุตพงษ์ นายแสงชัย  โชติช่วงชัชวาลดร.นิพนธ์  สุรพงษ์รักเจริญ ดร.สมยศ  กีรติชีวนันท์ 

ดร.สุรินทร์  โตทับเที่ยง นายทวีศักดิ์  วรพิวุฒิ

นายโอภาส  เขียววิชัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายก 

นายวุฒิชัย  สิงหมณี ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา ดร.ปรีดา  อัตวินิจตระการ
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ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ
อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  เข็มราช
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  อ่องอารี
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ  ศักดิ์ศิริ รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก

นายประคอง  ไชยกิจ

รองศาสตราจารย์สมนึก  วิสุทธิแพทย์
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่ออุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศีกษา

ดร.สุรพล  ชามาตย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร			

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุนวิชาการ นายกสมาคมศิษย์เก่า	มจพ. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  สังข์สุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์  เสรีกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย  อินทพิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  จตุรพาณิชย์

คณะผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ

อธิการบดี

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดี

ฝ่ายการคลัง

รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ		

รองอธิการบดี

ประจำาวิทยาเขต	มจพ.ปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  ศิลป์จารุอาจารย์สิกานต์  กุญชรจันทร์

รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	

รองอธิการบดี

ประจำาวิทยาเขต	มจพ.ระยอง	(รักษาการแทน)
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รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ  นนทแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์  เศรษฐกุล

คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ รองศาสตราจารย์อนันต์  เวทย์วัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส  แสนวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี ดร.มาลินี  อยู่โพธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

และกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	

(รักษาการแทน)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(รักษาการแทน)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายกิจการพิเศษ

มจพ.วิทยาเขตระยอง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณพิไลย  นรสิงห์ รองศาสตราจารย์อุดม  จีนประดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  อ่องอารี

คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

นานาชาติสิรินธร	ไทย-เยอรมัน

คณบดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้อำานวยการ

สำานักหอสมุดกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช  มิ่งขวัญ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  มีสัจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์  วิมลเกษม

อาจารย์สุเทพ  จันทนอาจารย์ ดร.สุนีย์  เอียดมุสิก รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง

คณบดี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร	

คณบดี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรม

คณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	

คณบดี

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย
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รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เฉลยจรรยา รองศาสตราจารย์สมนึก  วิสุทธิแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  กุศลจิตกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี  นรัตถรักษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  แก้วมณี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  ศิลป์จารุ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  วิภาวิวัฒน์

อาจารย์ ดร.สไบทิพย์  ตุงคะมณี

ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ผู้อำานวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนา

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ไทย-เยอรมัน

ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

คณบดี

วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำานวยการสำานักวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ผู้อำานวยการสถาบันนวัตกรรม

เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส	(รักษาการ)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
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สภาวิชาการ

ประธานสภาวิชาการ

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม ดร.พรหมสวัสดิ์   ทิพย์คงคา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร   ผลากรกุล

กรรมการ

 ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ   อัครเอกฒาลิน รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ชื่นแขก 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา   วิภาวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์   เหล่าสุขสถิตย์

 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองดี   ชีวพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง   มีสัจ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช   มิ่งขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์  เศรษฐกุล 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา   อ่องอารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล   หวังสถิตย์วงษ์

 อาจารย์ ดร.สุนีย์   เอียดมุสิก อาจารย์สุเทพ   จันทน 

 อาจารย์สันติ   อัตถไพศาล  (ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2557)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  เข็มราช  (ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2557) 

กรรมการและเลขานุการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์   บ่ายเที่ยง

ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางทิพวรรณ   รัตนวงศ์ นางสาวธนพร   ดีจงเจริญ 
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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.สุชาติ   เซี่ยงฉิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา   สังข์สุวรรณ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   เวชกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์   เสรีกุล  

 อาจารย์สิกานต์   กุญชรจันทร์ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ   อัครเอกฒาลิน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ชื่นแขก  (ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2557)

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว  (ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2557) 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์   เหล่าสุขสถิตย์ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต   เฉลยจรรยา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองดี   ชีวพฤกษ์ รองศาสตราจารย์สมนึก   วิสุทธิแพทย์ 

 รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา   วิภาวิวัฒน์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์  เศรษฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช มิ่งขวัญ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง   มีสัจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย   กุศลจิตกรณ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา   อ่องอารี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี   นรัตถรักษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล   หวังสถิตย์วงษ์  (ถึงวันที่ 27 กันยายน 2557)

 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย   เทียนทอง  (ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2557)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์   กีรติวินทกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์   ศิลป์จารุ 

 อาจารย์ ดร.สไบทิพย์   ตุงคะมณี อาจารย์ ดร.สุนีย์   เอียดมุสิก 

 อาจารย์สุเทพ   จันทน  นางสาววิลาวัณย์   ทัศคร 

 นายถิระ เพชรก�าบังภัย  (ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2557)

 นางสาวอรดา   เกรียงสินยศ  (ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2557)

ก.บ.ม.	ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นางภรณี   ลีนุตพงษ์ นายโอภาส   เขียววิชัย 

 นายวราสิทธิ์   กาญจนสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์  วิมลเกษม

 อาจารย์รักนรินทร์   แสนราช  นายธีระ   ภักดีวานิช

 นายประคอง   ไชยกิจ  

ก.บ.ม.และเลขานุการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์   จตุรพาณิชย์

ก.บ.ม.และผู้ช่วยเลขานุการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส   แสนวงศ์ นางรัชฎา   ธิโสภา 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสาวนงลักษณ์   พงศ์เสวี นางสุนทรี   ส�าเภาทอง

 นางทัศนีย์   รัตนวงศ์แข 
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คณะกรรมการนโยบายและแผน

ประธานกรรมการ

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ

กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์   บ่ายเที่ยง รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย   อินทพิชัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์   ลือประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์   กีรติวินทกร อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์

 ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก  (ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2557)  

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว  (ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2557)

 รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา      วิภาวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองดี      ชีวพฤกษ์

 รองศาสตราจารย์อุดม            จีนประดับ รองศาสตราจารย์สมนึก วิสุทธิแพทย์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช  มิ่งขวัญ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  มีสัจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์   เศรษฐกุล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย กุศลจิตกรณ์

 อาจารย์สันติ อัตถไพศาล  (ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2557)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช  (ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2557)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล   หวังสถิตย์วงษ์  (ถึงวันที่ 27 กันยายน 2557)

 รองศาตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง  (ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2557) 

 รองศาตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา 

 อาจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี อาจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก 

 อาจารย์สุเทพ               จันทน 

กรรมการและเลขานุการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นายธีระ ภักดีวานิช   

ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสาวเบญจมาศ จงรักษ์
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คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประธานกรรมการ

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ

ที่ปรึกษา

 นางภรณี ลีนุตพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 นางเอมอร   ปทุมารักษ์ นางอรวรรณ  ชยางกูร

กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต    เฉลยจรรยา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล 

กรรมการและเลขานุการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสุชาดา จิตรเมตตาชน นายธีระ ภักดีวานิช

 นางลัดดา มุกดาสนิท นางสาวศรีประภา เสกสุวงศ์ 
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คณะกรรมการดำาเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ด�ารงต�าแหน่งถึง 5 สิงหาคม 2557

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 อาจารย์สันติ อัตถไพศาล

รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 นายประคอง    ไชยกิจ          

กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ กาญจนรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ ศักดิ์ศิริ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ว่องวิชญกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์

 อาจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศักดา

 อาจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ อาจารย์ ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร  

 อาจารย์ ดร.สุนันฑา สดสี อาจารย์สุทธิชัย พิสุทธิ์เสรีวงศ์ 

 ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ นายก�าพล พูลมี

 นางเบญจมาศ คานทอง นางพรศิริ โพธิโต 

 นายถิระ เพชรก�าบังภัย นางปิยลักษณ์ เต๊ะวงษ์  

 นายปุรศักดิ์ บุญสมบัติ นางสาวเพ็ญทิพย์ จิรพินนุสรณ์ 

 นางสาวพีรกร ด�าเนินภัณฑ์ นายอภิบาล ไชยทิพย์ 

 นางสาวพิรานันท์ ลางดี นางสาวพัชรินทร์ เหสกุล 

กรรมการและเลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์     นิตย์สุวัฒน์ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ

 นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์ นางสาวรัตนา สุขเฉลิมศรี

 นางสาวกรองแก้ว เรืองพุ่ม 
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คณะกรรมการดำาเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

เริ่มด�ารงต�าแหน่ง 6 สิงหาคม 2557

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช

รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 นางสาวอรดา    เกรียงสินยศ          

กรรมการ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย ชินวรรัตน์ รองศาสตราจารย์สุรพล ศรีบุญทรง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์

 อาจารย์พันค�า ศรีอุทัย อาจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณศักดิ์

 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศักดา อาจารย์ ดร.สุนันฑา สดสี

 อาจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ อาจารย์ ดร.รณินทร์ กิจกล้า  

 นางนันทิยา จันทรลักษณ์ ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ 

 นายก�าพล พูลมี นายวรวุธ ปลื้มจิตร

 อาจารย์ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์ นายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ 

 นายถิระ เพชรก�าบังภัย นายวิชัย นาคพล 

 นายศราณุพงศ์ สายประดิษฐ์ นางพรเพ็ญ คงข�า  

 นางสาวเปรมวดี อาวุธกรรมปรีชา    นายไพฑูรย์ ปลงสนิท

 นางสาวพิรานันท์ ลางดี นางพรศิริ โพธิโต

 นางสาวชลิดา จันทเวช นายทวีวัฒน์ อาจหาญ

กรรมการและเลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  โกมลหิรัญ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ

 นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์ นางสาวรัตนา สุขเฉลิมศรี

 นางสาวกรองแก้ว เรืองพุ่ม 
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แผนภูมิการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

คณะกรรมการ

นโยบายและแผน

คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการการเงิน

และทรัพยสิน

สภาคณาจารยและพนักงาน

สภามหาวิทยาลัย

(นายกสภามหาวิทยาลัย)

สภาวิชาการ

มหาวิทยาลัย

(อธิการบดี)

(รองอธิการบดี)

คณะ/วิทยาลัย/

บัณฑิตวิทยาลัย

(คณบดี)

สำนักงานอธิการบดี

(หัวหนาสำนักงาน)

สำนัก/สถาบัน

(ผูอำนวยการ)

สำนักงานคณบดี

(หัวหนาสำนักงาน)

ฝาย/ศูนย

(หัวหนาฝาย/ศูนย)

สำนักงาน

ผูอำนวยการ

(หัวหนาสำนักงาน)

กอง/ศูนย

(ผูอำนวยการกอง/

ศูนย)

ภาควิชา/ฝาย/ศูนย

(หัวหนาภาควิชา/

ฝาย/ศูนย)
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ประวัติและพัฒนาการของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ก่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

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

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

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

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

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

ปี พ.ศ. 2502

ปี พ.ศ. 2507

ปี พ.ศ. 2517

ปี พ.ศ. 2524

ปี พ.ศ. 2529

ปี พ.ศ. 2514

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างฝีมือที่เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม 

“เทคนคิไทย-เยอรมนั” ต่อมาได้มกีารลงนามในสญัญาความร่วมมอืทางวชิาการระหว่าง รฐับาลไทยกบัรฐับาลสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมันฉบับแรก ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2502

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ ขึ้นเป็น “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ” 

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507

- มปีระกาศแก้ไขเพิม่เตมิของคณะปฏวิตั ิ ฉบบัที ่ 216 ก�าหนดให้สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า เป็นส่วนราชการ           

ในสงักดัทบวงมหาวทิยาลัย เมือ่วนัที ่28 มถุินายน พ.ศ. 2517

- มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ จัดตั้งหน่วยงาน              

3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านกังานรองอธกิารบด ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและวทิยาศาสตร์ 

เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2517

มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และส�านักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการศึกษา

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

- มปีระกาศพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 โดยให้

แยกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าออกเป็นสถานศึกษา 3 แห่ง  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของแต่ละ

สถาบัน วิทยาเขตพระนครเหนือ ใช้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” มีวัตถุประสงค์          

เพ่ือจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรท�าหน้าท่ีเป็นช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร์            

นกัเทคโนโลย ีวศิวกร ครชู่าง  และผูบ้รหิารในสถาบนัการศกึษา ธรุกจิและอตุสาหกรรม เพือ่ตอบสนองความต้องการ

ก�าลังคนในการพัฒนาประเทศ

มปีระกาศพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า พ.ศ. 2514 ให้รวมวทิยาลยัเทคนคิพระนครเหนอื วทิยาลยั

เทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษา  

ชั้นสูง และได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า” ให้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2514 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ท�าการวิจัย ให้บริการวิชาการและ

ส่งเสริมทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดย

แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 วิทยาเขต วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ใช้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

วิทยาเขตพระนครเหนือ”
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่	5	(พ.ศ.	2525	-	พ.ศ.	2529)	(ต่อ)

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

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

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

ปี พ.ศ. 2529

ปี พ.ศ. 2536

ปี พ.ศ. 2538

ปี พ.ศ. 2539

ปี พ.ศ. 2540

ปี พ.ศ. 2544

ปี พ.ศ. 2531

ปี พ.ศ. 2534

-  มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2529

- มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งกองธุรการและกองบริการการศึกษา ในสังกัดส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 

25 ธันวาคม พ.ศ. 2529

- สภาสถาบันอนุมัติให้จัดต้ัง ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นหน่วยงานระดับคณะภายในสถาบัน เมื่อ        

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536

สถาบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ปราจีนบุรี มีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเป็นคณะแรกที่จัดตั้งขึ้นที่ สจพ. ปราจีนบุรี

มพีระราชกฤษฎกีาจดัต้ัง คณะเทคโนโลยแีละการจัดการอตุสาหกรรม และ ส�านกัคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2539

มปีระกาศทบวงมหาวทิยาลยัจดัตัง้ กองบรหิารและจดัการทรพัยากรมนษุย์ เป็นหน่วยงานระดบักอง สงักดัส�านกังาน

อธิการบดี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2540

- สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ดังนี้ 

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ 

   2. กองงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี  สังกัดส�านักงานอธิการบดี

3. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  สังกัดส�านักงานอธิการบดี

- วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 มพีระราชกฤษฎกีาจดัต้ังหน่วยงานในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

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  มปีระกาศทบวงมหาวทิยาลยัจัดตัง้หน่วยงานระดบักอง สงักดัส�านกังานอธกิารบด ีดงันี้

 1. กองกลาง (เปลี่ยนจากกองธุรการ)

 2. กองกิจการนักศึกษา

 3. กองแผนงาน

มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่	10	(พ.ศ.	2550	-	พ.ศ.	2554)

ปี พ.ศ. 2545

ปี พ.ศ. 2546

ปี พ.ศ. 2548

ปี พ.ศ. 2550

- สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์บริการเทคโนโลยี สจพ.ปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานภายในระดับกองสังกัดส�านักงาน

อธิการบดี เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2545

-  สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 

2545

-  สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดส�านักงาน

อธิการบดี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545

สภาสถาบันอนุมัติให้จัดต้ัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์           

พ.ศ. 2546

สภาสถาบันอนุมัติให้จัดต้ัง บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน เป็นหน่วยงานภายใน

ระดับคณะ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2548

-  สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ดังนี้

 1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นหน่วยงานภายในระดับภาควิชา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 2. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เป็นหน่วยงานภายในระดับภาควิชา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

- สภาสถาบันอนุมัติให้จัดต้ัง 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  เป็นหน่วยงานภายในสงักัดส�านกังานอธกิารบด ีมฐีานะเทยีบเท่างาน

ในส�านักงานอธิการบดี

- สภาสถาบันอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อภาควิชาการบริหารงานก่อสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็น ภาควิชาเทคโนโลยี

การออกแบบผลติภณัฑ์และจดัการอตุสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม เมือ่วนัที ่21 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

-  สภาสถาบันอนุมัติยกฐานะศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น

หน่วยงานระดับคณะภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

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

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

ปี พ.ศ. 2544 - สภาสถาบนัอนมุติัให้จดัต้ัง กองคลงั เป็นหน่วยงานภายในระดบักอง สงักดัส�านกังานอธิการบด ีเมือ่วนัท่ี 15 สงิหาคม 

พ.ศ. 2544

- สภาสถาบนัอนมุตัใิห้จัดตัง้ ศนูย์ประกนัคณุภาพการศกึษา เป็นหน่วยงานภายในระดบักอง สงักดัส�านกังานอธกิารบดี 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2544
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่	10	(พ.ศ.	2550	-	พ.ศ.	2554)	(ต่อ)

ปี พ.ศ. 2550

ปี พ.ศ. 2551

ปี พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ. 2554

-  มปีระกาศพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื พ.ศ. 2550 เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2550 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปล่ียนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก�ากับของรัฐ 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้

อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับศึกษาจะค�านึงถึงความเป็นอิสระและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 และหน่วยงานภายในที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย   

ก่อนที่ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ประกาศใช้มีฐานะเทียบเท่า           

หน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีจ�านวนทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน

- สภามหาวทิยาลยัได้ประกาศใช้ข้อบงัคับมหาวทิยาลัยฯ ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้มีการทบทวนบทบาท

และภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานระดับคณะและปรับเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ดังนี้

 1. ส�านกังานอธกิารบด ี มกีารจดัตัง้ กองงานพสัด ุและมกีารแบ่งหน่วยงานระดบังานทีข่ึน้ตรงกบัอธกิารบดเีพิม่ขึน้ 

1 หน่วยงาน คือ งานวิเทศสัมพันธ์  

 2. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มีการแบ่งหน่วยงานภายในเพิ่ม 2 หน่วยงานคือ ฝ่ายพลังงาน และ

ศูนย์การเชื่อมแห่งประเทศไทย 

 3. ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการ

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ได้แก่ ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

 4. ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแบ่งหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน คือ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ เมื่อวันที่ 

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

-  สภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ที ่4/2553 เมือ่วนัที ่4 สงิหาคม พ.ศ. 2553 เหน็ชอบในหลกัการทีม่หาวทิยาลยั

จะขยายการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปยังจงัหวดัระยองและภมูภิาคตะวนัออก ในนาม มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ณ ต�าบลหนองละลอก อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

-  สภามหาวทิยาลยัอนมุติัให้จดัตัง้หน่วยงานระดบัฝ่ายของส�านกัหอสมดุกลาง จ�านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายเทคโนโลยี

สารนิเทศห้องสมุด และฝ่ายบริการวิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง กองกฎหมาย เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�านักงานอธิการบดี มีส่วนงาน         

แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานวินัยและนิติการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2554
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ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดต้ัง ภาควิชาสถาปัตยกรรม เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดคณะสถาปัตยกรรม

และการออกแบบ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

-  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดังนี้

   1. หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดส�านักงานอธิการบดี 

   2. ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  เป็นหน่วยงานภายในระดับภาควิชา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้

 1. ภาควิชาการออกแบบส�านักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดคณะ

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

 2. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาเขตปราจนีบรุ ีเป็นหน่วยงานระดบัฝ่าย สงักดัส�านกัคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เป็นหน่วยงาน

ระดับคณะ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

-  สภามหาวทิยาลยัอนมุตัใิห้ปรบัปรงุโครงสร้างองค์กรของส�านกัหอสมดุกลาง เม่ือวนัที ่19 มถินุายน พ.ศ. 2556 โดย

ให้มีการแบ่งส่วนงาน ดังนี้ ส�านักงานผู้อ�านวยการ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา ฝ่ายบริการสารสนเทศ

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดต้ัง กองส่งเสริมวิชาการ เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดส�านักงานอธิการบด ี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

-  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต

ระยอง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จ�านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่

   1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ

   2. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ

   3. คณะบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ

   4. กองงาน วิทยาเขตระยอง เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ เม่ือวันที่ 23 เมษายน                 

พ.ศ. 2557

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

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

ปี พ.ศ. 2554 -  สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิให้ยุบและปรับปรุงโครงสรา้งองคก์รของส�านกัพัฒนาเทคโนโลยเีพื่ออุตสาหกรรม เมือ่วันที่ 

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยให้มีการแบ่งส่วนงาน ดังนี้ ส�านักงานผู้อ�านวยการ ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงาน

วิจัยฝ่ายบริการตรวจสอบและทดสอบ ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�านักงานอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554
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ตามเขตการศึกษา	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

ขยายการบริหารและการจัดการศึกษาจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะ/วิทยาลัย สำนัก/สถาบัน

วิทยาเขตระยอง

คณะศิลปศาสตรประยุกต

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตรประยุกต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยนานาชาติ

สำนักงานอธิการบดี

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สำนักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม

สำนักคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส ไทย-เยอรมัน

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร

สำนักงานอธิการบดี

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานอธิการบดี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร พลังงาน
และสิ่งแวดลอม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 27

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

         สามารถรองรับต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ที่ 1.2  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานอย่างมี

ความสุข

เป้าประสงค์ที่ 1.3  มหาวิทยาลัยพัฒนาองค์กรมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่ง         

การเรียนรู้
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    รายงานประจำาปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถรองรับต่อ

 สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2558 - 2559) ของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2558 - 2559) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ เกิดจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการระดมความคิด จากผู้บริหาร บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้แทนประชาคมใน

มหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน โดยตระหนักถึงสภาวการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

โดยแผนพัฒนาดังกล่าว ยังคงก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 15 เป้าประสงค์ 50 ตัวชี้วัด และ 51 กลยุทธ์ ให้

เป็นไปในทิศทางที่มุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ตามที่ก�าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถรองรับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 1.1 ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
 1.2 ร ้อยละความส�าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร ์            

การพัฒนามหาวิทยาลัย
 1.3  ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต�่ากว่าระดับดีมาก
 1.4  ระดับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากการจัดอันดับโลก

2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตรงตามภาระงานที่ได้รับ  
มอบหมาย

 2.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
 2.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีต�าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
 2.4  ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ

สูงขึ้น
 2.5  ระดบัคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจของบคุลากรต่อการบรหิารจดัการ

องค์กร

3. มหาวิทยาลัยพัฒนาองค์กรม่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
 3.1 ระดับความส�าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง      

การเรียนรู้
 3.2 จ�านวนความรู้ที่เพิ่มขึ้นของแต่ละหน่วยงานจากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้
 3.3 จ�านวนผู้รู้ / เครื่องมือที่เพิ่มขึ้น

1. พัฒนาปรับปรุงระบบการสรรหา พัฒนา และประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. พัฒนาการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. เสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างการประชาสมัพันธ์เอกลกัษณ์องค์กรเชงิรุกอย่างเป็นเอกภาพ
5. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีการบูรณาการร่วมระหว่างส่วนงาน
6. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและคล่องตัว
7. น�าวิธีการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ
8. ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกให้เกิด

วัฒนธรรมองค์กรการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

9.  สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ โดยยึดหลักสมรรถนะเป็นฐาน 
(Competency Base) เพื่อเป็นแรงจูงใจ และธ�ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร
ที่มีคุณภาพ

10. สร้างระบบค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสมรรถนะทางวิชาชีพ
11. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะรองรับต ่อสภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง
12. สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

13. เสริมสร้างให้บุคลากรน�าประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับจากการ       
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง

14. ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด กลยุทธ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. นักศึกษามีความรู้ทักษะวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่         
พงึประสงค์ สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั (คดิเป็น / ท�าเป็น) 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานระดับชาติและนานาชาติ

 1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านภาษาอังกฤษ
 1.2 ระดับผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
 1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ศึกษาต่อและ / หรือมีงานท�าภายในเวลา 1 ปี
 1.4 จ�านวนรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ / หรือการน�าไปใช้

ประโยชน์ในชุมชนหรืออุตสาหกรรม

2. นกัศกึษามอีงค์ความรูแ้ละเสรมิสร้างลักษณะนสัิยอนัพงึประสงค์ซึง่เป็น
ผลทีเ่กิดจากการบรูณาการกระบวนการจัดการเรยีนการสอนกับการจดั
กิจกรรมนักศึกษา

 2.1 ร้อยละของผู้ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก�าหนดในหลักสูตร
 2.2 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
 2.4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีต�าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
 2.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิชาการ
 2.6 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน      

การสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
 2.7 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองการด�าเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

3. นักศึกษาได้รับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้คล่องตัว ทันสมัย สอดคล้อง
กับบริบทกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 3.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการให้
บริการของมหาวิทยาลัย

1. สร้างระบบและกลไกและส่งเสริมให้เกิด Student mobility และ          
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

2. ส่งเสริมหลักสูตรให้มีโปรแกรมสหกิจศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.  ส่งเสริมการท�าวิทยานิพนธ์ / โครงงานที่ใช้โจทย์จากอุตสาหกรรม
4.  สร้างงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่นักศึกษามีส่วนร่วม
5.  เสริมสร้างการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
6.  พัฒนากระบวนการด้านกิจการนักศึกษาท่ีส่งผลให้เกิดคุณภาพบัณฑิต

ที่พึงประสงค์
7.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

8.  พัฒนากระบวนการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามหลักสูตร

9. จัดสรรทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาเรียนดี
10. เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาเพ่ือ

ประกอบวิชาชีพ
11. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน                

การประกอบวิชาชีพ
12. พัฒนาการบริหารจัดการและกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
13. เร่งรัดให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
14. สนับสนุนบุคลากรให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาและต�าแหน่งทางวิชาการ

สูงขึ้น
15. จัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา และสิ่งอ�านวยความสะดวก

ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

16. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน
17. พัฒนาสุนทรียภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างบรรยากาศทาง

วิชาการ

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและการพัฒนา

1. มุ่งสู่การได้รับการยอมรับในระดับสากล
 1.1 จ�านวนผลงานวิจัยในฐานข้อมูล ISI
 1.2  สัดส่วนจ�านวนบทความ ISI ต่อจ�านวนอาจารย์ > 0.2
 1.3  จ�านวนอันดับรางวัลที่ได้รับใน QS ASEAN University Ranking
 1.4  จ�านวนรางวัลที่ได้รับในระดับนานาชาติ

1.  ก�าหนดมาตรการสนบัสนนุให้อาจารย์ท�าวจิยัและตพีมิพ์ในฐานข้อมลู ISI
2. ก�าหนดมาตรการสนับสนุนบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการให้มีส่วนร่วม

ในการท�าวิจัยและตีพิมพ์ในฐานข้อมูลในระดับสากล
3.  ก�าหนด Cluster งานวิจัย / ศูนย์วิจัยที่มีทิศทางชัดเจน สนับสนุนให้

เกิดงานวิจัยต่อเนื่องในระยะยาว
4.  ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด กลยุทธ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ

2. ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ สังคมและ
ชุมชน

 2.1 จ�านวนเงินทุนวิจัยภายนอกต่อบุคลากร
 2.2 จ�านวนผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์
 2.3 จ�านวนสิทธิบัตร
 2.4 จ�านวนการต่อยอดสิทธิบัตรในเชิงพาณิชย์
 2.5 จ�านวนรางวัลที่ได้รับในระดับชาติ

1. มีการบูรณาการองค์ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ               
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

 1.1 จ�านวนงานวิจัย / โครงการ / กิจกรรม / ผลงานที่มีการบูรณาการ
 1.2  ร้อยละของงบประมาณในการด�าเนินการเทียบกับปีที่ผ่านมา

1. ผู ้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

 1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 1.2  ร้อยละของรายได้จากงานบรกิารวิชาการท่ีเพิม่ข้ึนเทียบกับปีทีผ่่านมา
 1.3  จ�านวนโครงการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ (MOU)
 1.4  จ�านวนโครงการบรกิารวชิาการทีส่อดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศ

2. เป็นองค์กรที่ให้การรองรับมาตรฐานระดับชาติและสากล
 2.1 จ�านวนมาตรฐานที่ให้บริการรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล
 2.2  ร้อยละของงานที่ขอรับบริการที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา

3.  งานบริการวิชาการสามารถน�ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยได้

 3.1 จ�านวนโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
 3.2 จ�านวนโครงการที่บูรณาการกับการวิจัย

5. สร้างงานวิจัยเป็นทีมในลักษณะสหสาขาวิชา เพื่อการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน

6. ส ่ง เสริมบุคลากรและนักวิจัยไปปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนใน
อุตสาหกรรมและองค์กรต่างประเทศ (Talent mobility)

1.  สนับสนุนให ้ นักศึกษาและบุคลากรบูรณาการองค ์ความรู ้ด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

1.  เพ่ิมขีดความสามารถบคุลากรหน่วยงานบริการวชิาการให้สามารถพัฒนา
งานใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

2.  ปรับปรุงกฎ / ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับการให้บริการวิชาการให้
เอื้อต่อการแข่งขัน

3.  พัฒนาศูนย์กลางการบริการวิชาการและการประชาสัมพันธ์งานบริการ
วิชาการในเชิงรุก

4.  ส่งเสริมโครงการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ

5. มุ่งพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานสากล

6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้เกิดการ            
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์
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2. เสรมิสร้างอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ และภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 2.1 จ�านวนครั้งของการประชาสัมพันธ์
 2.2 จ�านวนรางวลั / กจิกรรมการแข่งขนัระดบัชาตหิรอืนานาชาตทีิเ่ข้าร่วม

3. เสริมสร้างและบูรณาการวิถีธรรม วิถีไทยให้สอดคล้องกับกระแส
โลกาภิวัฒน์

 3.1 จ�านวนโครงการ / กิจกรรม
 3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

4.  สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมสู่สาธารณะ
 4.1 จ�านวนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
 4.2 จ�านวนโครงการ / กิจกรรม
 4.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเป็นเอกภาพ
3. สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืด้านศลิปวฒันธรรม คณุธรรม จรยิธรรมและ

การประชาสัมพันธ์ในระดับชาติและนานาชาติ
4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม / โครงการโดยบูรณาการวิถีธรรม       
วิถีไทยให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์

6. สนบัสนนุให้ทกุภาคส่วนจดักจิกรรมพัฒนาศกัยภาพด้านศลิปวฒันธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

7. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสืบสานและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม

8. จัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อสืบสานและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด กลยุทธ์

 ผลการด�าเนินงานด้านหน่วยงานใหม่ หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติบรรจุหน่วยงานใหม่ หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11        

(พ.ศ. 2555 - 2559) ของมหาวิทยาลัย นั้น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 5 โครงการ ได้แก่ 

โครงการจัดตั้ง ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง จ�านวน 4 โครงการ

- กองงาน วิทยาเขตระยอง

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

- คณะบริหารธุรกิจ

โครงการจัดตั้ง ณ มจพ. กรุงเทพมหานคร จ�านวน 1 โครงการ

- วิทยาลัยนานาชาติ

ส�าหรับหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 22 สาขาวิชา ดังนี้

ระดับ ส่วนงานหลักสูตร / สาขาวิชา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาโท

1.  ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
2.  ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

3. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
4. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
5. วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. วท.ม. สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

7. วท.ม. สาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง
8. วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
9. วท.ม. สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
10. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม



32
    รายงานประจำาปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติงาน ระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็น          

การด�าเนนิการภายใต้ตวัชีว้ดัของแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที ่11 แผนกลยทุธ์การเตรยีมความพร้อมรองรบัประชาคมอาเซยีน 

แผนกลยุทธ์ด้านอัตลักษณ์และแผนกลยุทธ์ด้านเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการแปลงแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบของการจัดท�า              

ค�ารับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติงานเป็นการแสดงเจตนารมณ์ระหว่างผู้บริหารส่วนงานกับมหาวิทยาลัย ว่าจะมุ่งมั่น

ปฏิบัตงิานให้เกดิผลงานท่ีดตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดับสูงสุด รวมถงึการปฏบัิตงิานเสรมิสร้างพลงัในการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตามที่ได้ให้ค�ารับรองไว้ จากการประเมิน

ผลในรอบปี พบว่า การด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 และบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ คิดเป็น        

ร้อยละ 91.85 ซึ่งมีผลการด�าเนินงานสูงกว่าเมื่อเทียบกับผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา โดยมีผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามประเภทตัวชี้วัดดังนี้ 

1) ตวัชีว้ดัทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที ่11 ของมหาวทิยาลยัผลการด�าเนนิงานรวม มค่ีาคะแนน

เฉลี่ย 4.41 และการบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 92.78

2) ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน ผลการด�าเนินงานรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 

และการบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 85.59

3) ตัวชี้วัดที่สอดคล้องแผนกลยุทธ์ด้านอัตลักษณ์ ผลการด�าเนินงานรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.66 และการบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่

ก�าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 93.10

4) ตัวชี้วัดที่สอดคล้องแผนกลยุทธ์ด้านเอกลักษณ์ ผลการด�าเนินงานรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.52 และการบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่

ก�าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 94.32

ระดับ ส่วนงานหลักสูตร / สาขาวิชา

ปริญญาตรี 11. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาอังกฤษ)
12.  วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมชีวการแพทย์
13.  วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและระบบอัตโนมัติ 
14.  วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
15.  วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
16.  วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
17.  วท.บ. สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
18.  วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
19.  บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20.  บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี
21.  บธ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
22. บธ.บ. สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ 
 (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ



    รายงานประจำาปี 2557 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 33

 ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้ด�าเนินการการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ

การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อน�ามาใช้ในการบริหารจัดการ

จากรัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลการด�าเนินงานพอสังเขป ดังนี้

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (เปิดสอนระดับปริญญาตรี)

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

 1.2 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (เปิดสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท)

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

  - สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 

 1.3 คณะบริหารธุรกิจ (เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

  - สาขาวิชาการบัญชี

  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม *(เปิดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก)

  1.4 กองงาน วิทยาเขตระยอง

2. ด้านบุคลากร มีบุคลากรจ�านวนรวมทั้งสิ้น 91 คน โดยแบ่งเป็นสายวิชาการ จ�านวน 59 คน และสายสนันสนุนวิชาการ จ�านวน        

32 คน จ�าแนกตามส่วนงานได้ดังนี้

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ�านวนบุคลากรทั้งสิ้น จ�านวน 34 คน 

 โดยแบ่งเป็น สายวิชาการ 27 คน สายสนับสนุนวิชาการ 7 คน 

 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีจ�านวนบุคลากรทั้งสิ้น จ�านวน 24 คน 

 โดยแบ่งเป็น สายวิชาการ 17 คน สายสนับสนุนวิชาการ 7 คน 

 คณะบริหารธุรกิจ มีจ�านวนบุคลากรทั้งสิ้น จ�านวน 19 คน

 โดยแบ่งเป็น สายวิชาการ 15 คน สายสนับสนุนวิชาการ 4 คน 

 กองงาน วิทยาเขตระยอง มีจ�านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ�านวน 14 คน

3. ด้านงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้รับ              

การจัดสรรรวมท้ังสิน้ จ�านวน 266,196,500 บาท โดยแบ่งเป็น งบประมาณจากเงนิแผ่นดนิ จ�านวน 259,243,100 และงบประมาณจากเงนิรายได้ 

จ�านวน 6,953,400 บาท

4. ด้านอาคารสถานที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีอาคารที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างอยู่ 3 อาคาร คือ อาคารอเนกประสงค์ อาคาร

ปฏิบัติการรวมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารสหวิทยาการ คณะบริหารธุรกิจ 
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องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด�าเนินการ 5.00 ดีมาก

2. การผลิตบัณฑิต 4.13 ดี

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5.00 ดีมาก

4. การวิจัย 4.37 ดี

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก

6. การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ 4.95 ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.50 ดี

10. อัตลักษณ์ (รวมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย) 4.87 ดีมาก

คะแนนเฉลี่ย (รวมตัวบ่งชี้ทั้งหมด) 4.62 ดีมาก

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้

รับการพัฒนาให้ตรงตามภาระหน้าที่โดยการเข้ารับอบรม สัมมนา ประชุม ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก

มหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

1. การให้ทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานมีโอกาสพัฒนาตรงตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ          

มอบหมายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 2557 มบีคุลากรได้รบัการสนบัสนนุจากโครงการพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั 

เพื่อการศึกษาภายในประเทศ จ�านวน 2 ราย และทุนอุดหนุนการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จ�านวน 12 ราย 

2. การจดัฝึกอบรม สมัมนา ประชมุ ดงูานและบรรยายพิเศษภายในประเทศ มหาวทิยาลยัได้อนมุตัใิห้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยั

จดัฝึกอบรม สมัมนา ประชมุ ดงูานและบรรยายพเิศษ เพ่ือเพิม่พนูความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานให้แก่บคุลากรของมหาวทิยาลยั จ�านวน 

327 โครงการ 

 การพัฒนาการประกันคุณภาพ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืได้ด�าเนนิงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษามาอย่างต่อเนือ่ง โดยมศีนูย์ประกนั

คุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการด�าเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ

นโยบายและแนวทางการประกนัคณุภาพการศกึษาของส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวทิยาลยั

ได้ด�าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดอบรม บรรยาย สัมมนา เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่

บุคลากร จัดท�าเอกสารเพื่อให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวปฏิบัติ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดท�าแผนปฏิบัติงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ส่วนงานต่างๆ ไปจัดท�าแผนและกิจกรรมให้สอดรับ เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งส่วนงานระดับ

คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2556
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ�าปีการศึกษา 2556 ในภาพรวมทั้ง 

10 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก โดยผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ เป็นดังนี้
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ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม บรรยาย
พิเศษ

ดูงาน รวม ร้อยละ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 13 3 3 3 26 7.95

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 36 - 3 4 63 19.27

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3 3 3 2 2 13 3.98

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 5 3 2 1 1 12 3.67

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2 2 - - 9 2.75

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 2 2 - 3 - 7 2.14

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 3 - 1 - 9 2.75

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 7 6 1 2 7 23 7.03

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 
ไทย-เยอรมัน

4 - - 2 - 6 1.84

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 11 - - - 11 3.36

บัณฑิตวิทยาลัย 3 4 1 - 3 11 3.36

ส�านักงานอธิการบดี 21 29 2 7 9 68 20.80

ส�านักหอสมุดกลาง 3 1 - - - 4 1.22

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 7 1 - - - 8 2.45

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 10 - 1 - - 11 3.36

ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 - - 1 - 8 2.45

ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 3 - 3 - 12 3.67

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 2 6 1 1 - 10 3.06

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย-เยอรมัน

6 1 1 8 - 16 4.89

รวม 120 124 17 37 29 327 100.00

จ�านวนโครงการอบรม สัมมนา ประชุม บรรยายพิเศษและดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ภายในประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 ประเภท
หน่วยงาน

 หน่วย : โครงการ
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หมายเหตุ * นับจ�านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาบุคลากรแบบซ�้าคน

4.  การอนมุติัให้บคุลากรของมหาวทิยาลยัลาศกึษาต่อ อบรม สมัมนา ประชมุ ดงูาน เสนอผลงานวจัิยและบรรยายพเิศษในต่างประเทศ 

เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จ�านวน 82 คน* และได้อนุมัติให้หน่วยงานจัดกิจกรรม           

ดังกล่าวข้างต้นอีก 1 โครงการ

ศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ประชุม ศึกษา
ดูงาน

เสนอ
ผลงานวิจัย

ฟัง
บรรยาย

รวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 203 801 60 36 - 319 1,419

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 188 486 157 43 44 150 1,069

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 170 76 152 9 20 81 508

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 171 203 - - 71 135 581

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 62 40 11 - 27 52 193

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - 196 151 - - - 196 543

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 61 12 4 2 11 3 94

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 3 59 51 18 11 1 125 268

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน

- 59 43 - - 21 28 151

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 225 473 101 13 39 281 1,135

บัณฑิตวิทยาลัย - 36 84 17 5 - 30 172

ส�านักงานอธิการบดี - 419 450 53 15 - 256 1,193

ส�านักหอสมุดกลาง - 134 - - - - 61 195

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา - 105 166 19 23 - 31 344

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม - 175 11 - - - 17 203

ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - 74 55 4 6 - 10 149

ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 48 34 1 - - 14 97

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส - 58 31 - - 5 - 94

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย-เยอรมัน

- 21 14 48 1 - - 84

รวม 10 2,464 3,181 645 164 239 1,789 8,492

 ประเภท
หน่วยงาน

 หน่วย : คน*

จ�านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ดูงาน เสนอผลงานวิจัยและบรรยายพิเศษ

ภายในประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�าแนกตามหน่วยงาน

3. การอนมุตัใิห้บคุลากรของมหาวทิยาลยัลาศกึษาต่อ อบรม สมัมนา ประชมุ ดูงาน เสนอผลงานวจิยัและบรรยายพเิศษภายในประเทศ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จ�านวน 8,492 คน*
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หมายเหตุ * นับจ�านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาบุคลากรแบบซ�้าคน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดังนี้

กลุ่มผู้บริหาร
1. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการสร้างผู้น�าของประเทศเกาหลีใต้” เพื่อให้ผู้บริหารของส่วนงานได้รับความรู้และ

ประสบการณ์การพัฒนาผู้น�าในระดับนานาชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของส่วนงานให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ (ส�าหรับระดับหัวหน้ากลุ่มงาน) เพื่อให้หัวหน้างาน 

หวัหน้ากลุม่งานสายสนบัสนุนวชิาการ ทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของหวัหน้างาน ทราบถงึกลยทุธ์ และเทคนคิการเป็นหวัหน้า

งานที่มีประสิทธิภาพ ได้รับความรู้ทางด้านการสอนงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารความเสี่ยง 

จ�านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ดูงาน เสนอผลงานวิจัยและบรรยายพิเศษ

ในต่างประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�าแนกตามหน่วยงาน

ศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ประชุม ศึกษา
ดูงาน

เสนอ
ผลงานวิจัย

ฟัง
บรรยาย

รวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - - - - 34 - 34

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 4 - 6 1 18 - 29

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 1 - - - 15 - 16

บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

- - - - - 3 - 3

รวม - 5 - 6 1 70 - 82

 ประเภท
หน่วยงาน

 หน่วย : คน*
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3. โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานส�าหรับผู้บริหาร” ให้กับบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป เพื่อให้          

ผูบ้รหิารและบุคลากรมคีวามเข้าใจหลกัธรรมาภบิาล สามารถเรยีนรูแ้ละน�าหลกัธรรมาภบิาลมาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

กลุ่มบุคลากร 
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สมรรถนะวิชาชีพครู รุ่นที่ 6” เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์

ด้านวชิาการ  และมคีวามรูใ้นบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบในต�าแหน่งอาจารย์ ทราบถึงวธิกีารสอน การวางแผนการสอน เข้าใจถงึความ

ส�าคญัและความจ�าเป็นในการจดัท�าแผนบทเรยีน และองค์ประกอบของการศกึษา และแนวทางในการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

และการประเมินผล 

2. โครงการส่งเสรมิการท�าผลงานทางวชิาการของบคุลากรสายวชิาการ “การขอต�าแหน่งทางวชิาการไม่ยากอย่างทีค่ดิ” เพือ่ให้บคุลากร

สายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเสนอขอต�าแหน่งทางวิชาการ ตอบสนองตัวชี้วัดของส�านักงาน      

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการผลิตผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  

3. โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิาร เรือ่ง “การสงัเคราะห์งานวจิยั” เพ่ือให้บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการมคีวามเข้าใจเกีย่วกับหลกัเกณฑ์

และวิธีการท�าผลงานวิชาการเชิงสังเคราะห์ และสามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการได้ โดยเฉพาะผลงานวิชาการสายสนับสนุน
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4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์” เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมี

ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารท�าผลงานวชิาการ เชิงวเิคราะห์และสงัเคราะห์ ท�าให้สามารถพัฒนาผลงานทางวชิาการได้ โดยเฉพาะ

ผลงานวิชาการสายสนับสนุน  

5. โครงการอบรมเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือและการเขียนรายงานการประชุม เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้              

ความเข้าใจระเบยีบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สามารถจดัท�าหนังสอืได้ถกูต้อง ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ 

มีความรู้ ความเข้าใจถึงความส�าคัญและประโยชน์ของรายงาน การประชุม เข้าใจรูปแบบการเขียนรายงานการประชุม และฝึกทักษะในการจับ

ประเด็นและสรุปสาระส�าคัญในการประชุม สามารถจดรายงานการประชุม และเขียนรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้บริการเพื่อครองใจยั่งยืน (ส�าหรับลูกจ้างประจ�าพนักงานขับรถ)” เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มี

ความรู ้ความเข้าใจถงึบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบต่องานบรกิาร มคีวามรู ้ทกัษะในการให้บรกิารและการสือ่สารทีค่รองใจผูม้ารบับรกิาร 

รวมถึงการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้มีทักษะการใช้และจัดการอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือประจ�ารถ การจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์-        

เครื่องมือที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานและการบ�ารุงรักษาตลอดจนแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

7. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2) ประจ�าปีงบประมาณ 2557 (สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ)          

(เน้นความผกูพนัและจงรกัภกัดต่ีอมหาวิทยาลยั) เพือ่ให้บคุลากรใหม่ มคีวามรูใ้นบทบาทและหน้าที ่เข้าใจในนโยบาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัของ

มหาวทิยาลยั มทีศันคตทิีด่ต่ีอมหาวทิยาลยั หน่วยงาน ผูบ้รหิาร และบคุลากรอนัจะน�าไปสูค่วามรูส้กึร่วมและรวมเป็นหนึง่เดยีว ก่อให้เกดิความ

สามัคคี และประสานงานกันในการปฏิบัติงาน และร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
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8. โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง “การให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้           

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างจิตส�านึกและความตระหนักถึงความส�าคัญ

ในการประพฤติตามจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยของบุคลากรต่อไป

9. โครงการสมัมนาและศกึษาดงูานด้านการบรหิารงานบคุคล ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีจงัหวดันครราชสมีา เพือ่ให้บุคลากร

ได้ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด�าเนินงานด้านการบริหาร

งานบุคคล 

10. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรส�านักงานอธิการบดี ประจ�าปี 2556 เรื่อง “การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท�างานเพื่อเตรียม

พร้อมก้าวสู่อาเซียน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมองค์กร สถาบันการศึกษาที่ต้องการเห็นใน

อนาคต  

11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท�าตัวชี้วัดและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล” (ส�าหรับส�านักงานอธิการบดี) เพื่อ

ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการในการจัดท�าตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สร้างระบบการจัดท�า

แผนพัฒนารายบุคคลให้มีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน และสามารถน�าไปใช้ได้จริง  
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เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยพัฒนาองค์กรมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

 การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงมี           

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง KM ZONE เพื่อให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้อาจารย์สามารถถ่ายทอดการคิดเป็นท�าเป็นแก่นักศึกษา เรื่อง “กลยุทธ์การถ่ายทอด         

ความรู้ให้นักศึกษาคิดเป็น ท�าเป็น”

2. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การก้าวเข้าสู่ช�านาญการ” 

3. โครงการปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากร มจพ. ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ 

4.  โครงการเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดความรู้โดยการเขียน OPL 

(One Point Lesson)” 
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5.  โครงการเสวนาและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรือ่ง “การจดัการศกึษาทีม่รีปูแบบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัและภาคอตุสาหกรรม” 

6.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร มหกรรม “วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day”           

 กิจกรรมบริหารจัดการของส่วนงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดท�าแผนผังงานเตรียมความพร้อมการให้บริการรองรับ AEC”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การปรับโครงสร้างส�านักงานคณบดี”

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ส�าหรับการสื่อสารของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”
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คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “องค์ความรู้กับการพัฒนาองค์กร การศึกษาดูงาน

โครงการชั่งหัวมัน และ การปลูกป่าชายเลน”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day”

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการสัมมนา

เรื่อง “การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐาน สกอ.”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน”

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “เทคนิคเตรียมความพร้อมรับการตรวจจาก สกอ.”
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 2.1  นกัศกึษามคีวามรู ้ ทกัษะ วชิาการและวชิาชพีมคีณุลกัษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยัตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน

ระดับชาติ และนานาชาติ และเป็นกลไกหน่ึงในการขับเคลื่อน 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 2.2 นกัศกึษามอีงคค์วามรูแ้ละเสริมสรา้งลกัษณะนสิยัอนัพงึ

ประสงค ์ซ่ึงเปน็ผลทีเ่กิดจากการบรูณาการกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 2.3  นกัศกึษาได้รับบรกิารทีม่หาวทิยาลยัจัดใหอ้ยา่งคลอ่งตวั 

ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม
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เป้าประสงค ์2.1 นักศึกษามีความรู้ ทักษะ วิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการของตลาด

แรงงานระดับชาติ และนานาชาติ และเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

 การพัฒนาการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล 

โดยให้ความส�าคญัในการพฒันาและยกระดบัคณุภาพการจัดการเรยีนการสอน และพฒันาคณุภาพนกัศกึษา เพือ่พฒันาหลกัสตูรให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาการและเป็นสากลมากข้ึน สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแข่งขันด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ อีกทั้งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมาบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง และ

ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษา

ท�าปริญญานพินธ์ทีมุ่ง่เน้นการแก้ปัญหาในชมุชน นอกจากนีม้หาวทิยาลยัได้ส่งเสรมิให้มโีครงการความร่วมมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัและ

องค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติส�าหรับการก้าว

เข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีส่วนงานที่ท�าหน้าที่จัดการเรียนการสอน 14 หน่วยงาน 

ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะ

ศิลปศาสตร์ประยกุต์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะอตุสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ บณัฑติวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์

นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ                 

สิง่แวดล้อม คณะบรหิารธรุกจิ และวทิยาลยันานาชาต ิซึง่ได้ด�าเนนิการสอนรวมทัง้สิน้ 164 หลกัสตูร จ�าแนกเป็นระดบัปรญิญาเอก 28 หลกัสตูร 

คิดเป็นร้อยละ 17.07 ระดับปริญญาโท 51 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 31.10 ระดับปริญญาตรี 82 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 50.00 และระดับต�่า

กว่าปริญญาตรี 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 1.83 โดยเปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มจ�านวน 17 หลักสูตร ดังนี้

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา

ปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง
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 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรของกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ซ่ึงเป็นสถาบันสมทบเปิดสอนจ�านวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

ได้แก่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง

 คุณภาพบัณฑิต

 ภาวะการหางานท�าของบัณฑิต

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ได้ด�าเนนิการส�ารวจภาวะการหางานท�าของบณัฑติ รุน่ปีการศกึษา 2555 ระหว่าง

วันที่ 1 สิงหาคม - 21 กันยายน 2556 และระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2557 (หลังจบการศึกษา 8 เดือน) มีผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จ�านวน 

5,060 คน มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ�านวน 4,758 คน และกรอกแบบส�ารวจภาวะการหางานท�าของบัณฑิต จ�านวน 4,970 คน   

คิดเป็นร้อยละ 98.22 ผลการส�ารวจพบว่า บัณฑิตมีงานท�า จ�านวน 4,119 คน คิดเป็นร้อยละ 82.88 ยังไม่ได้งานท�า จ�านวน 554 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.15 และศึกษาต่อ จ�านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 5.98

ภาวะการหางานท�าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2555 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิทยาลัยนานาชาติ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิศวกรรมชีวการแพทย์

เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การบัญชี / การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและ

โลจิสติกส์

การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับการศึกษา/คณะ
จ�านวนแบบ

ส�ารวจ

มีงานท�าแล้ว ยังไม่ได้งานท�า ศึกษาต่อ

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

ระดับปริญญาตรี 4,023 3,297 81.95 455 11.31 271 6.74

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,070 864 80.75 121 11.31 85 7.95

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 241 202 83.82 29 12.03 10 4.15

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 812 618 76.11 75 9.24 119 14.66

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 348 304 87.36 37 10.63 7 2.01

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 67 57 85.07 7 10.45 3 4.48
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ระดับการศึกษา/คณะ
จ�านวนแบบ

ส�ารวจ

มีงานท�าแล้ว ยังไม่ได้งานท�า ศึกษาต่อ

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 136 111 81.62 18 12.45 7 5.15

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,349 1,141 84.58 168 12.45 40 2.97

ระดับปริญญาโท 887 764 86.13 97 10.94 26 2.93

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 190 160 84.21 19 10.00 11 5.79

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 284 255 89.79 29 10.21 0 0.00

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 80 53 66.25 21 26.25 6 7.50

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 149 139 93.29 10 6.71 0 0.00

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 41 35 85.36 5 12.20 1 2.44

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 37 36 97.30 1 2.70 0 0.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 67 57 85.07 7 10.45 3 4.48

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน

39 29 74.36 5 12.82 5 12.82

ระดับปริญญาเอก 60 58 96.67 2 3.33 0 0.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 5 83.33 1 16.67 0 0.00

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 28 28 100.00 0 0.00 0 0.00

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 6 100.00 0 0.00 0 0.00

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 16 15 93.75 1 6.25 0 0.00

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ  
สิรินธร ไทย-เยอรมัน

1 1 100.00 0 0.00 0 0.00

รวมทั้งหมด 4,970 4,119 82.88 554 11.15 297 5.98

ภาวะการมงีานท�าของบณัฑติระดบัปรญิญาตรี รุน่ปีการศกึษา 2555 มผีูท้ีท่�างานแล้วเป็นงานใหม่ ด้านการประกอบอาชพีทีส่อดคล้อง

กับสาขาวิชาและการได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ของ ก.พ. พบว่า บัณฑิตมีการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน จ�านวน 2,377 คน 

คิดเป็นร้อยละ 73.48 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีบัณฑิตที่ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 77.60 ส�าหรับการได้รับ        

เงินเดือนตามเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเกณฑ์มากที่สุด
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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 2,195 1,656 75.44 539 24.56 1,053 47.97 1,142 52.03

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 857 665 77.60 192 22.40 234 27.30 623 72.70

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 197 143 72.59 54 27.41 131 66.50 66 33.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,141 848 74.32 293 25.68 688 60.30 453 39.70

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 939 653 69.54 286 30.46 654 69.65 285 30.35

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 594 396 66.67 198 33.33 390 65.66 204 34.34

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 290 220 75.86 70 24.14 210 72.41 80 27.59

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 55 37 67.27 18 32.73 54 98.18 1 1.82

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง

101 68 67.33 33 32.67 59 58.42 42 41.58

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 101 68 67.33 33 32.67 59 58.42 42 41.58

รวม 3,235 2,377 73.48 858 26.52 1,766 54.59 1,469 45.41

 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2555 

พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิต ในภาพรวม นายจ้างมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต จ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย

     หน่วย : ค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจของนายจ้าง
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

     หน่วย : ค่าเฉลี่ย

เป้าประสงค์ที่ 2.2 นกัศกึษามอีงค์ความรูแ้ละเสริมสร้างลกัษณะนสิยัอนัพงึประสงค์ ซ่ึงเป็นผลทีเ่กิดจาก

การบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

 การพัฒนาหลักสูตร

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืมุง่เน้นการพฒันาหลกัสตูรใหม่และหลกัสตูรปรบัปรงุให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ซึ่งในปีการศึกษา 2557  

มหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการพฒันาหลกัสตูรใหม่และหลกัสตูรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน เทคโนโลย ีและมาตรฐาน

การประกนัคณุภาพการศกึษา ตามเกณฑ์ของกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ครบทกุหลกัสตูร ซึง่นกัศกึษาทีเ่รยีน

ครบตามหลักสูตรจะมีผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

การพัฒนาหลักสูตรใหม่ จ�านวน 13 หลักสูตร ได้แก่
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วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรกายภาพ สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร สถาปตยกรรมและการผังเมือง

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา

คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /การบัญชี /บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์

เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
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การปรับปรุงหลักสูตร จ�านวน 31 หลักสูตร ได้แก่

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้า

อุตสาหกรรมและพลังงาน, วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด, วิศวกรรมวัสดุ, 
วิศวกรรมโลจิสติกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, ฟิสิกส์วิศวกรรม, 

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์, สถิติประยุกต์, สถิติประยุกต์
และการประกันภัย      

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, 
เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยาน, เทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ท�าความเย็นและการปรับอากาศ, เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง

- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องต้นก�าลัง (ต่อเนื่อง), เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ 
(ต่อเนื่อง), เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง (ต่อเนื่อง)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
- หลักสูตรศิลปบัณฑิต  ออกแบบภายใน

- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การออกแบบส�านักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

ระดับปริญญาตรี

การพัฒนาหลักสูตรใหม่ จ�านวน 13 หลักสูตร ได้แก่
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คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมการผลิต 

(ภาษาอังกฤษ), วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมโยธา

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี, 
วิศวกรรมการบินและอวกาศ, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมการผลิต, 
การบริหารงานก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา, บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา, วิศวกรรมไฟฟ้า

ศึกษา, วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา, เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา, เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์, บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม, สถิติประยุกต์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, เคมี
อุตสาหกรรม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์การแพทย์, เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมชีวภาพ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ), เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ, 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง 

บริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง  

คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ระดับบัณฑิตศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรใหม่ จ�านวน 4 หลักสูตร ได้แก่

การปรับปรุงหลักสูตร จ�านวน 49 หลักสูตร ได้แก่
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 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1.  การจัดกิจกรรมนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ดังนี้
 1.1 กิจกรรมด้านวิชาการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านความรู้ทาง

วิชาการให้แก่นักศึกษา มีการด�าเนินงาน จ�านวน 5 โครงการ อาทิ โครงการค่ายเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ โครงการจัดการประกวดถ่ายภาพ 
โครงการมองธรรมชาติผ่านเลนส์ โครงการเติมเต็มภาษานอกห้องเรียน โครงการสืบทอดชมรมภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

 1.2 กจิกรรมด้านศลิปวฒันธรรม เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิการปลกูจติส�านกึด้านศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมและประเพณต่ีางๆ 
มีการด�าเนินงาน จ�านวน 13 โครงการ อาทิ  โครงการ Open Meditation โครงการปล่อยปลาประจ�าสัปดาห์ โครงการตักบาตรประจ�าสัปดาห์ 
โครงการร้อยรัก ร้อยสิ่งที่ดีเพื่อพ่อ โครงการคืนสู่เหย้าพี่มุสลิมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นต้น

 1.3 กิจกรรมด้านอาสาพัฒนาและบ�าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสามัคคี มีความรับผิดชอบและ          
เสียสละต่อส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนพัฒนาสังคมชนบทที่  
ห่างไกลความเจรญิได้มโีอกาสทีด่ขีึน้ มกีารด�าเนนิงาน จ�านวน 28 โครงการ อาท ิ โครงการค่ายคนืปัญญาสูม่าตภูุม ิโครงการอสีานอาสาวชิาการ 
โครงการปันน�้าใจสู่น้อง โครงการศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เป็นต้น

 1.4 กิจกรรมด้านกีฬา เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้แข่งขันมีความร่วมมือ เกิดความสามัคคีและมีน�้าใจเป็น
นักกีฬา ตลอดจนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีการด�าเนินงาน จ�านวน 32 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาทักษะทางกีฬา โครงการแข่งขันยิงปืน
น้องใหม่อุดมศึกษา โครงการแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา โครงการจัดการแข่งขันดาบสากล Thai-Garman VII เป็นต้น
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 1.5 กิจกรรมส่วนกลาง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมส่วนกลาง
ต่างๆ มีการด�าเนินงาน จ�านวน 49 โครงการ อาทิ โครงการศิลป์อาสาสถาปัตย์ มาด้วยใจไปด้วยกัน โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจ�า
ปีการศึกษา 2556 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�านักศึกษา รุ่นที่ 4 โครงการวัน Engineering อบอุ่น 2557 โครงการอาสาพัฒนาน�าพาโรงเรียน
ไทยเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน โครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ SciEE ร่วมสานสัมพันธ์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นต้น

 

2. การให้บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีกลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้บริการห้องสมุดอาชีพ บริการจัดหางาน
และบริการสารสนเทศ รวมถึงให้ค�าปรึกษาทางด้านจิตวิทยา โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการจัดโครงการ/กิจกรรม อาทิ โครงการเพื่อนกัน
ฉันก็ช่วยเธอได้ โครงการโลกทัศน์อาชีพ โครงการ Smart KMUTNB  โครงการนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 22 เป็นต้น

3. การให้บริการด้านวินัยการศึกษา มีกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ควบคุมดูแลนักศึกษาในด้านการสอบสวน การพิจารณา
ลงโทษ การป้องปรามมิให้นักศึกษากระท�าผิด เพื่อให้นักศึกษากระท�าผิดวินัยน้อยลง รวมถึงงานด้านวิชาการทหารอีกด้วย โดยปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 มีการจัดโครงการ/กิจกรรม อาทิ ประกาศคุณงามความดีนักศึกษา โครงการส่งเสริมวินัยนักศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการเยี่ยมค่ายฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร เป็นต้น

4. การให้บริการสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษา มีกลุ่มงานบริการสุขภาพ ให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษารู้จักดูแลสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 มกีารจดัโครงการ/กจิกรรม อาท ิ โครงการต่อต้านยาเสพตดิ โครงการวนังดสบูบหุรีโ่ลก กิจกรรมรบัขวญัประดูแ่ดง กจิกรรมบริจาคโลหิต 
โครงการสื่อการเรียนรู้สุขภาพอนามัยแบบองค์รวม  เป็นต้น
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5. การให้บริการทุนการศึกษา มีกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับทุนนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยทุนการศึกษาทั่วไป และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการจัดสรรทุน

การศึกษา ดังนี้

 1. ทนุการศกึษาภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัซึง่ได้รบัการสนบัสนนุทนุการศกึษาจากบรษิทั มลูนธิิ บรษิทั ห้างร้าน ศษิย์เก่า 

เป็นต้น มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความเดือดร้อน/ความสามารถด้านต่าง ๆ/เรียนดี /ฉุกเฉินเพื่อ

การศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนและจบไปเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ โดยมีทุนการศึกษาที่มอบแก่นักศึกษา 

จ�านวนทั้งสิ้น 2,641 คน มูลค่าทุน 2,993,771 บาท (ไม่รวมมูลค่าทุนการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ระบุมูลค่าทุนที่ได้รับ)

 2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน ให้นักศึกษาที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

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

บาท และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก�าหนดเรื่องหลักสูตรและสาขาวิชา 

6. การให้บรกิารหอพกันกัศกึษา  มหาวทิยาลยัให้บรกิารศนูย์ทีพ่กัเพือ่การเรยีนรูแ้ละสนัทนาการ หอพกันกัศกึษา ทีก่รงุเทพมหานคร 

โดยเปิดให้บริการแก่นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา เพื่อรองรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ระดับปริญญาตรี ซึ่งมีภูมิล�าเนาอยู่ในต่างจังหวัดและปริมณฑล นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการที่พักอาศัยส�าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติด้วย 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาต่างคณะหรือวิทยาลัย ซึ่งมีพื้นฐานทางความรู้และความสนใจ ที่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้ชีวิตความเป็นอยู่

ร่วมกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ ซึ่งกันและกันอันจะเป็นแนวทางน�ามาซึ่งความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีการจัด

กจิกรรมต่างๆ เสรมิให้กบันกัศกึษา อาท ิการพฒันาคณุภาพชวีติด้วยกจิกรรม 5ส. กจิกรรมวนัขึน้ปีใหม่และท�าบญุตกับาตร โครงการปฐมนเิทศ

และรับนักศึกษาใหม่ประจ�าปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หอพักนักศึกษากรุงเทพฯ มีจ�านวนนักศึกษาพักอาศัย โดยแบ่งเป็นภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

จ�านวน 701 คน และภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 852 คน ส�าหรับหอพักนักศึกษาที่วิทยาเขตปราจีนบุรี มีจ�านวนนักศึกษา

พักอาศัย โดยแบ่งเป็นภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 772 คน และภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 1,096 คน

7. การให้บรกิารห้องสมุด ส�านกัหอสมุดกลางท�าหน้าทีจ่ดัหา พัฒนาและจดัการระบบทรพัยากรสารสนเทศทกุประเภทอย่างมคุีณภาพ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการดังนี้ 

 หนังสือภาษาไทย 132,209 เล่ม หนังสือภาษาต่างประเทศ 87,775 เล่ม

 ปริญญานิพนธ์ 16,315 รายชื่อ วิทยานิพนธ์   7,156  รายชื่อ

 รายงานการวิจัย  6,747 รายชื่อ สิ่งพิมพ์รัฐบาล   2,715 รายชื่อ

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 15,169 รายชื่อ วารสารภาษาไทย     343 รายชื่อ

 วารสารภาษาต่างประเทศ     366 รายชื่อ กฤตภาค   1,103 เรื่อง

 หนังสือพิมพ์ภาษาไทย      21 รายชื่อ หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ        2  รายชื่อ

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2,815 รายชื่อ ฐานข้อมูล Online/Reference Database 20 ฐานข้อมูล

 วารสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์  278 รายชื่อ โสตทัศนวัสดุ 20,937 รายการ

 ข้อมูลเอกสารการขอผลงานทางวิชาการ 572 รายบุคคล

   

 นอกจากนี้ส�านักหอสมุดกลางยังเปิดให้บริการห้องสมุดอัตโนมัติและการสืบค้นสารสนเทศบนเครือข่าย และการจัดท�า E-Project 

เป็นการสแกนหนังสือวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์เข้าฐานข้อมูลของส�านักหอสมุดกลาง เพื่อความสะดวกในการให้บริการ อีกทั้งยังมี                 

การผลิตสื่อ E-Tutor ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงเนื้อหาในห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์
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เป้าประสงค์ที่ 2.3 นักศึกษาได้รับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้อย่างคล่องตัว ทันสมัย สอดคล้องกับ 

 บริบทกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 การพัฒนาการให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวทิยาลยัได้พฒันาระบบสารสนเทศทีใ่ช้ในการบรหิารทรพัยากรของมหาวทิยาลยัให้มปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ โดยมแีนวคดิทีจ่ะปรบัปรงุ

ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ให้สามารถท�างานร่วมกัน ด้วยการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งาน

สามารถเข้าถงึสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเรว็ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านกัคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศมกีารพฒันาปรบัปรงุ

ระบบข้อมูลและสารสนเทศ การใช้งานคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยให้ทันกับความต้องการทั้งในด้านการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ระบบจัดการเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายเสมือนภายในองค์กร (Private Cloud)

 เป็นการขยายขีดความสามารถของระบบการให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

อย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นระบบประมวลผลแบบกลุม่เมฆภายในองค์กร (private cloud) ซึง่ท�าให้ผูใ้ช้งานทีต้่องการใช้เครือ่งแม่ข่ายเสมอืนเพือ่

ทดสอบ หรือทดลองโปรแกรมต่างๆ สามารถสร้างเครื่องแม่ข่ายเสมือนได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ผู้ดูแลระบบจัดการ

2. ระบบป้องกันภัยคุกคามระบบเว็บแอพพลิเคชัน ระยะที่ 2

 พัฒนาระบบ Web App Firewall เป็นระบบการให้บริการป้องกันการโจมตีผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการท�างานในรูปแบบ reverse 

proxy ที่ท�าให้สามารถให้บริการคณะต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยระบบจะช่วยตรวจจับและป้องกันภัยคุกคาม

ที่อาจเข้ามาทางบริการเว็บแอพพลิเคชันและเว็บเซอร์วิสต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3. โครงการพัฒนาเครือข่าย IPv6 วิทยาเขตปราจีนบุรี (ระยะเริ่มต้นทดลอง)

 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้ IPv6 (Internet Protocol version 6) ที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เพื่อทดสอบ

ความพร้อมในการใช้งาน IPv6 ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในวิทยาเขตปราจีนบุรี เพื่อใช้ส�าหรับ             

การวิเคราะห์และวางแผนในการโอนย้ายระบบเครือข่ายเก่าไปยังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ IPv6 ต่อไป
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 โครงการความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ

มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการท้ังในด้านการจัด 

การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้ลงนาม            

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 77 โครงการ ดังนี้

หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท อู่ทองไบโอพาวเวอร์ จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
บริบท Low Carbon City ในระดับพื้นที่กรณีศึกษา : พื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง

บริษัท เอวิเอ แซทคอม จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครุสภา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมืองพัทยา
National Instruments (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ก้าวหน้าอิเลคทริค แอนด์ บิสสิเนส จ�ากัด
บริษัท มัทนีภัณฑ์ จ�ากัด
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการศึกษา

บริษัท อินเตอร์เทค คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
บริษัท เมสโปร (1989) จ�ากัด
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จ�ากัด
บริษัท สยามเอ็นจิเนียฟอรั่ม จ�ากัด
บริษัท ประดับวงศ์ จ�ากัด
บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ฤทธา จ�ากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จ�ากัด

ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมโยธา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการศึกษาและการวิจัย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน

ความร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) 
กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านอาชีวศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การวิจัยปริญญานิพนธ์โครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (YSTP)

โรงพยาบาลราชวิถี ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย

บริษัท ยูแทคไทย จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีวงจรรวม
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หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์

ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย

ส�านักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว
มูลนิธิรักษ์ไทย

ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัย 21 สถาบัน ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และ
การบริหารจัดการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ด้านภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการวิจัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี

โรงเรียนล�าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับช่างอุตสาหกรรม

โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัย การผลิต และพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคนิค

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการ 
1. โครงการส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินใน
    อุตสาหกรรมอาหาร
2. โครงการกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูป
    มันส�าปะหลัง
3. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
    เชิงสร้างสรรค์
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หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
ส�าหรับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 MW

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยพัฒนาและเผยแพร่การพัฒนา
ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Multi Feed – Stock Gasification

ส�านักคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย ความร่วมมือทางวิชาการ
1. โครงการประยุกต์ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT ร่วมกับระบบ
    พยากรณ์ผลผลิตอ้อย
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการศึกษาพัฒนาวิธีการปฏิบัติ
    เพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดัน
3. โครงการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานด้วยระบบสมองกลฝังตัวแบบ
    อัตโนมัติ

ส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดท�าคู่มือแนวทางปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดด้านมาตรฐานและการตรวจรับรองใน AEC

กรมพัฒนาทรัพยากรพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน

และพลังงานทดแทน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์

ส�านักงานอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะพร้าว

ครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านมาตรฐานอาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ

ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านบุคลากรทางการศึกษา

องค์การเภสัชกรรม ความร่วมมือทางวิชาการ สัญญาโครงการที่ปรึกษา TPM ตามแผน

วิสาหกิจ 2553

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ความร่วมมอืทางวชิาการ สญัญาโครงการการพัฒนาศกัยภาพผู้ประกอบการ 

โดยน�าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้ ตามโครงการ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการค้าและการแปลง

เป็นทุน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการ สัญญาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการ สัญญาโครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและ

การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส

บริษัทชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ความร่วมมือทางวิชาการ ฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ�ากัด (มหาชน) ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย

บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย การพัฒนาพัฒนา การทดสอบ 

ทางด้านการกัดกร่อน
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ทวีปเอเชีย

 ทวีปยุโรป

 โครงการความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้าง          

การพฒันาการจัดการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ และพฒันาบคุลากรเพือ่ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่มีการด�าเนินการ จ�านวน 91 โครงการ ดังนี้

สาธารณรัฐประชาชนจีน
1.   East China Institute of Technology (ECIT) 4. Shanghai Second Polytechnic University (SSPU)
2.   Qingdao University of Science and Technology 5.   The United Nation University Macao
3.   Rubber Valley Co., Ltd.  6.   Yunnan Nationalities University

ประเทศอินโดนีเซีย
1.   Bina Nusantara University, Jakarta

ประเทศญี่ปุ่น
1.  Institute of Technologists 6.   Okinawa National College of Technology
2.   Japan International Cooperation Agency (JICA) 7.   Osaka University
3.   Kyushu Institute of Technology 8.  The National Institute of Advanced Industrial Science 
4.   Nagoya University  and Technology University
5.   Nine National Colleges of Technology in  9.  Tokyo Institute of Technology
 Kyushu - Okinawa Region (KOSEN) 10. Waseda University

ประเทศมาเลเซีย
1.   Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) 4.   Universiti Teknologi Malaysia
2.   Universiti Malaysia Perlis 5.   Universiti Tunku Abdul Rahma
3.   Universiti Sains of Malaysia

ประเทศฟิลิปปินส์
1.   Cavite State University

สาธารณรัฐเกาหลี
1.   Daegu Gyeongbuk Institute of Science and  4.   Halla University 
 Technology (DGIST) 5.   Kangwon National University
2.   Dankook University 6.   Keimyung University 
3.   Hankyong National University 7.   Konkuk University

ประเทศไต้หวัน
1.  Chung Yuan Christian University 3.   National University of Tainan
2.  National ILan University

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1. Hanoi National University of Education 3. International School, Thai Nguyen University
2. Institute for Tropical Technology, Vietnam  4. University of Technology of Ho Chi Minh City
 Academy of Science and Technology 

ประเทศอิตาลี
1. Danieli Far East Co., Ltd.
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สาธารณรัฐฝรั่งเศส
1.  Aperon 8. Institut de Lorraine
2.   Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers 9.   Institut National Polytechnique de Toulouse
3.   Ecole Nationale Supériure des Mines de Paris 10.  Schneider Electric (Thailand)
4.   Grenoble Institute of Technology 11. The French Institute for Advanced Mechanics (IFMA)
5.  Groupe de Reserche en Electrotechnique et  12. TOTAL
 Electronique de Nancy (Green) Laboratory 13.  Université de Lorraine
6.   Innovation Nanotechnology Strategy Co., Ltd. 14.  Valeo Compressor (Thailand) Co., Ltd. 
7.   Institut de Soudure

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1.   Bochum University of Applied Sciences 11. Fern University in Hagen
2.   Brandenburg University of Technology 12.  Hochschule Aalen
3.   Bremerhaven University of Applied Sciences 13.  Konstanz University of Applied Sciences
4.   BTU Cottbus 14.  Landshut University of Applied Sciences
5. Chemnitz University of Technology 15. Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences
6.   Coburg University of Applied Sciences 16.  Rosenheim University of Applied Sciences
7.   Deutsche Gesellschaft für Internationale  17.  RWTH Aachen University
 Zusammenarbeit (GIZ) 18.  South Westphalia University of Applied Sciences, 
8.   Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)  Soest Campus
9.   Dresden University of Technology 19.  The Foreign Office of the Federal Republic of 
10.  Esslingen University of Applied Sciences  Germany

ประเทศเบลเยี่ยม
1.  Group T- International University College Leuven

ประเทศออสเตรีย
1.   University of Vienna 3. University of Applied Sciences Technikum Vienna
2.   The Graz University of Technology

ประเทศโปแลนด์
1.  University of Arts in Poznan 2. University of Technology and Life Sciences in 
   Bydgoszcz

สหราชอาณาจักร
1.  Liverpool John Moores University 3.  University of Leeds
2.  University of Birmingham 4.  University of Manchester

สหรัฐอเมริกา
1. Lawrence Technological University 5.   University of Maryland
2.   Oklahoma State University 6.   University of South Florida
3.   Oklahoma State University Institute of Technology 7.   Utah State University
4.   Oregon State University 

ประเทศออสเตรเลีย
1.  Edith Cowan University 3. Queensland University of Technology
2.   eWater Ltd.

ทวีปอเมริกา

ทวีปออสเตรเลีย
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 กิจกรรมการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของส่วนงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการปัจฉิมนิเทศ พิธีไหว้ครู จัดนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์ 

ประจ�าปี 2557” โครงการ “วิศวะอาสาพัฒนาชุมชน”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการกีฬาสี่เทียน ครั้งที่ 24 โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 

โครงการค่ายอาสาครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการเยาวชนใช้วิทย์คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษา

ได้น�าผลงานวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม น�ามาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถาบันอื่นๆ ด้านวิชาการ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและ

วัฒนธรรมไทยนานาชาติ (Inter-Culture 2014) กิจกรรม Road Show กิจกรรมงาน Open House FITM ครั้งที่ 18 โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ 

ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรม

เสรมิหลกัสตูรให้แก่นกัศกึษา อาท ิโครงการเสรมิ

สร้างภาษา โครงการประกวดและจัดนิทรรศการ

ผลงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มีกิจกรรมเสริม

หลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการทัศนศึกษาแหล่งผลิต

เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ โครงการทัศนศึกษาสถาปัตยกรรม

สัญจรท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ประจ�าปีการศึกษา 2557

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มี

กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ 

โครงการปัจฉิมนักศึกษา โครงการสหกิจ

ศึกษา ครั้งที่ 2 โครงการค่ายจริยธรรม

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  โครงการ

เตรยีมความพร้อมเพือ่ป้องกนัอคัคภียั  งาน

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา 

อาทิ โครงการแข่งขัน SOLID WORK 

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษา

อังกฤษ โครงการอบรมการจัดท�า มคอ.3  

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี 

โครงการอบรมจริยธรรม

คณะศลิปศาสตร์ประยกุต์ มกีจิกรรมเสรมิหลกัสตูรให้แก่นกัศกึษา อาท ิโครงการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศเพือ่การสือ่สารส�าหรบั

นักศึกษา มจพ. สู่ AEC  โครงการ AEC Camp  โครงการสัมมนา “การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและเวียดนาม”  โครงการเสริม

สร้างการเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น  โครงการสองวัฒนธรรม  โครงการรู้ศิลปะ รู้ตัวตน รู้ชนชาติ  โครงการหลักการประกันคุณภาพ PDCA  

โครงการพัฒนาการแปรรูประดับชุมชนเพื่ออาหารและพลังงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย

และพัฒนา

เป้าประสงค์ที่ 3.1  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
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เป้าประสงค์ที่ 3.1 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

 การสร้างเครือข่ายการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เป็นหน่วยงานด�าเนินการด้านการบริหารงานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด�าเนินงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ โดยให้ทุนสนับสนุนการท�าวิจัยแก่คณาจารย์และนักวิจัยทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่าย           

ในการวจิยัด้วยการจดัตัง้ศนูย์วจิยัเฉพาะทางขึน้ภายใต้ส�านกัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยสนับสนนุให้มกีารบรูณาการกระบวนการวจิยั

กับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ นักวิจัยระดับกลาง และนักศึกษาหรือผู้ช่วยวิจัยร่วมกัน

ท�างานเป็นกลุ่มวิจัย ท�าให้เกิดการด�าเนินงานวิจัยและถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่มีความจ�าเพาะในลักษณะของ                 

การฝึกปฏบิตัจิากประสบการณ์จรงิให้แก่นกัวจิยัรุน่ใหม่หรอืนกัศึกษาทีเ่ข้ามาเป็นผูช่้วยวจิยัภายในศนูย์ นบัเป็นการพฒันาสมรรถนะนกัวจิยัและ

ก่อให้เกดิการบูรณาการองค์ความรูแ้ละนวตักรรมใหม่ได้มากข้ึน นอกจากนีย้งัมศีนูย์วจิยัพฒันาและส่งเสรมิการศกึษาด้านเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ที่ให้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปรวดเร็ว ห้องปฏิบัติการระบบการวัดและ  

เครื่องมือวัด ห้องปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขับเคลื่อน และห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติด้วยพีแอลซี 

โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการรวมกลุ่มนักวิจัยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางต่างๆ จ�านวน 45 ศูนย์ และเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะ

ทางที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�านวน 2 ศูนย์ ดังนี้

1. กลุ่มวิจัยเครื่องมือและเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมด้วยระบบไทรโบโลยี (Tribo-systems for Industrial Tools and Machinery 

Research)

2. กลุ่มวิจัยการจัดการสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information Management Research Group)

 การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของ

คณาจารย์และบุคลากร ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ  จ�านวน 423 เรื่อง  จ�าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน
การเสนอบทความวิจัย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์

รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ  ต่างประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 37 8 54 99

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 24 13 12 49

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 10 - 45 55

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - 3 3 3 9

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 36 3 7 50

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - - 2 - 2

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 9 1 5 2 17

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 4 3 1 1 9

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 
ไทย-เยอรมัน

20 33 5 22 80

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 14 16 9 39

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - 3 - 1 4

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - 1 - 1 2

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา - - 7 - 7

ส�านักหอสมุดกลาง - - 1 - 1

รวม 37 165 64 157 423

หน่วย : เรื่อง
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 การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีจ�านวนโครงการวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยทั้ง

หน่วยงานภายในและภายนอก ดังนี้

 ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นของบุคลากร

แหล่งทุนสนับสนุน จำานวนโครงการ จำานวนเงิน (บาท)

1. งบประมาณแผ่นดิน 44 28,796,700

2. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

    ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 17 1,020,000

    ทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป 55 5,375,200

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จากภาครัฐและเอกชน 130 309,583,347

4. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของส่วนงานภายใน

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 1,500,000

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 35 3,550,000

    คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 10 507,725

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 70,000

    คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 4 300,000

    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 1 50,000

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 1,700,000

    ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 125,000

    ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 3 11,500

รวม 339 352,589,472

1. รางวัล PTT Group R&D Outstanding Award 2013 

ส�าหรับผลงานวิจัยในกลุ่ม ปตท. ท่ีมีความโดดเด่น ผลงานโครงการ        

Technology Development for the Production of Synthesis Gas 

Derived from Natural Gas in a Monolith Reactor ของทีมนักวิจัย

จากศนูย์วจิยัและพฒันาตวัเร่งปฏกิริยิาและหน่วยปฏบิตักิารทางวศิวกรรม

เคมี (RCC) อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และอาจารย์จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มงานวิจัยกระบวนการผลิต ฝ่ายวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สถาบันวิจัยและ

เทคโนโลยี ปตท. โดย ดร.ธนา  ศรช�านิ เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย
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2.  รางวัลตำาราดีเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานเรื่อง  

หลกัการพืน้ฐานของการกดักร่อน ของ รศ.ดร.สมฤกษ์ จนัทรอมัพร  อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลต�าราดีเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

จากทุกสาขาวิชา จัดโดยกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ        

สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย          

ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล เมื่อวันที่ 18 

มีนาคม 2557 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

4.  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 การประกวดนวตักรรมทรพัย์สนิ

ทางปัญญาไทย ผลงานนวัตกรรมเคร่ืองลดอุณหภูมิและอบแห้งด้วย

สุญญากาศ จากการประกวดนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย ของ 

รศ.สมนกึ วิสทุธิแ์พทย์ ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาเทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรม 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดนวัตกรรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาไทย II Innovation and technology Expo 2014 : IPITEx 2014 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จัดโดยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 

3. รางวลัเหรยีญเงนิคณุภาพระดบัโลก ผลงานเครือ่งอ่านฉลาก

ยาส�าหรับผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางด้านการมองเห็น โดยใช้อาร์เอฟไอดี ของ 

ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  เลิศวิริยะประภา อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม            

ได้รับรางวัลเหรียญเงินคุณภาพระดับโลก ในงาน “42nd International 

Exhibition of Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ 2-6 เมษายน 2557 

5. รางวัล Best Paper Award ผลงานบทความเรื่อง                 

Improvements Machines to Minimize the Thickness Loss of the 

Leather ของ รศ.ดร.ธนาคม  สนุทรชยันาคแสง อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ANQ Congress 2014 (The Asian Network for Quality) ระหว่าง     

วันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยสมาคมมาตรฐาน

คุณภาพแห่งประเทศสิงคโปร์ (SQI) 
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1. รางวัลพอสโค-ไทยน๊อกซ์ ครั้งที่ 17 (17th POSCO-Thainox 

Awards) ผลงานวิจัย เรื่องการขึ้นรูปไทเทเนียมแบบใหม่เพื่อประยุกต์ใช้

ทางการแพทย์ในพากษ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลพอสโค-ไทยน๊อกซ์ ครั้งที่ 17 ในการประชุมวิชาการโลหวิทยา

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่7 ณ โรงแรมพชี ลากนู่า รสีอร์ทแอนด์สปา จ.กระบี่ 

ระหว่างวันที ่24-25 ตุลาคม 2556 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

3. รางวลัชนะเลิศโครงการ Teaching Academy 2014 ครัง้ที ่3 ผลงานของนกัศกึษาคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม ได้รบัรางวลัจาก

การแข่งขนัโครงการ Teaching Academy 2014 ครัง้ที ่3 ซึง่เป็นการแข่งขนัระดบัชาติ ภายใต้โครงการสปัดาห์วชิาการ จดัโดยสมาคมครศุาสตร์

อุตสาหกรรมไทย เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีโดยนกัศกึษาได้รบัรางวลัจากการแข่งขนัครัง้นี้ 

จ�านวน 5 รางวัล ได้แก่

 1) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการสอนทฤษฎีและปฏิบัติ        

กลุ่มสาขาอุตสาหการ เครื่องกล โยธา และสถาปัตย์

 2) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดสื่อ Software

 3) รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันสอนทฤษฎีและปฏิบัติ        

กลุ่มสาขาอุตสาหการ เครื่องกล โยธา และสถาปัตย์

 4) รางวลัรองชนะเลศิการแข่งขนัประกวดสือ่ Hardware กลุม่

สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม

 5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการน�าเสนองานวิจัยใน          

ช้ันเรยีน กลุม่สาขาอตุสาหการ เครือ่งกล โยธา และสถาปัตย์

2. รางวลัชมเชยจากการประกวดผลงานด้านหุน่ยนต์และระบบ

อัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต ผลงาน Indoor Mapping Robot for 

Rescue System ของนักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์ได้รบัรางวลัชมเชย

จากการประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการ

ผลิต (RACMP 2013) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การค้า

ดิจิตอลเกตเวย์ แอท เซ็นเตอร์พ้อยท์ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ จัดโดย 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์

ประเทศไทย หุน่ยนต์สไมล์ ทมีทไูอดอีาร์ (2IDR) ได้รบัรางวลัชนะเลศิจาก

การแข่งขันหุ ่นยนต์เพ่ือนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทย (Thailand            

Robot@Home Championship 2014) ครองต�าแหน่งชนะเลิศร่วมกับ

หุน่ยนต์จาวสิ ทมีดงยาง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

เมือ่วนัที ่14-16 กมุภาพนัธ์ 2557 ณ เอสซีจ ีเอก็ซพเีรยีนซ์ จดัโดยสมาคม

วิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และเอสซีจี 

 ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นของนักศึกษา
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5.  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี 

ครั้งที่ 2 ผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญ

ทองจากการแข่งขันปัญหาทางวศิวกรรมปฐพ ีครัง้ที ่2  เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 

2557 ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโดย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกต์พันธุ์ 

7.  รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ผลงานของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง เครื่องวัดอัตราการตอบสนอง

แบบสามมิติส�าหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน (Response Rate Measurement 

System for Parkinson Patients) ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง (Bronze 

Pr ize) จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน 42nd                             

International Exhibition of Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ 2-6 

เมษายน 2557 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดโดย The World              

Intellectual Property Organization (WIPO) ภายใต้การสนบัสนนุของ 

Swiss Federal Government of the State 

6. รางวัลชนะเลิศผลงานสหกิจศึกษาดี เด ่น  นักศึกษา                 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจ�าปี 2557  

เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน จ�านวน 2 ประเภท ได้แก่          

ประเภทที ่9 โครงงาน/ผลงานดเีด่นด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเรือ่ง 

การปรับปรุงมาตรฐานการท�างานและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสุกรแช่เย็น บริษัท เบทาโกรเซฟตี้

มทีแพคกิง้ จ�ากดั และประเภทที ่11 โครงงาน/ผลงานดเีด่นด้านนวตักรรม

สหกิจศึกษา เรื่อง การปรับปรุงความสามารถในการจัดเก็บสินค้ากลุ่ม

เครื่องในของอุตสาหกรรมผลิตเน้ือสุกรแช่เย็น บริษัท เบทาโกรเซฟตี้มีท

แพคกิ้ง จ�ากัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดย

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

8. รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี 

ประจำาปีการศึกษา 2556 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล

เหรียญเงินจากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ในชื่อโครงงาน

ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ด้านข้างของก�าแพงเสาเข็มดิน

ซีเมนต์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชปูถมัภ์ จดัโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกต์พันธุ์



    รายงานประจำาปี 2557 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 69

9. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์

ประเทศไทย ประจำาปี 2557 ผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับ 3 รางวัล จากการแข่งขัน         

หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 16-18 

พฤษภาคม 2557 ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ จัดโดยสมาคม       

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ได้แก่

 1) รางวลัชนะเลศิ ผลงานของ ทีม iRAP_The marked ones 

 2) รางวลัรองชนะเลศิอบัดบั 2 ผลงานของ ทมี iRAP_Robust 

 3) รางวัล Best Technic ผลงานของ ทีม iRAP_Perdition’s 

11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีท่ี 6 นักศึกษา                        

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว สู่ตลาดสากล ภายใต้ชื่อ

ผลิตภัณฑ์ Bam Boo Bite และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานผลิตภัณฑ์ สักค�าไหม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เมี่ยงค�า

แนวใหม่เป็นอาหารแช่แข็งพร้อมปรุง ซึ่งการแข่งขันประกวดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 6 (Food Innovation Contest 2014) ภายใต้

หัวข้อ “Innovation of OTOP Food Products for AEC” (สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร OTOP สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) จัดขึ้นเมื่อ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

10. รางวัลชนะเลิศ RDC 2014 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ทีม Yellow ได้รับรางวัลชนะเลิศ และทีม Orange ได้รับรางวัลเขียน

โปรแกรมยอดเยี่ยม จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่ง

ประเทศไทย คร้ังที ่7 (Robot Design Contest 2014, RDC 2014) หวัข้อ 

“หุ ่นยนต์ก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างพลังงาน” เม่ือวันท่ี 24 

พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน�้า กรุงเทพฯ        

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 4 มหาวทิยาลยั ได้แก่ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวทิยาลยัได้รบัทนุอดุหนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก จ�านวน 130 ทนุ เป็นจ�านวนเงนิ 309,583,347 

บาท จ�าแนกตามหน่วยงานที่สนับสนุนได้ดังนี้

แหล่งทุนสนับสนุน จำานวนโครงการ จำานวนเงิน (บาท)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 20 18,066,088

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 13 3,530,000

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 6 24,470,000

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5 8,106,415

โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 100,000

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1 1,600,000

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 679,000

12. รางวัลนักประดิษฐ์ยอดเย่ียมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 

Robot Contest Thailand Championship 2014 ทมี iRAP_Robust 

ของนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ ได้รบัรางวลันกัประดษิฐ์ยอดเยีย่ม และ

กองเชียร์ ทีม DevilTeam ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการ

แข่งขนัหุน่ยนต์ ABU Robot Contest Thailand Championship 2014 

เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก จัดโดย

บริษัท อสมท. จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.)

14. รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนัคอนกรีตมวลเบา ระดบั

ชาต ิครัง้ที ่8 นกัศกึษาคณะเทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม มจพ. 

วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน

คอนกรีตมวลเบา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2557         

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ จดัโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล        

ร่วมกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

13. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์ระดับโลก 

IDC2014 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายเจษฎา หมินแดง ได้เข้า

ร่วมทมีกบัเยาวชนตัวแทนจากประเทศญีปุ่น่ ฝรัง่เศส เกาหลีใต้ จนี สงิคโปร์ 

อียีปต์ และโมร็อกโก ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบสร้าง           

หุน่ยนต์นานาชาต“ิIDC Robocon 2014” เมือ่วนัที ่13-26 กรกฎาคม 2557 

ณ ประเทศโมรอ็กโก โดยศูนย์เทคโนโลยแีละวสัดแุห่งชาต ิ(เอม็เทค) สวทช. 

ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่ง

นักศึกษาตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ 
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แหล่งทุนสนับสนุน จำานวนโครงการ จำานวนเงิน (บาท)

ส�านักงานคณะกรรมการกระจายอ�านาจ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส�านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1 3,000,000

ส�านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 3 2,231,000

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 5 4,575,000

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1 4,999,000

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 12,766,974

การไฟฟ้านครหลวง 1 2,988,235

การประปาส่วนภูมิภาค 2 9,550,000

กรมชลประทาน 1 3,500,000

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี 1 5,640,000

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมา 1 1,645,000

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สุพรรณบุรี 1 3,525,000

สถาบันไทย – เยอรมัน 2 1,484,600

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 1 299,700

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 1 199,800

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 1 299,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 1 298,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 1 199,500

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 1 198,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 1 199,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 1 199,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 2 3,889,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 1 399,600

ส�านักงานจังหวัดปทุมธานี 1 4,470,000

ส�านักงานจังหวัดสงขลา 1 1,980,000

ส�านักงานจังหวัดระยอง 1 2,000,000

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 1 69,910,000

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 1 2,300,000

องค์การคลังสินค้า 1 14,900,000

ส�านักสิ่งแวดล้อม 1 49,200,000

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 1 1,000,000

ส�านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 4,000,000

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1 1,460,000

ส�านักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก 1 4,833,000

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 1 3,200,000

กรมธุรกิจพลังงานทดแทน 1 970,000

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 600,000

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 310,000

ส�านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 2 3,695,000

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1 3,900,000

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 1 1,863,000
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 โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำาดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จำานวนเงิน

(บาท)

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำานวน 20 โครงการ เป็นเงิน 18,066,088 บาท

1 การออกแบบเชิงแนวคิดสายการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ผศ.ดร.พิสิฐ ยงยิ่งศักดิ์ 3,967,600

2 งานชุดโครงการ "อุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ" รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว 2,073,254

3 การควบคุมการจัดการพลังงานในระบบพลังงานทดแทนโดยใช้คอนเวอร์เตอร์แบบแท็ค
ทแูบค็ขบัเคลือ่นกลจักรเหนีย่วน�าและฟลายวลีเพือ่เพ่ิมเสถยีรภาพของระบบก�าลังไฟฟ้า

รศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี 280,000

4 การออกแบบเครื่องเติมอากาศประเภทท่อสถิติที่ติดตั้งบนทุ่นลอยน�้า รศ.ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล 300,000

5 ผลกระทบของพลังงานต่อประสิทธิภาพการลอยตะกอนในระบบลอยตะกอนแบบ
อากาศละลาย

รศ.ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล 300,000

6 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตไบโอไฮโดรจิเนตดีเซลจากวัตถุดิบน�้ามันปาล์มดิบกับ
ไบโอดีเซล

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา 267,900

7 การศึกษาเครื่องเติมอากาศเทอร์ไบน์ใบโค้ง รศ.ดร.อนุรักษ์ ปีตีรักษ์สกุล 300,000

8 การใช้โครงข่ายปราสาทเทียมในการลดผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความ
แม่นย�าของเซนเซอร์ออกซิเจนแบบเซลล์เชื้อเพลิง

รศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล 300,000

9 การศึกษาสมรรถนะการรับแรงดัดและคุณสมบัติการรับแรงอัดของลีโอโพลิเมอร์ผสม
เส้นใยเหล็ก

ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล 300,000

10 กลไกการวิเคราะห์สถานการณ์ของราคาปาล์มน�้ามัน ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 796,380

11 การพัฒนาระบบอาร์เอฟไอดีส�าหรับธุรกิจซักผ้าอุตสาหกรรม รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา 271,000

12 วงจรความถี่ผ่านแถบหลายแถบความถี่โดยใช้เทคนิคอิมพีเดนซ์แบบชั้นและ
โหลดความจุส�าหรับ GSM, Wi-MAX และ WLAN

ดร.พงศธร ชมทอง 480,000

13 ตัวควบคุมผลผันเชิงสไลดิ้งโหมดแบบเหมาะที่สุดส�าหรับเสถียรภาพแอตทิจูดของ
ยานอวกาศแบบยืดหยุ่น

ผศ.ดร.ชุติพนธ์ ภักดีบุญ 480,000

14 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของเทอร์โมไซฟอนแบบวงจรที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่
บรรจุสารท�างานนาโนฟูอิด

ดร.ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์ 480,000

15 การสกัดและจ�าแนกคุณสมบัติของคอลลาเจนและเจลาตินจากหนังปลากรายและ
การเติมเจลาตินในไส้กรอกไก่

ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร 480,000

16 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในการรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ผะอบ พวงน้อย 500,000

17 การศึกษาการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงแข็งเพิ่มคุณค่าชีวมวลยอดและใยอ้อยเพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทน โดยมีส่วนร่วมของชุมชน

อ.วิรัช อยู่ชา 3,516,652

18 การสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
การยกระดับฝีมือแรงงานและการมีงานท�า

รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 1,369,500

แหล่งทุนสนับสนุน จำานวนโครงการ จำานวนเงิน (บาท)

ส�านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 300,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 1 500,000

ส�านักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า 2 1,800,000

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 700,000

ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 1 4,985,000

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1 1,197,000

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 1 300,000

Seed Fund Project TGGS 1 921,957

บริษัทเอกชน 21 9,651,478
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ลำาดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จำานวนเงิน

(บาท)

19 การบูรณาการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดกับระบบระบุเอกลักษณ์ของวัตถุด้วย
คลื่นความถี่วิทยุร่วมกับการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ทส�าหรับโลจิสติกส์และการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

ผศ.ดร.โสมสิริ จันทรสกุล 1,123,802

20 การจ�าลองการลดขนาดเกรนในเหล็กกล้ารีดร้อนธาตุผสมไมโครตลอดทั้งกระบวนการ ดร.ปิยดา สุวรรณพินิจ 480,000

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำานวน 13 โครงการ เป็นเงิน 3,530,000 บาท

1 พฤติกรรมการเปลี่ยนเฟสของท่อพลาสติกหลอมเหลวในกระบวนการเย็นตัว รศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ 250,000

2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการคัดสรรหัวเชื้อแบบแช่แข็งตามด้วย
การท�าละลาย

รศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล 340,000

3 อิทธิพลของไอน�้าต่อการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของเหล็กหล่อที่ผ่านการท�าอลูมิไนซิง
เพื่อใช้เป็นท่อร่วมไอเสียรถยนต์

รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร 250,000

4 คุณสมบัติการหดตัวแห้งและการขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิของคอนกรีตมวลเบาผสม
มวลรวมเบาสังเคราะห์

ผศ.ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร 250,000

5 ตัวแปลงไฟฟ้าที่ทนทานต่อการช�ารุดเสียหายส�าหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ 240,000

6 ระบบควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีแบตเตอร์รี่ชนิด Li-Ion และซุปเปอร์
คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่ายส�ารอง

รศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง 300,000

7 โวลท์เตจซอร์สอินเวอร์เตอร์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง 3 เฟส ที่สามารถทนทานต่อ
ความผิดพร่อง ส�าหรับแหล่งจ่ายพลังงานทดแทน

ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี 240,000

8 อุปกรณ์แยกแสงแบบการยื่นของสนามส�าหรับเส้นใยซิลิกาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต�่ากว่า
ความยาวคลื่น

ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ 250,000

9 การใช้สนามไฟฟ้าก�าจัดคลื่นสไปรอลที่ขอบของตัวกลางเคมีที่มีสภาพกระตุ้นได้ต่างกัน ดร.จิราพร เหลืองวิริยะ 200,000

10 การพัฒนาเซลเชื้อเพลิงกลีเซอรอลเพื่อใช้ส�าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ผศ.ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล 500,000

11 การประมาณเชิงสถิติส�าหรับค่าพารามิเตอร์บางค่าส�าหรับการแจกแจง ล็อกนอร์มอล
เมื่อทราบสัมประสิทธิ์ความผันแปร

รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์ 220,000

12 การศึกษาและปรับปรุงเทคนิคในการเลือกช่องสัญญาณของระบบสื่อสารระหว่าง
ยานพาหนะเพื่อการเตือนภัย

ดร.โสมสิริ จันทรสกุล 240,000

13 แม่แบบส�าหรับผลิตพลาสติกป้องกันเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราด้วยซิลเวอร์นาโน ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี 250,000

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จำานวน 6 โครงการ เป็นเงิน 24,470,000 บาท

1 การสร้างระบบแปลงผันพลังงานแบบเชื่อมต่อกับระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าจากจักรยาน
ออกก�าลังกายเพื่อใช้เป็นพลังงานหมุนเวียน

รศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี 40,000

2 การพัฒนาต้นแบบกังหันลมความเร็วต�่าแบบแกนตั้งโดยใช้แรงลอยตัวของแม่เหล็ก รศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี 40,000

3 การเพิ่มพิกัดก�าลังของคอนเวอร์เตอร์ฝังระบบส่งในระบบแปลงผันพลังงานลมด้วยวิธี
การขนาน

รศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี 250,000

4 โครงการพัฒนาโครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล

รศ.ดร.สมพร สิริส�าราญนุกุล 24,000,000

5 การพัฒนากริดไทอินเวอร์เตอร์ราคาถูกส�าหรับระบบการใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคาร รศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี 40,000

6 โครงการศึกษากระบวนการไบโอเอทานอลวีฟอร์มมิ่งโดยใช้เตาปฏิกรณ์แบบตัวเร่ง
ปฏิกิริยา

ผศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย 100,000

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำานวน 5 โครงการ  เป็นเงิน 8,106,415 บาท

1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ : การคมนาคมขนส่งระบบราง

รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี 5,462,400

2 การศึกษาสมบัติการคืบของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วชนิดเสริมแรงด้วยอนุภาคดีบุก
ออกไซด์

ดร.กิตติชัย ฟักพันธุ์ 192,795

3 ผลของความเป็นกรดด่างต่อรงควัตถุแอนโธไซยานินและสีในน�้าลูกหม่อน และศึกษา
ชนิดและปริมาณของสารให้ความคงตัวต่อคุณสมบัติทางกายภาพในเครื่องดื่มน�้า
ลูกหม่อนชนิดขุ่นพร้อมดื่ม

อ.สุธิดา อัครชะนียากร 250,000
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ลำาดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จำานวนเงิน

(บาท)

4 ผลของความเป็นกรดด่างรงควัตถุแอนไฮไซยานินและสีในน�้าลูกหม่อน และศึกษาชนิด
และปริมาณของสารในความคงตัวต่อคุณสมบัติทางกายภาพในเครื่องดื่มน�้าลูกหม่อน
ชนิดขุ่นพร้อมดื่ม

ดร.สุธิดา อัครชนียากร 250,000

5 การออกแบบ พัฒนา และทดสอบเตาอบรมควันยางพาราขนาดเล็กด้วยความร้อนจาก
เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง

ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง 1,951,220

โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท

1 Gene Expression of Gene Responsible for Docosahexaenoic Acid in 
Oleaginous Yeast.

ดร.ธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์ 50,000

2 Comparison of Nucleotide and Amino Acid Sequence of IgFAD 4-2 Gene 
in Oleaginous Yeast.

ดร.ธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์ 50,000

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,600,000 บาท

1 โครงการศึกษาและพัฒนาแบบประเมินจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ผศ.ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ 1,600,000

สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 679,000 บาท

1 แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา ภาคตะวันออก

ผศ.ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ 679,000

สำานักงานคณะกรรมการกระจายอำานาจ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท

1 โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
เพื่อรับเงินรางวัลประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี 3,000,000

สำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ จำานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 2,231,000 บาท

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ : การพัฒนา
พลังงานสีเขียว-น�้า-ทะเล

ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์ 700,000

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประมวลผลข้อมูลการส�ารวจเพื่อการท�าดัชนี
การวิจัยของประเทศ

ดร.ผุสดี บุญรอด 1,100,000

3 การปรับโครงสร้างทางเคมีของพอลิบิวทิลีนเพื่อพัฒนาความสามารถในการขึ้นรูปโฟม
ชีวภาพ

ผศ.ดร.กานต์ธิดาพร วัฒนกุล 431,000

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 4,575,000 บาท

1 กจิกรรมประยกุต์ใช้นวตักรรมต่อยอดผลติภัณฑ์โครงการส่งเสรมินวตักรรมอตุสาหกรรม
และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เรื่องนวัตกรรมชุดล�าเลียงวัตถุดิบของเครื่องผลิต
หนังเทียม-พีวีซีและชีท

รศ.ดร.ธนาคม สุทรชัยนาคแสง 170,000

2 กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain 
Efficiency Improvement)

รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี 2,400,000

3 กิจกรรม : พัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)

ดร.วรพจน์ มีถม 1,260,000

4 โครงการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) เรื่อง
การพัฒนาที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์

อ.พิเชษฐ์ พุ่มเกษร 495,000

5 กิจกรรม : ประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์การส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี 250,000

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 4,999,000 บาท

1 โครงการวิจัยเพื่อจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจหนังสือและ
สิ่งพิมพ์

รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา 4,999,000

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 12,766,974 บาท

1 การพัฒนาหน่วยควบคุมเบย์ส�าหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติด้วยมาตรฐาน 
IEC 61850

ผศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา 4,926,074

2 การพัฒนาแนวทางการลดเสียงความถี่ต�่าโดยใช้การควบคุมเสียงความถี่ต�่าแบบแอคทีฟ ผศ.ดร.นันทกฤษ์ ยอดพิจิตร 4,489,000

3 การพัฒนาแบบจ�าลองเพื่อวิเคราะห์ความเครียดทางไฟฟ้าและการประสานสัมพันธ์
ฉนวนของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง

ผศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี 3,351,900
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การไฟฟ้านครหลวง จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,988,235 บาท

1 โครงการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมในการจดหน่วย รศ.ดร.สมพร สิริส�าราญนุกูล 2,988,235

การประปาส่วนภูมิภาค จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 9,550,000 บาท

1 ศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารระบบผลิตน�้าประปา
ภายใต้แรงแผ่นดินไหวและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม

รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ 4,550,000

2 โครงการพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บและสื่อสารข้อมูลระบบ DMA ลิขสิทธิ์ กปภ. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร 5,000,000

กรมชลประทาน จำานวน 1 โครงการ  เป็นเงิน 3,500,000 บาท

1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ อ.เทวา ค�าปาเชื้อ 3,500,000

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 5,640,000 บาท

1 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 4 ราชบุรี

ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก 5,640,000

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมา จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,645,000 บาท

1 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 5 นครราชสีมา

ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก 1,645,000

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สุพรรณบุรี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,525,000 บาท

1 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก 3,525,000

สถาบันไทย - เยอรมัน จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,484,600 บาท

1 การศึกษาและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยวิธีการสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบแยกชิ้น รศ.ชาลี ตระการกูล 741,850

2 การพัฒนาและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบใช้วัฏจักรหล่อร้อนแม่พิมพ์แบบรวดเร็ว รศ.สถาพร ชาตาคม 742,750

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 299,700 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาค ตามนโยบาบ One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 299,700

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 199,800 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรใน
ภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro- Industrial Product : OPOAI

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 199,800

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 299,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรใน
ภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro- Industrial Product : OPOAI

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 299,000

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 298,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรใน
ภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro- Industrial Product : OPOAI

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 298,000

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 199,500 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาค ตามนโยบาบ One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 199,500

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 198,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรใน
ภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro- Industrial Product : OPOAI

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 198,000

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 199,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรใน
ภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro- Industrial Product : OPOAI

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 199,000

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 199,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรใน
ภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro- Industrial Product : OPOAI

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 199,000
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สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 3,889,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรใน
ภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro- Industrial Product : OPOAI

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 199,000

2 โครงการสินค้าเกษตรชุมพรสู่สากล พิจารณาพัฒนายกระดับชุมพรคอฟฟี่วัลเลย์ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 3,690,000

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 399,600 บาท

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

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 399,600

สำานักงานจังหวัดปทุมธานี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 4,470,000 บาท

1 โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด 3R ประจ�าปีงบประมาณ 2557

รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 4,470,000

สำานักงานจังหวัดสงขลา จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,980,000 บาท

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น�้าเบื้องต้น 
ประจ�าปี พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 1,980,000

สำานักงานจังหวัดระยอง จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,000,000 บาท

1 โครงการจัดท�าแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการจังหวัดระยอง ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 2,000,000

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 69,910,000 บาท

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานในระบบบ�าบัดน�้าเสียเมืองพัทยา 
(ซอยวัดหนองใหญ่)

ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง 69,910,000

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,300,000 บาท

1 จัดท�าสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. พ.ศ. 2557 ถึง 2561

ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ 2,300,000

องค์การคลังสินค้า จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 14,900,000 บาท

1 โครงการสร้างไซโลระบบปิดที่อ�าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 14,900,00

สำานักสิ่งแวดล้อม จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 49,200,000 บาท

1 ศึกษาความเหมาะสมการก�าจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน
ต่อวัน ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม

รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 49,200,000

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

1 โครงการสาธิตน�าร่องผลิตน�้าสะอาดด้วยพลังงานหมุนเวียน รศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี 1,000,000

สำานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 4,000,000 บาท

1 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยส�าหรับระบบสารสนเทศ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2557

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร 4,000,000

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,460,000 บาท

1 จัดกิจกรรมเร่งรัดการตรวจสอบค�าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรภายใต้โครงการพัฒนา
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ผศ.ดร.สุรังสี เดชเจริญ 1,460,000

สำานักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 4,833,000 บาท

1 การวิจัยออกแบบและปรับปรุงรถโดยสารให้มีการทรงตัวเป็นไปตามประกาศของ
กรมการขนส่งทางบก

ผศ.ดร.สุรังศี เดชเจริญ 4,833,000

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,200,000 บาท

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และกระบวนการ

ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก 3,200,000

กรมธุรกิจพลังงานทดแทน จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 970,000 บาท

1 โครงการศึกษาผลกระทบของจ�านวนครั้งในการเติมก๊าซ CNG ต่ออายุการใช้งานของ
ถัง CNG ในรถแท็กซี่สาธารณะ

ผศ.ดร.อนันต์ สืบส�าราญ 970,000
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ลำาดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จำานวนเงิน

(บาท)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 600,000 บาท

1 การวิจัยชุดเครื่องตัด-ถ่างอเนกประสงค์พร้อมใช้งานทันที (แบบไฟฟ้า) กับกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ผศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน 600,000

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 310,000 บาท

1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร ผศ.ดร.ชัยพล ธงชัยสุรัชต์กูล 310,000

สำานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 3,695,000 บาท

1 พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการฝึกอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training)

ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุญ 3,200,000

2 พัฒนาระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการคงคลังปัญญาอาชีวศึกษา ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุญ 495,000

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,900,000 บาท

1 โครงการเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์ 3,900,000

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,863,000 บาท

1 โครงการพัฒนาจัดท�าสื่อการเรียนการสอนประเภทใบช่วยสอนอาชีวศึกษารูปแบบ 
อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) โดยวิธีกรณีพิเศษ

ดร.กฤช สินธนะกุล 1,863,000

สำานักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท

1 จ้างท�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562 อ.เทวา ค�าปาเชื้อ 300,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 500,000 บาท

1 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อย
ที่ 7 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวมวลจากเฮมพ์ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557

รศ.ดร.วิไล รังสาดทอง 500,000

สำานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,800,000 บาท

1 โครงการแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองไทยกลุ่มเจเนอเรชั่นแซด

ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์ 900,000

2 แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของพลเมืองไทยกลุ่มเจเนอเรชั่นแซด

ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์ 900,000

สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 700,000 บาท

1 ประเมินผลโครงการคูปองนวัตกรรมส�าหรับผู้ประกอบการ ส�านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.สุวรรธนา เทพจิต 700,000

สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาล จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 4,985,000 บาท

1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานด้านระบบสมองกลฝังตัวแบบอัตโนมัติ
เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

ผศ.นราธิป แสงซ้าย 4,985,000

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,197,000 บาท

1 โครงการสรุปผลการตรวจสอบและควบคุมงานปรับปรุงโครงสร้าง U-Rib Stiffeners 
ของสะพานพระราม 9

ผศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน 1,197,000

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท

1 โครงการพฒันาระบบตรวจวดัและเตือนภยัคลืน่ทะเลด้วยคล่ืนความถีว่ทิย ุ(ส่วนงาน
การออกแบบอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณความถี่วิทยุ และการประมวลผลสัญญาณ)

ผศ.ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุฒม์กุล 300,000

Seed Fund Project TGGS จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 921,957 บาท

1 Spectrum Predication Based Cognitive Radio for Wireless System 
Optimization

ดร.โสมสิริ จันทรสกุล 921,957

บริษัทเอกชน จำานวน 21 โครงการ เป็นเงิน 9,651,478 บาท

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน รศ.ดร.จรัมพร หรรษมนตร์ 594,000

2 การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติจัดความหนาถังเหล็กกล้าด้วยอัตราโซนิค รศ.สมนึก วัฒนศรียกุล 575,000

3 การพัฒนาเครื่องเติมอากาศ Aspirating Aerator รศ.ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล 100,000
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ลำาดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จำานวนเงิน

(บาท)

4 โครงการศึกษาตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารเนื่องจากการทรุดตัว รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ 287,500

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล 180,000

6 การออกแบบและสร้างเครื่องเชื่อม TIG ต้นแบบที่ใช้อินเวอร์เตอร์ความถี่สูง รศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง 636,360

7 การวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติการท�างานการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
การผลิตในอุตสาหกรรมไม้พาเลท กรณีศึกษา บริษัทสยามเคียววะ เซซากูโร จ�ากัด

อ.สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ 448,000

8 การออกแบบผังโรงงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเครื่องท�าความเย็น รศ.วันชัย แหลมหลักสกุล 819,000

9 การพัฒนาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งบรรจุภัณฑ์พลาสติก รศ.วันชัย แหลมหลักสกุล 678,600

10 การพัฒนาระบบถอดรายการวัสดุ และการติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน
และควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมไม้พื้นและบันไดไม้ส�าเร็จรูป กรณีศึกษา ลายวิจิตร 
จ�ากัด

อ.สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ 789,000

11 การพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการคงคลังสินค้าแบบทันปัจจุบัน กรณีศึกษา บ.บูรณาพา 
กรุ๊ป จ�ากัด

อ.สงกรานต์ บางศรัณทิพย์ 739,200

12 โครงการทดสอบคุณสมบัติก�าลังรับน�้าหนักของชั้นวางของ ผศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน 160,000

13 โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจ�าลองเพื่อประเมินความสามารถในการรับน�้าหนักใน
สภาวะใช้งานของแผนพื้น

ผศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน 40,000

14 โครงการทดสอบและประเมินความสามารถในการต้านทานแรงดัดของเหล็กเคลือบฉาบ ผศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน 24,500

15 การศึกษาคุณสมบัติและความสามารถในการรับแรงของวัสดุ Carbon Fiber 
Reinforced Polymer (CFRP) และวัสดุอีพอกซี่ (Epoxy)

ผศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน 30,000

16 การศึกษาผลกระทบการใช้น�้ามันไบโอดีเซลอี 20 ต่อปริมาณมลพิษของรถบรรทุกใน
สภาพใช้งานจริง

ผศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 350,000

17 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพิมพ์ฉลากบ่งชี้วัตถุโดยใช้คลื่นความถี่แบบไม่ใช้
ชิปวงจรรวม (Printed Chipless Reid Label) บนกระดาษ

ผศ.ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล 273,000

18 Development Project of RFID Technology Demonstration ผศ.ดร.ชัยยศ พิรักษ์ 62,500

19 Research and Development of  Automatic Groove Plate Land-Width 
Measurement Machine

ผศ.ดร.ชัยยศ พิรักษ์ 1,556,818

20 กลุ่มบริษัทโกลว์ ผศ.ดร.ธนพงศ์  สุวรรณศรี 120,000

21 บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จ�ากัด รศ.ดร.คณิต  เฉลยจรรยา 1,188,000

 ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำาดับ ประเภท/วันออกสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ผู้สร้างผลงาน

1 สิทธิบัตรนานาชาติ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557

An Apparatus and Method for Particle Analysis (ประเทศเกาหลีใต้) รศ.ดร.สุรพล  ราษฎร์นุ้ย

2 สิทธิบัตรนานาชาติ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

An Apparatus and Method for Particle Analysis (ประเทศสหรัฐอเมริกา) รศ.ดร.สุรพล  ราษฎร์นุ้ย

3 สิทธิบัตรออกแบบ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

ลวดลายบนวัสดุบนผืนแผ่น* รศ.ดร.นพวรรณ  ชนัญพานิช

4 สิทธิบัตรออกแบบ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 

ลวดลายบนวัสดุบนผืนแผ่น* รศ.ดร.นพวรรณ  ชนัญพานิช

5 สิทธิบัตรออกแบบ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

ลวดลายบนวัสดุบนผืนแผ่น* รศ.ดร.นพวรรณ  ชนัญพานิช

6 สิทธิบัตรออกแบบ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 

ลวดลายบนวัสดุบนผืนแผ่น* รศ.ดร.นพวรรณ  ชนัญพานิช

7 สิทธิบัตรออกแบบ
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556

แบบพับกล่อง** รศ.ดร.ธีระพล  เมธีกุล
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ลำาดับ ประเภท/วันออกสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ผู้สร้างผลงาน

8 สิทธิบัตรออกแบบ
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556

แบบพับกล่อง** รศ.ดร.ธีระพล  เมธีกุล

9 สิทธิบัตรออกแบบ
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556

แบบพับกล่อง** รศ.ดร.ธีระพล  เมธีกุล

10 สิทธิบัตรออกแบบ
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556

แบบพับกล่อง** รศ.ดร.ธีระพล  เมธีกุล

11 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

เครือ่งอดัประจแุบตเตอรีน่กิเคลิเมทลัไฮไดรดท์ีม่ลีกัษณะการอดัประจผุสมดว้ยกระแส
ฟันเลื่อยหลังคลื่นชันกว่าหน้าคลื่นและกระแสคงที่

ผศ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

12 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

เครือ่งอดัประจแุบตเตอรีน่กิเคลิเมทลัไฮไดรดท์ีม่ลีกัษณะการอดัประจผุสมดว้ยกระแส
ฟันเลื่อยหน้าคลื่นชันกว่าหลังคลื่นและกระแสคงที่

ผศ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

13 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่นิกเคิลเมทัลไฮไดรด์ จ�านวน 2 ก้อนที่บอกแนวโน้มระดับ
พลังงาน ที่แสดงผลด้วยหลอดแอลอีดี (LED) 2 หลอด

ผศ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

14 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

อุปกรณ์ผลิตฟองอากาศจากการลดความดันสารละลายอิ่มตัว ผศ.ดร.อนุรักษ์  ปีติรักษ์สกุล

15 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์แบบสกูร ผศ.ดร.อนุรักษ์  ปีติรักษ์สกุล

16 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

สายอากาศแบบมีโครงสร้างหลายช้ันย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF) ส�าหรับเครื่องอ่าน       
อาร์เอฟไอดี (RFID)

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร

17 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

เครื่องกลั่นน�้ามันหอมระเหยโดยไม่ใช้น�้าไหลเวียนในส่วนควบแน่น ดร.สกุลตลา  วรรณปะเข

18 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556

นาฬิกาดิจิตอลปรับตั้งเวลาโดยใช้แสงส่องจากไฟฉายก�าลังสูงที่มีตัวรับแสงที่ผิวหน้า
ของนาฬิกาดิจิตอล

ผศ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

19 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556

นาฬิกาดิจิตอลที่มีหลอดแอลอีดี (LED) ความสว่างสูงน�าทางในการปรับต้ังเวลา         
โดยใช้แสงส่องจากไฟฉายก�าลังสูงที่มีตัวรับแสงที่ผิวหน้าของนาฬิกาดิจิตอล

ผศ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

20 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556

อุปกรณ์ผลิตฟองอากาศจากการลดความดันสารละลายอิ่มตัวด้วยเทคนิคดุลแรง 
(Force Balance)

ผศ.ดร.อนุรักษ์  ปีติรักษ์สกุล

21 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556

แผ่นรับเส้นใยนาโนส�าหรับผลิตเส้นใยนาโนผสมแบบไม่ถักทอและแบบขนาน รศ.ดร.นพวรรณ  ชนัญพานิช

22 อนุสิทธิบัตร
เมือ่วนัที ่19 พฤศจิกายน 2556

ระบบดูดซับแบบสลับความดันที่มีเซนเซอร์วัดความชื้นในแก๊ส ป้อนขาเข้าและวาล์ว
ตัดอัตโนมัติ

รศ.ดร.จันทรพร  ผลากรกุล

23 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

กระเบื้องยางธรรมชาติผสมซิลเวอร์และคอปเปอร์นาโนและกรรมวิธีการผลิต ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

24 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

อุปกรณ์การบ�าบัดน�้าด้วยเซลล์ไฟฟ้าแบบท่อในท่อที่มีลักษณะการไหลของน�้าแบบ
ซิกแซกระหว่างขั้วแบบโมโนโพล่าและประกอบด้วยเครื่องกวนในเส้นท่อแบบนิ่ง

รศ.ดร.จันทรพร  ผลากรกุล

25 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

เครื่องทอดกระทงทอง รศ.วัชรชัย  ภุมรินทร์
รศ.สมโชติ  รัตนผุสดีกุล

26 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

เคร่ืองอัดประจุแบตเตอรี่นิกเคิลเมทัลไฮไดรด์ที่บอกแนวโน้มระดับพลังงานที่          
แสดงผลด้วยการกระพริบหลอดแอลอีดี (LED) 4 ดวง

ผศ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

27 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557

เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่นิกเคิลเมทัลไฮไดรด์ 4 ก้อนที่บอกแนวโน้มระดับพลังงาน
ที่แสดงผลหลอดแอลอีดี (LED) 4 ดวงต่อแบตเตอรี่ 1 ก้อน

ผศ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

28 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

กรรมวิธีการผลิตแผ่นลดทอนรังสีเอกซ์ชนิดยืดหยุ่น รศ.ดร.นพวรรณ  ชนัญพานิช

29 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

เครื่องท�าเดือยกลมกับไม้ท่อนกลม ผศ.นพดล  กีรติจิรัฐิติกาล

30 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

กรรมวิธีการฟอกหนังสัตว์โดยใช้สารสกัดจากประค�าดีควายเป็นส่วนประกอบ รศ.ดร.ธนาคม  สนุทรชยันาคแสง
ผศ.ดร.อนุรักษ์  ปีติรักษ์สกุล

31 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

นาฬิกาดิจิตอลปรับตั้งเวลาโดยใช้แสงส่องจากไฟฉายก�าลังสูงที่มีตัวรับแสงติดตั้งอยู่
ภายในรูรับแสง

ผศ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

32 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557

เครื่องอบแห้งวัสดุแบบสกรูแนวตั้งส�าหรับวัสดุทางการเกษตร อาจารย์อัศวิน  ยอดรักษ์
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ลำาดับ ประเภท/วันออกสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ผู้สร้างผลงาน

33 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

กรรมวิธีการผลิตแกลบดัดแปรใช้เป็นตัวดูดซับน�้ามันหล่อเย็นชนิดผสมน�้า ผศ.ดร.โกวิทย์  ปิยะมังคลา

34 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อลดเวลาการวางแผนการผลิต รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

35 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บค่าพารามิเตอร์และข้อมูลการผลิต          
กรณีศึกษา เครื่องจักรในกระบวนการผลิตนมยูเอชที

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

36 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556

ITED-MM 02005 สื่อมัลติมีเดีย งานวัดละเอียด  เรื่อง บรรทัดเหล็กเครื่องกล นางสาวนฤนาถ  ล�าพงษ์เหนือ
นายรัตน์  สงวนพงษ์
นางกัลยา  อุบลทิพย์

37 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556

ITED-MM 02006 สื่อมัลติมีเดีย งานวัดละเอียด เรื่อง เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ นางสาวนฤนาถ  ล�าพงษ์เหนือ
นายรัตน์  สงวนพงษ์
นางกัลยา  อุบลทิพย์

38 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556

ITED-MM 02007 สื่อมัลติมีเดีย งานวัดละเอียด เรื่อง ฉากเครื่องมือกล นางสาวนฤนาถ  ล�าพงษ์เหนือ
นายรัตน์  สงวนพงษ์
นางกัลยา  อุบลทิพย์

39 ลิขสิทธิ์
เมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2556

ITED-MM 02008 สื่อมัลติมีเดีย งานวัดละเอียด เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก นางสาวนฤนาถ  ล�าพงษ์เหนือ
นายรัตน์  สงวนพงษ์
นางกัลยา  อุบลทิพย์

40 ลิขสิทธิ์
เมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2556

ITED-MM 02009 สื่อมัลติมีเดีย งานวัดละเอียด เรื่อง  ไมโครมิเตอร์วัดลึก นางสาวนฤนาถ  ล�าพงษ์เหนือ
นายรัตน์  สงวนพงษ์
นางกัลยา  อุบลทิพย์

41 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557

เครื่องวัดอัตราการตอบสนองแบบสามมิติ ดร.สรเดช  ครุฑจ้อน

42 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

เกมชาวนาหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ดร.สุธิดา  ชัยชมชื่น

43 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรม

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

44 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

การพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเพื่อช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลและจัดท�ารายงาน กรณีศึกษา บริษัทบรรจุและส่งออกข้าวสารแห่งหนึ่ง

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

45 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

โปรแกรมวิเคราะห์การลงทุน รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

46 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

การประยกุต์ใช้อุปกรณ์แบบมอืถอืและโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่ดแูลเครือ่งจักรและ
เพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิต

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

47 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเพื่อช่วยลดเวลาในการซ่อมบ�ารุงเครื่องมือวัด           
กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

48 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

การพัฒนาโปรแกรมการจดัการฐานข้อมลูเพือ่ลดเวลาการสืบค้นข้อมลูของเครือ่งจกัร 
กรณีศึกษา บริษัท ผลิตเครื่องจักรอัดขึ้นรูปโลหะแผ่น 

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

49 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

โปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบขาเข้า รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

50 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

การพฒันาโปรแกรมการจดัการฐานข้อมลูเพ่ือลดปัญหาการหยดุการผลติและลดเวลา
ในการค้นหาข้อมูล

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

51 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

software : RACE-CURE version 1.0 ผศ.ดร.อริสรา  ชัยกิตติรัตนา

52 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

เกมท�าความดีตามรอยพระพุทธศาสนา ดร.สุธิดา  ชัยชมชื่น

หมายเหตุ  * ลวดลายบนวัสดุบนผืนแผ่น มีลวดลายแตกต่างกัน
 **  แบบพับกล่อง มีรูปแบบการพับแตกต่างกัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  

เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ

วิชาการตามมาตรฐาน

เป้าประสงค์ที่ 4.1   ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 4.2  เป็นองค์กรที่ ให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับ

นานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 4.3  องค์ความรู้ที่ ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ และสังคม

เป้าประสงค์ที่ 4.4  งานบริการวิชาการสามารถนำามาบูรณาการกับการเรียน

การสอนและการวิจัยได้
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เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีผลการด�าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีศักยภาพ และเป็นที่

ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บุคลากรของมหาวิทยาลัย

เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และกรรมการ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสิ้น 420 คน ให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และ

บรรยายพิเศษ จ�านวน 147 โครงการ ให้บริการ 246 ครั้ง และให้บริการผลิต ตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ                 

ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนหลายหน่วยงาน จ�านวน 210 โครงการ ให้บริการ 11,133 ครั้ง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับความไว้วางใจ       

จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการให้บริการด้านค�าปรึกษาเฉพาะด้านตามองค์ความรู้ความช�านาญของแต่ละหน่วยงานใน      

เรื่องต่างๆ จ�านวน 80 โครงการ ให้บริการ 83 ครั้ง

สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการ              

ตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการกับองค์กร

ภาครัฐบาลและเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติ สนับสนุน

ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญจากการศึกษา วิจัย ผลิต และพัฒนา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ตามความเชี่ยวชาญและจุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการ

เฉพาะด้านที่ส�าคัญ ได้แก่ ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  

ซึ่งมีผลการด�าเนินงานตามเป้าประสงค์ของการให้บริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้

 สำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ส�านกัพฒันาเทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรม เป็นหน่วยงานท่ีให้บรกิารวชิาการแก่หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทัง้ด้านธรุกิจและอตุสาหกรรม 

และได้รบัการยอมรบัจากหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมาโดยตลอด ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านกัพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรม

ได้รับการรับรองมาตรฐานระดบัชาต ิโดยได้รบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพสากล ISO 9001:2008 จาก Moody International Certification 

Co.,Ltd. และได้ด�าเนินการโครงการขอรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 29990:2010 ส�าหรับหน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรม ซ่ึงจะช่วยให้        

ผู้ให้บริการได้ปรับปรุงการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการวิชาการด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้ท�าสัญญา/MOU จ�านวน 12 โครงการ 

ได้แก่ 

หน่วย : ครั้ง

การผลิต ตรวจสอบ และ
ทดสอบผลิตภัณฑ

11,133 ครั้ง (88.80%)

การจัดฝกอบรม สัมมนา 
และบรรยายพิเศษ
246 ครั้ง (1.96%)การใหคำปรึกษา

83 ครั้ง (0.66 %)

การเปนวิทยากร
บรรยายพิเศษ

562 ครั้ง (4.48%)

การเปนกรรมการ/ที่ปรึกษา
513 ครั้ง (4.09%)
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1.  โครงการส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร 

2.  โครงการประยุกต์ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT ร่วมกับระบบพยากรณ์ผลผลิตอ้อย 

3.  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโดยการพฒันาวธิกีารปฏิบตัเิพือ่การตรวจสอบอปุกรณ์รบัแรงดนัส�าหรบัอตุสาหกรรมอ้อยและ

น�้าตาลทราย

4.  โครงการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานด้วยระบบสมองกลฝังตัวแบบอัตโนมัติ

5.  โครงการจัดท�าคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านมาตรฐานและการตรวจรับรองใน AEC 

6.  โครงการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนส�าหรับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7.  โครงการกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มแปรรูปมันส�าปะหลัง จังหวัดกาญจนบุรี

8.  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น

9.  โครงการวิจัยพัฒนาและเผยแพร่การพัฒนาด้วยระบบ Multi Feed Stock Gasification

10. โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์

11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะพร้าวครบวงจร 

12. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมีความเชี่ยวชาญในด้านการฝึกอบรมและให้การรับรองผู้ควบคุมหม้อไอน�้า โดยในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีบริษัทที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อขอรับการรับรองเป็นผู้ควบคุมหม้อไอน�้า จ�านวน 196 บริษัท นอกจากนี้

ยังได้ให้บริการตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ อาทิ ทดสอบค่า Tensile Properties ทดสอบค่า Hardness Shore A และทดสอบค่า Hardness 

Shore D เป็นต้น รวมถึงการเป็นหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตรวจสอบ

และวเิคราะห์ตวัอย่างผลติภณัฑ์ชมุชน ได้แก่ ผลติภณัฑ์กลุม่ไม้ ผลติภณัฑ์กลุม่จกัรสาน/ถกัสาน ผลติภณัฑ์กลุม่ดอกไม้ประดิษฐ์/วสัดจุากเส้นใย

ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์กลุ่มโลหะ ผลิตภัณฑ์กลุ่มเซรามิก/เครื่องปั้นดินเผา และผลิตภัณฑ์กลุ่มเคหะสิ่งทอ โดยได้ให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

รวมทั้งปีจ�านวนมากกว่า 5,000 ชุดตัวอย่าง 

 สำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งข้ึนภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี            

ให้บรกิารวชิาการทีมุ่ง่เน้นการผลติผลงานทางวชิาการ ด้านสือ่ต้นแบบการเรยีนการสอน การวจิยั การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ในด้านอาชีวศกึษา

และเทคนิคศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และส่งเสริมการน�าไปใช้พัฒนาบุคลากรด้านสื่อการเรียนการสอน วิจัยสื่อและพัฒนา

นกัวจิยัทีเ่กีย่วข้องตลอดจนเป็นทีป่รกึษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านกั

พัฒนาเทคนิคศึกษาได้ให้บริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายนอก ในด้านสื่อการเรียนการสอน จ�านวน 10 แห่ง ด้านการวิจัย จ�านวน 2 แห่ง 

และด้านการฝึกอบรม/สัมมนา/ที่ปรึกษา จ�านวน 3 แห่ง ซึ่งส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้น�าระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 

มาใช้ในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กรให้มั่นใจได้ว่าการให้บริการวิชาการ มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับ

สากล โดยได้รบัการตรวจประเมนิรบัรองคณุภาพเพือ่รกัษาระบบคณุภาพ จาก Intertek Industry and Certification Service (Thailand) Ltd.  

นอกจากนีย้งัได้สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภาครฐัและเอกชน โดยได้ท�าสญัญา/MOU จ�านวน 9 โครงการ ได้แก่ 

1.  โครงการความร่วมมอืกบัสถาบนัคณุวุฒวิชิาชพี (องค์การมหาชน) เพือ่พฒันามาตรฐานอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพีในสาขาอาชพีต่างๆ 

ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
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2.  โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการสอน และการพัฒนาสื่อ      

การเรียนการสอน

3.  โครงการความร่วมมอืกบัสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพือ่การพฒันาคร-ูอาจารย์ให้ยกระดบั

ความรู้ความสามารถให้สูงขึ้น

4.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยน�าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้ ตามโครงการส่งเสริมการใช้

ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการค้าและการแปลงเป็นทุน ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

5.  โครงการที่ปรึกษา TPM ตามแผนวิสาหกิจ 2553 ขององค์การเภสัชกรรม

6.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

7.  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

8.  โครงการวิจัยเพ่ือจัดท�ามาตรฐานอาชีพและการคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน)

9.  โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2 ของบริษัทเอ็กซ์เพิททีม จ�ากัด

 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสเป็นหน่วยงานโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับ

สภาอตุสาหกรรมวศิวกรรมเครือ่งจกัรกลฝรัง่เศส (French Federation of Mechanical Engineering Industries-FIM), สมาคมบรษัิทผูพ้ฒันา

อุปกรณ์การสอนด้านอุตสาหกรรม (France DIDAC), และบริษัทฝรั่งเศสอีกกว่า 13 บริษัท ทั้งนี้สถาบันฯ มีการพัฒนา ก้าวหน้าอย่างเด่นชัด 

ในการเป็นเสมอืนเครือ่งมอืหลกัด้านความร่วมมอืทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระหว่างประเทศไทยกบัประเทศฝรัง่เศส โดยมคีวามเชีย่วชาญ

ในด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ การกัดกร่อนไฟฟ้า มาตรวิทยาเชิงกล ไฟฟ้าและพลังงาน และงานเชื่อม โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส ได้รับการรับรองบุคลากรด้านการเชื่อมตามหลักสูตรของสถาบันการเชื่อมสากล (Authorization 

National Board, ANB) จ�านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ International Welding Engineer, Welding Instructor (Meister) และมีบุคลากรที่ได้

รับการรับรองด้านวิศวกรการเชื่อมสากล จ�านวน 36 คน และมีหลักสูตรการรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย (Certify Body, 

CB) ได้แก่ หลักสูตร Ultrasonic Testing หลักสูตร Visual Testing หลักสูตร Penetrant Testing และหลักสูตร Magnetic Particle             

Testing มีบุคลากรที่ได้รับการรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบงานเชื่อมแบบไม่ท�าลาย จ�านวนทั้งสิ้น 137 คน และเพื่อเป็นการรักษาระบบ

คุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และมั่นใจในประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กรยิ่งขึ้น จึงได้น�าระบบการบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ในหน่วยงาน และได้รับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพเพื่อรักษาระบบคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จากบริษัท 

ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

นอกจากนี้สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสยังได้มีความร่วมมือการให้บริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมและสังคม                    

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมกีารลงนามความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในประเทศ รวม 7 หน่วยงาน จ�านวน 7 โครงการ ได้แก่ ข้อตกลง

เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี งานเชื่อมและเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีงานเชื่อม ข้อตกลง

ร่วมกับ บริษัท Schneider (Thailand) Ltd. บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ�ากัด (มหาชน) และข้อตกลงร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง

แรงงาน เป็นต้น และได้มีการลงนามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ รวม 6 หน่วยงาน จ�านวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ 

Welding, Materials and Industrials Controls ข้อตกลงร่วมกับ สถาบันการเชื่อมฝรั่งเศส (Institut die Soudure : IS) และโครงการความ

ร่วมมือกับ Groupe de Recherche en Electrotechnique et Electronique de Nancy (GREEN) Laboratory เป็นต้น
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เป้าประสงค์ที่ 4.3 องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่น�าองค์ความรู้      

ไปใช้ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่ส�าคัญ ได้แก่

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญและได้รับเชิญเพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน

ต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะการสอนและสื่อส�าหรับครูนิเทศให้กับครูนิเทศ จาก สปป. ลาว

2.  คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์ ได้ให้บรกิารวชิาการจดัโครงการอบรม “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel กบังานสถติ”ิ เพือ่สามารถ

น�าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�าวัน 

3.  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดท�างานวิจัย และส่ิงประดิษฐ์ ให้กับสถานประกอบการเพื่อร่วมแก้ปัญหา         

เฉพาะทาง อาท ิเครือ่งอบลมร้อนทีต่ดิตัง้ท่อความร้อนเพือ่ลดการใช้พลงังานในกระบวนการอบแห้งให้กบักลุม่กล้วยอบแผ่นจนิตนา 

จ.ฉะเชงิเทรา และจดัท�าแนวทางการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัด้านการตลาดร้านค้าปลกีประเภทร้านขายของช�าหรอืร้านโชห่วย 

โดยมีร้านทันสมัย สังข์ทอง น�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

4.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงการการจัดท�าแผน

แม่บทไอท ีของส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิและโครงการการใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์

ส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

5.  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้จัดโครงการพัฒนาเพื่อแข่งขันของชุมชนตามความคาดหวังเข้าสู่ AEC ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสร้างแนวคิดให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่มีความเฉพาะของแต่ละชุมชน ซึ่งได้จัดท�าโครงการ

ย่อยทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการการพัฒนาภาพลักษณ์ตามมุมมองและทิศทางของชุมชนในเขตบางซื่อ  โครงการจัดท�า         

ฐานข้อมลูภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ์ผกัตบชวาเพือ่การประชาสมัพนัธ์กลุม่หตัถกรรมพืน้บ้านผกัตบชวา ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม  

โครงการท�านบุ�ารงุวฒันธรรมส่งเสรมิงานหตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผาเกาะเกรด็ จ.นนทบรุ ีและโครงการบรกิารวชิาการด้านวชิาการ

และการออกแบบ โดยมีชุมชนที่สนใจและเข้าร่วมโครงการ อาทิ โครงการออกแบบส�านักปฏิบัติธรรม อาราโม จ.สมุทรสงคราม  

ให้กับวัดสร้อยทองพระอารามหลวง  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า สน. ประชาชื่น ให้กับสถานีต�ารวจนครบาล

ประชาชื่น เป็นต้น 

6.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการเรื่อง เทคนิคเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตและจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพใน

อุตสาหกรรมอาหาร ให้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในเขต จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา และโครงการ เรื่อง การจัด

ระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ ให้แก่เกษตรกรใน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

7.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่จ�าเป็นต่อบุคลากร และภาคอุตสาหกรรม 

ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม (กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ก�าลังจะจบและจบใหม่ให้พร้อมท�างาน

ในภาคอุตสาหกรรม) 
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เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนำามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้

การน�าองค์ความรูต้ามจดุเน้นของมหาวทิยาลยัในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ในการให้บรกิารวชิาการ เพือ่เป็นการแก้ปัญหา

ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดท�าโครงการบริการวิชาการที่น�ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ โครงการ      

เผยแพร่ความรู้ทางวิทยุกระจายเสียงและทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อชุมชน เป็นต้น

2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดฝึกอบรม “การน�าเสนอความรู้และการผลิตไบโอดีเซล” มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน         

โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน และน�ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้

น�าการบริการวิชาการด้านการให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานมาบูรณาการกับการวิจัย อาทิ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก

ชีวภาพจากเฮมพ์ จากการให้ค�าปรึกษากับ บริษัท อ�าพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ�ากัด

3.  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้น�าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย อาทิ โครงการเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรกลเกษตรส�าหรับการเตรียมดิน ให้กับกลุ่มเกษตรกร          

ต.เนินหอม จ.ปราจีนบุรี และโครงการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งออกของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน

ให้กบักลุม่สถานประกอบการและภาคเอกชน โดยน�ามาบรูณาการกบังานวจิยัเรือ่ง การพัฒนาศกัยภาพการแข่งขนัของการจดัการ

โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายของไทย เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน

4. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัโครงการ เรือ่งการจดัท�าสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนแม่บท องค์การส่งเสรมิโคนมแห่งประเทศไทย 

น�ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา Computer Network Analysis and Design และโครงการใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ส�าหรับผู้สูงอายุ น�ามาบูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง Knowledge Sharing and Management via Online Social    

Network: a Prototype for Older People in Thailand เป็นต้น

5. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้จดัโครงการปฏบิตักิารเขยีนภาพก�าแพงด้านข้างพระอโุบสถ จากการประกวดของนกัศกึษา 

เพือ่ให้นกัศกึษามปีระสบการณ์จรงิในการเขยีนสจีากการเรยีนตามทฤษฎทีีไ่ด้เรยีนในรายวชิาและมวีสิยัทัศน์ในการดแูลชมุชนและ

สภาพแวดล้อม เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบภายใน ชั้นปีที่ 4

6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ เรื่อง การฝึกอบรมการผลิตเบเกอรี่ขั้นพื้นฐาน และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต 

เบเกอรีข่ัน้พืน้ฐาน น�าไปบรูณาการกบัรายวชิาเบเกอรี ่ในเรือ่งของส่วนประกอบ คณุสมบตั ิและหน้าทีข่องส่วนผสมทีใ่ช้ในการผลติ

ผลติภณัฑ์ขนมอบ และยงัได้น�าไปบรูณาการกบังานวจิยั เรือ่ง ผลของกระบวนการโฮโมจไินซ์ต่อคณุสมบตัขิองเจลอนลูนิเพือ่ใช้เป็น

สารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้กพลังงานต�่า

7. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการบริการวิชาการที่น�ามาบูรณาการ

กับการเรียนการสอนของนักศึกษา อาทิ โครงการการวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพความเครียดชิ้นงานเพื่อการผลิตแม่พิมพ์ใน

อตุสาหกรรมยานยนต์ และโครงการพฒันาศกัยภาพในการขึน้รปูโลหะแผ่นและศกึษาคณุสมบัตขิองโลหะแผ่นทีใ่ช้ท�าหลงัคา เป็นต้น
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 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ

มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ พัฒนาหน่วยงานรองรับและขึ้นทะเบียน

บุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 

 มจพ. ลงนามความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐว่าด้วยบริการ

โทรคมนาคม ระหว่างบรษัิท ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) และมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2557

 มจพ. โดยส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา ลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อการ

วจิยัและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการสอนและการน�านวตักรรม

ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบสื่อการเรียน          

การสอน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ CHUNG YUAN CHRISTIAN 

UNIVERSITY ประเทศไต้หวัน ในด้านการท�าวิจัยร่วมกัน การแลก

เปลีย่นข้อมลูทางการศึกษาและผลงานวจิยั การส่งเสรมิการพฒันาการ

ลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาทางธุรกิจในประเทศไทย

และไต้หวัน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557

 มจพ. โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการกับโรงพยาบาลราชวิถี เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้าน

วิชาการให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาประเทศ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

 มจพ. โดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ

กับบริษัท เอ้ืออังกูร เอ็นจิเนียร่ิง จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ          

เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและน�าความรู้ในด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ในด้านหุ่นยนต์มาบูรณาการกับการพัฒนาหุ่นยนต์

ต้นแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะการทาสีภายนอก

อาคาร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557

 กิจกรรมสำาคัญด้านการให้บริการวิชาการ
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 มจพ. ร่วมกับ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย 

ศ.นพ.สทุธพินัธ์  จติพมิลมาศ ผูอ้�านวยการส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การวิจัย ได้ส่งมอบชุดอปุกรณ์เครือ่งมอืเกบ็กูท้�าลายระเบดิแสวงเคร่ือง

ของหุ่นยนต์อีโอดี (EOD) ในภารกิจการกู้ท�าลายล้างระเบิดแทน         

การใช้คน ให้กับกรมสรรพาวุธทหารบก โดย พลตรีชัย โพนุสิต            

รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 

2557

 มจพ. โดยส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา ลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง

ประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาคร-ูอาจารย์ สงักดัวทิยาลยั

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยให้มีความรู้ ความ

สามารถทีส่งูขึน้ สามารถพฒันาหลกัสตูร และกระบวนการการจัดการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

 มจพ. โดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ

กับบริษัท เอวิเอ แซทคอม จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์

ความรู้สนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนา

ด้านวศิวกรรมศาสตร์ รวมไปถงึการพฒันาองค์ความรูอ้ืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

อันจะน�าไปสู่การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์       

เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

ศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุการ

ด�าเนินงานด้านชีววิทยาศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์

ทางการแพทย์ หุ่นยนต์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และนวัตกรรม

ด้านอื่นๆ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557

มจพ. โดยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดงานนิทรรศการ เส้น สี ดีไซน์ 2014 ระหว่างวันที่ 9 - 19 กันยายน 2557
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 5.1  มหาวทิยาลยัสามารถบรูณาการศกัยภาพขีดความสามารถ

และองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ

พัฒนาตอ่ยอดผลผลติ ผลติภณัฑ์ด้านศลิปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการ

ศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 5.2  มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

และผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รับรู้

และยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการเสริมสร้างวิถีธรรม        

วถีิไทยในความเปน็สากล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลกัของ

มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม             

อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาไทยสู่สังคมไทยและสังคมโลก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากร

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

เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ทั้ง 4 ประการ ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการศักยภาพขีดความสามารถและองค์ความรู้ ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาต่อยอดผลผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านศิลป

วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทยเพือ่สร้างมลูค่าและคณุค่าเพ่ิมทางการศกึษา เศรษฐกิจ

และสังคม

มหาวทิยาลยัส่งเสรมิสนบัสนนุให้นกัศกึษาและบุคลากร มบีทบาทในการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมและร่วมพฒันาชมุชน อนรุกัษ์สบืทอด

และบรูณาการสร้างสรรค์ภมูปัิญญาไทยและภมูปัิญญาท้องถิน่ มกีารน�าองค์ความรูค้วามสามารถด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่การพฒันา 

และเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืได้รบัรางวลัการส่งเสรมิวฒันธรรมการประหยดัพลังงาน รางวลัการออกแบบอาคาร

เพือ่การอนรุกัษ์พลงังาน ได้แก่ “อาคารอเนกประสงค์” และ “อาคารเรยีนรวม” ที ่มจพ. วทิยาเขตระยอง ในโครงการบรหิารศนูย์ประสานงาน 

การออกแบบพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและบ�าเพ็ญประโยชน์ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ วัดพระธาตุ

มุงเมือง จ.พะเยา เพื่อช่วยด�าเนินการก่อสร้างงานผนังศาลาปฏิบัติธรรมและงานทาสีพระอุโบสถ

 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดนิทรรศการ Open House วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยได้น�าผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่

ได้จากการท�าโครงการพิเศษ มาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาทิ ผลงานหม้อกวนขนมติดตั้งเทอร์โมไซฟอน และ ถังอบไก่ประหยัดพลังงาน 

เป็นต้น

 คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม ได้ให้บรกิารวชิาการโครงการปรบัปรงุระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ณ วดัเกาะพกิลุ และโรงเรยีนวดัเกาะพิกลุ 

จ.นครนายก โดยให้นักศึกษาได้ท�ากิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมบ�ารุงหลอดไฟ และระบบสายไฟฟ้าที่ช�ารุดให้สามารถใช้งานได้

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และผลงานอันทรงคุณค่า

   ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลยัสามารถสร้างเสรมิอตัลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ และผลงานอนัทรงคณุค่าของมหาวทิยาลยัให้เป็นทีรั่บรู้และยอมรบัในระดบัชาติ

และนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกจิตส�านึกให้บุคลากรและนักศึกษามีความรักและความภาคภูมิใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ  

 มหาวทิยาลยัได้น�าศลิปวฒันธรรมการแสดง รวมทัง้วฒันธรรมของมหาวิทยาลยัไปแสดงและเผยแพร่ในพิธมีอบธงการเป็นเจ้าภาพ

จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น

 นกัศกึษาของคณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์ได้รบัรางวลัชมเชยในการแข่งขนั การประกวดนวตักรรม ผลติภณัฑ์อาหาร ปีที ่6 ในหวัข้อ 

“สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร OTOP สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (Innovation of OTOP Food Products for AEC) จัดโดยสมาคม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

 คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม ได้สนบัสนนุให้นกัศกึษาสร้างผลงานสิง่ประดษิฐ์ และได้น�าเสนอให้หน่วยงานภายนอก

ได้น�าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การผลิตตู้อบกล้วยแผ่นราชสาส์นให้กับกลุ่มกล้วยอบแผ่นจินตนา จ.ฉะเชิงเทรา
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เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการเสริมสร้างวิถีธรรม วิถีไทยในความเป็นสากล

   เพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างวิถีธรรม วิถีไทยในความเป็นสากล เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และของไทย อาทิ 

 มหาวิทยาลัยได้จัดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ ลูก ถึง แม่ กิจกรรมนี้ท�าให้มหาวิทยาลัยและชุมชน มีโอกาสได้ร่วม

เทิดทูนพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และซาบซึ้งบทบาทหน้าที่ของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการหัตถะศิลปาชีพ โครงการ “ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อาทิ งานหัตถศิลป์ ศิลปะ

ประดิษฐ์ งานดอกไม้ ของขวัญ ของช�าร่วย และศิลปะการตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น

 มหาวทิยาลัยได้จดัตัง้ศนูย์ศลิปวัฒนธรรมมงกฎุนฤบด ีเพือ่ให้บรกิารด้านศลิปวฒันธรรม คณุธรรม จริยธรรม ค่านยิมความเป็นไทย 

และการส่งเสรมิภมูปัิญญาไทย และได้ประดษิฐานพระบรมสารริีกธาต ุพระเขีย้วแก้ว และพระอรหนัตธาต ุจ�านวนกว่า 50 องค์ เพือ่ให้ประชาคม

ทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เคารพสักการบูชา

 โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสูน่านาชาต ิของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการสอนให้นกัศกึษาต่างชาตใินหลกัสตูรนานาชาติ

ได้ท�ากระทงใบตอง ส�าหรับใช้ในงานลอยกระทง ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษาชาติอื่นๆ ที่เข้าร่วม

โครงการด้วย

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย

   สู่สังคมไทยและสังคมโลก

มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย โดยให้นักศึกษาและบุคลากร      

เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ 

 มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน

เทศกาลวสิาขบชูา ประจ�าปี 2557 และจดักจิกรรมการแข่งขนัตอบปัญหาทางพระพทุธศาสนา จดันทิรรศการ มจพ. ส่งเสรมิวธิธีรรมตามครรลอง

พุทธ บริหารจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้น�านักศึกษาเข้าร่วมโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ภายใต้ชื่อ 

“ศิลปะการแทงหยวก” ร่วมกับชุมชน ต.เนินหอม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งถือเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไป

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เผยแพร่การจัดกิจกรรมที่เป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมของไทยผ่านหน้าเว็บไซต์ของ      

คณะ ในส่วนของ IT’s Activity Gallery และ Art & Culture เพื่อให้สังคมไทยและสังคมโลกได้รับรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น

 โครงการ/กิจกรรมสำาคัญประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 งานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ณ วัดราชประดิษฐานสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงประจ�ารัชกาลที่ 4
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 พิธีทอดกฐินสามัคคีประจ�าปี พ.ศ. 2556  ณ วัดป่าอัมพวัน (สาขาที่ 42 ของวัดหนองป่าพง) ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

 พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ�าปี พ.ศ.2556

 งานประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี 2556

 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ�าปี พ.ศ. 2556
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 งานท�าบุญตักบาตรปีใหม่ 2557

 งานวันรวมน�้าใจชาว มจพ. ประจ�าปี พ.ศ. 2557 “55 ปี มจพ. ก้าวไกลสู่สากล”

 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี 2557

 ร่วมงาน “สัปดาห์ส่งเสริมวิถีธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจ�าปี พ.ศ. 2557”
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 พิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2557 มจพ. กรุงเทพมหานคร, มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง 

 การประกวดเทพีสวนปาล์ม และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง งานใยศิลป์ ครั้งที่ 24 ประจ�าปี 2556

 งานสัปดาห์ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” “82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี”ประจ�าปี พ.ศ. 2557

 งาน “ด้วยรักและผูกพัน แด่ผู้เกษียณอายุ มจพ. ประจ�าปี 2557” 
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สารสนเทศ

หลักสูตร

นักศึกษา

บุคลากร

งบประมาณ

อาคารสถานที่
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หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

หลักสูตรจ�าแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา

หน่วย : หลักสูตร

หน่วย : หลักสูตร

หน่วยงาน

ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปวช.

ป. ตรี ป. โท ป. เอก

1.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 15 1 - 12 - 1 7 - 1 37 22.56

2.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 7 - - 7 - - 7 - - 21 12.80

3.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 12 1 - 8 - - 4 - 1 26 15.85

4.  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  
    อุตสาหกรรม

- 8 - - 2 - - - - - 10 6.10

5.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 2 1 - 1 1 - 5 3.05

6.  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - - - - 3 - 1 2 - - 6 3.66

7.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 3 - - - - - - - - 3 1.83

8.  คณะสถาปัตยกรรมและการ
    ออกแบบ

- 5 - - - - - - - - 5 3.05

9.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 19 - - 9 - - - - - 31 18.90

10. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
     นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

- - - - - 4 - - 3 - 7 4.27

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
     เทคโนโลยี

- 5 - - - - - - - - 5 3.05

12. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ
     สิ่งแวดล้อม

- 2 - - - - - - - - 2 1.22

13. คณะบริหารธุรกิจ - 3 - - 1 - - 1 - - 5 3.05

14. วิทยาลัยนานาชาติ - - - 1 - - - - - - 1 0.61

รวม 3
79 2 1 44 5 2 22 4 2

164 100
82 51 28

ร้อยละ 1.83 50.00 31.10 17.07 100.00
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ษ

ปริญญาโท 

51 (31.10%)

ปริญญาเอก

28 (17.07%)

ปวช.

3 (1.83%)

ปริญญาตรี

82 (50.00%) 164
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คณะ/หลักสูตร จ�านวน สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

14 วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมโยธา  
วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ  วิศวกรรมวัสดุ  วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมโลจิสติกส์  วิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรสองภาษา)  วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (อส.บ.) 2 เทคโนโลยีการผลิต  เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 13 วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมโยธา  
วิศวกรรมอุตสาหการ  การบริหารงานก่อสร้าง  วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  วิศวกรรม
การบินและอวกาศ  วิศวกรรมวัสดุ  วิศวกรรมอัตโนมัติ  วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคภาษาอังกฤษ) 
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

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

7
1

วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมวัสดุ  
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมการผลิต

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

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  วิศวกรรมโยธา  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 6 วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

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

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

12 สถิติประยุกต์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เคมีอุตสาหกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์  คณิตศาสตร์ประยุกต์  ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม  สถิติธุรกิจและการประกันภัย  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  เทคโนโลยี
ชีวภาพ  คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 วิศวกรรมชีวการแพทย์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) 8 เคมีอุตสาหกรรม  อุปกรณ์การแพทย์  สถิติประยุกต์  คณิตศาสตร์ประยุกต์  วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ  ฟิสิกส์ประยุกต์

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

4
1

เคมีอุตสาหกรรม  สถิติประยุกต์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
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

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 1 วิทยาการสารสนเทศประยุกต์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  - หลักสูตรภาษาไทย
  - หลักสูตรนานาชาติ

2
1

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1
1

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ  พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557
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คณะ/หลักสูตร จ�านวน สาขาวิชา

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  - หลักสูตรภาษาไทย
  - หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2
1

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

- 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

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 
ไทย-เยอรมัน
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  - หลักสูตรนานาชาติ 4 วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์  วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ  

วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ  วิศวกรรมวัสดุและการผลิต

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
  - หลักสูตรนานาชาติ 3 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟแวร์  วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) 
  (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)

3 เครื่องกล  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โยธา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 12 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ  เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม  เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง  เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกล  เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีวิศวกรรมการท�าความเย็นและการปรับอากาศ  เทคโนโลยีโยธาและเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์  เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อม
บ�ารุงอากาศยาน

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (อส.บ) 6 เทคโนโลยีเครื่องกล  เทคโนโลยีการเชื่อม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ก�าลัง  เทคโนโลยีเครื่องต้นก�าลัง  เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 7 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง  การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม  เทคโนโลยีวิศวกรรมยาน
ยนต์และพลังงาน  เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน  เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  เทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์  เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม  การจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
ในเมือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 5 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและระบบอัตโนมัติ  เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) 1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
  - หลักสูตรนานาชาติ 1 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
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นักศึกษา

นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามการรับเข้า

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา

หน่วย : คน

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 9 คน

หมายเหตุ    ข้อมูลจากกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา  ณ วันที่  1 กันยายน  2557

กลุ่มสาขา/หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ - 2,404 215 25 2,644 31.48

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 1,343 81 13 1,437 17.11

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - 710 24 - 734 8.74

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 110 12 122 1.45

คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 216 - - 216 2.57

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - 135 - - 135 1.61

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 521 3,537 435 84 4,577 54.51

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 1,355 218 48 1,621 19.30

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 406 86 36 528 6.29

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 521 1,578 116 - 2,215 26.38

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 
ไทย-เยอรมัน 

- - 15 - 15 0.18

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - 198 - - 198 2.36

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 35 26 61 0.73

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - - 35 26 61 0.73

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง - 396 - - 396 4.72

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - 396 - - 396 4.72

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี 
การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์

- 480 206 33 719 8.56

คณะบริหารธุรกิจ - 436 206 33 675 8.04

วิทยาลัยนานาชาติ - 44 - - 44 0.52

รวม 521 6,817 891 168 8,397 100

ร้อยละ 6.21 81.18 10.61 2.00 100.00

รับตรง

4,544 (54.17%)

โควตา 3 จังหวัดภาตใต

9 (0.11%)

โควตาความสามารถพิเศษ

149 (1.78%) โควตาเรียนดี

1,874 (22.34%)

สอบผานสกอ.

1,812 (21.60%)

8,388
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นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา
หน่วย : คน

กลุ่มสาขา/หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ - 6,985 635 139 7,759 31.53

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 4,507 283 43 4,833 19.64

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - 1,904 74 - 1,978 8.04

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 278 96 374 1.52

คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 439 - - 439 1.78

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - 135 - - 135 0.55

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 1,463 11,364 1,301 476 14,604 59.33

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 4,646 491 155 5,292 21.50

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 1,310 441 314 2,065 8.39

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,463 5,210 263 - 6,936 28.18

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 
ไทย-เยอรมัน 

- - 106 7 113 0.46

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - 198 - - 198 0.80

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 111 94 205 0.83

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - - 111 94 205 0.83

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง - 1,326 - - 1,326 5.39

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - 1,326 - - 1,326 5.39

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี 
การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์

- 480 206 33 719 2.92

คณะบริหารธุรกิจ - 436 206 33 675 2.74

วิทยาลัยนานาชาติ - 44 - - 44 0.18

รวม 1,463 20,155 2,253 742 24,613 100

ร้อยละ 5.94 81.89 9.15 3.02 100.00

หมายเหตุ    ข้อมูลจากกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา  ณ วันที่  1 กันยายน  2557
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ผู้ส�าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2556 จ�าแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา

หน่วย : คน

กลุ่มสาขา/หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1,292 294 9 1,595 30.39

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 716 57 7 780 14.86

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 528 59 - 587 11.19

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 178 2 180 3.43

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 48 - - 48 0.91

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2,790 572 51 3,413 65.04

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,084 215 14 1,313 25.02

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 287 229 34 550 10.48

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,419 75 - 1,494 28.47

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน - 53 3 56 1.07

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 61 16 77 1.47

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - 61 16 77 1.47

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 163 - - 163 3.10

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 163 - - 163 3.10

รวม 4,245 927 76 5,248 100

ร้อยละ 80.89 17.66 1.45 100.00

หมายเหตุ   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่รวมนักศึกษา ปวช. จ�านวน 497 คน 

 ข้อมูลจากกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา  ณ วันที่  15  ตุลาคม  2556
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บุคลากร

จ�านวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามประเภท

จ�าแนกตามหน่วยงานและประเภท

หน่วย : คน

หน่วย : คน

* จ�านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเป็นบุคลากรประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น

สายวิชาการ สายสนับสนุน พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

ลูกจ้าง
ประจ�า

พนักงาน
พิเศษ รวม

ข* พ.ม.* ข* พ.ม.*

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 54 162 21 57 2 5 9 66 376

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 88 14 33 4 6 8 32 206

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 41 125 12 27 1 5 2 49 262

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 59 1 15 1 3 - 41 121

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 22 - 8 1 5 - 30 66

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 10 38 1 8 - 18 - 19 94

คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 16 - 9 8 - - 6 39

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - 27 - 12 2 - - 18 59

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - 29 - 4 - - - - 33

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - 18 - 6 - - - - 24

คณะบริหารธุรกิจ - 20 1 4 - - - 1 26

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34 193 3 39 3 18 9 101 400

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน - 21 1 29 - 10 - 15 76

วิทยาลัยนานาชาติ - - - - - 2 - 1 3

บัณฑิตวิทยาลัย - - - 15 - - 1 4 20

ส�านักงานอธิการบดี - - 12 211 15 3 27 91 359

ส�านักหอสมุดกลาง - - 5 44 - - 1 18 68

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา - - 5 54 - - 3 2 64

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม - - 3 24 - - - 3 30

ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 23 - - - 15 38

ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 12 8 1 - 8 29

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส - - 4 30 - - - 8 42

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน - - - 3 - 1 - - 4

หอพักนักศึกษา **** - - - 1 - - - 21 22

รวมทั้งหมด 161 818 83 668 45 77 60 549 2,461

ประเภทบุคลากร

หน่วยงาน

***

***

***

***

***

***

***

**

**

**

***

**

**

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2557  

*  ข : ข้าราชการ, พ.ม. : พนักงานมหาวิทยาลัย ***   รวมชาวไทยและชาวต่างประเทศ

**  ชาวต่างประเทศ ****  พนักงานพิเศษ หอพักนักศึกษา จ�านวน 9 คน ใช้งบประมาณเงินรายได้ 

สายสนับสนุนวิชาการ*
751 (30.51%)

สายวิชาการ*
979 (39.78%)

พนักงานพิเศษ
549 (22.31%)

พนักงานราชการ
45 (1.83%)

ลูกจางชั่วคราว
77 (3.13%)

ลูกจางประจำ
60 (2.44%)

2,461
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บุคลากรสายวิชาการ  จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ  จ�าแนกตามระดับการศึกษา

หน่วย : คน

หน่วย : คน

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 46 58 57 161

2 71 163 582 818

2 117 221 639 979

0.2 11.95 22.58 65.27 100.00

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

รอยละ

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย รวม

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

63 85 13 161

334 455 29 818

397 540 42 979

40.55 55.16 4.29 100.00

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

รอยละ

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม
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งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�าแนกตามงบรายจ่าย

งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จ�าแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

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

1,033,145,200 164,259,000 53,170,100 0 336,164,400 1,586,738,700

54,909,655 211,711,277 165,929,458 95,000 23,738,210 456,383,600

1,088,054,855 375,970,277 219,099,558 95,000 359,902,610 2,043,122,300

งบประมาณแผนดิน

งบประมาณเงินรายได

รวม

งบบุคลากร งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่นๆ งบลงทุน รวม

งบบุคลากร
1,088,054,855 (53.25%)

งบดำเนินการ
375,970,277 (18.40%)

งบเงินอุดหนุน
219,099,558 (10.72%)

งบรายจายอื่นๆ
95,000 (0.01%)

งบลงทุน
359,902,610 (17.62%)

2,043,122,300
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ�าแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

หน่วยงาน/โครงการ
งบประมาณ

แผ่นดิน
ร้อยละ

งบประมาณ
เงินรายได้

ร้อยละ รวม ร้อยละ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 188,717,800 11.89 79,124,700 17.34 267,842,500 13.11

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 101,882,200 6.42 16,687,400 3.66 118,569,600 5.80

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 148,268,300 9.34 78,933,200 17.30 227,201,500 11.12

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 42,031,500 2.65 22,201,400 4.86 64,232,900 3.14

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,836,200 0.81 1,278,700 0.28 14,114,900 0.69

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 30,701,500 1.93 7,043,800 1.54 37,745,300 1.85

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 12,478,600 0.79 2,609,300 0.57 15,087,900 0.74

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 19,078,700 1.20 12,274,800 2.69 31,353,500 1.53

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 165,616,100 10.44 100,093,800 21.93 265,709,900 13.01

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน*

28,434,200 1.79 - - 28,434,200 1.39

บัณฑิตวิทยาลัย 9,724,800 0.61 6,949,900 1.52 16,674,700 0.82

ส่วนกลาง  ส�านักงานอธิการบดี 251,678,600 15.86 - - 251,678,600 12.32

ส�านักงานอธิการบดี 380,273,900 23.97 14,404,200 3.16 394,677,200 19.32

ส�านักหอสมุดกลาง 30,724,500 1.94 11,839,800 2.59 42,564,300 2.08

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 32,371,700 2.04 165,000 0.04 32,536,700 1.59

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 12,095,700 0.76 2,285,200 0.50 14,380,900 0.70

ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,751,800 0.80 18,551,800 4.06 31,303,600 1.53

ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* 27,958,500 1.76 - - 27,958,500 1.37

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส 12,520,300 0.79 295,500 0.06 12,815,800 0.63

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย-เยอรมัน

5,882,200 0.37 - - 5,882,200 0.29

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย - - 62,200,200 13.63 62,200,200 3.04

โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย**

- - 12,609,200 2.76 12,609,200 0.62

ทุนความสามารถดีเด่น - - 1,260,900 0.28 1,260,900 0.06

ส�ารองนักศึกษาพ้นสภาพ - - 1,634,900 0.36 1,634,900 0.08

โครงการบ�ารุงสุขภาพ - - 2,986,500 0.65 2,986,500 0.15

เงินอุดหนุน (กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) - - - - - -

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

60,712,500 3.83 953,400 0.21 61,665,900 3.02

รวม 1,586,738,700 100 456,383,600 100 2,043,122,300 100

*    งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมอยู่ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

**   เงินที่จัดสรรจากค่าพัฒนาวิชาการ 10%
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน 2,895,895,845.43

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,895,895,845.43

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,537,563,617.22

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,537,563,617.22

รวมสินทรัพย์  7,433,459,462.65

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน 24,398,405.60

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 24,398,405.60

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 555,209,540.24

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 555,209,540.24

รวมหนี้สิน  579,607,945.84

สินทรัพย์สุทธิ  6,853,851,516.81

 รวมสินทรัพย์สุทธิ 6,853,851,516.81

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 7,433,459,462.65

หมายเหตุ งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย : บาท

รายได้จากการด�าเนินงาน

 รายได้จากรัฐบาล 3,216,722,730.54

  รวมรายได้จากรัฐบาล 3,216,722,730.54

 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 2,673,553,241.64

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 2,673,553,241.64

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 543,169,488.90

หมายเหตุ งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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อาคารสถานที่

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร  มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 87 ไร่ 3 งาน  60.77 ตารางวา มีอาคาร

รวมทั้งสิ้น 40 หลัง (ไม่รวมอาคารย่อย) ประกอบด้วย อาคารเรียน 21 หลัง อาคารส�านักงาน 7 หลัง และอาคารอื่นๆ 12 หลัง  นอกจากนี้ยังมี

อาคารทีก่�าลงัด�าเนนิการก่อสร้างอยู ่คอื อาคารปฏบิตักิารวศิวกรรมโยธา เคมแีละไฟฟ้าอตุสาหกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์  และอาคารปฏบิตักิาร

เฉพาะทางและห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและโรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร  ไทย-เยอรมัน (TGGS) 
  ชั้น 1 กองคลัง
   ชั้น 2   กองบริการการศึกษา
     ชั้น 3   ส�านักงานผู้อ�านวยการ TGGS
    ชั้น 4   ห้องพักอาจารย์
2. อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 25)
  ชั้น 1 -  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์, 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, กองส่งเสริมวิชาการ  
    ชั้น 10 -  โครงการไอเอสเต้, ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ, กองงานพัสดุ, 
                   กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ
      หอประชุมประดู่แดง  (อาคาร 24)
3. อาคาร 40 ปี มจพ. (กิจกรรมนักศึกษา) (อาคาร 77)
      ชั้น 1    -  ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ., ศูนย์บริการนักศึกษา
      ชั้น 2  -  โรงอาหาร
      ชั้น 3-11 -  กองกิจการนักศึกษา  (กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา, กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา
                  และอาชีพ, กลุ่มงานวินัยนักศึกษา, สนามกีฬาในร่มและที่พัก)
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 81, 82, 83, 84)
     4.1 อาคารปฏิบัติการขนถ่ายวัสดุ 
    4.2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง (อาคาร 88)
    4.3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา เคมีและไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง) 
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)
    5.1 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44)
6. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  (อาคาร 78)
      6.1 อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุไวไฟ (อาคาร 74)
      6.2 อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง) 
      6.3 อาคารยิมเนเซียม  (อาคาร 80)
          ชั้น 1-3    ลานจอดรถ (กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
        ชั้น 4-5    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
        ชั้น 6-7    ชมรมนักศึกษา ลานกีฬา (กองกิจการนักศึกษา)

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69)
       7.1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม (อาคาร 65)
8. อาคารภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 42)
9. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (อาคาร 43)
10. อาคาร 46
    ชั้น 1  ศูนย์ผลิตต�าราเรียน,ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ
   ชั้น 2   โรงอาหารสวนปาล์ม
   ชั้น 3-4   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
11. ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76)
12. อาคารสโมสรข้าราชการ มจพ. (อาคาร 79)
      ชั้น 2 ศูนย์บริการสุขภาพ มจพ., ครัวสโมสร มจพ.
13. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา  
14. อาคารนวมินทรราชินี (อาคาร 26)
       โซน A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น4-6)
     คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ชั้น 9-11)
        ศูนย์ประสานงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ชั้น11)
       โซน B   ส�านักหอสมุดกลาง (ชั้น 2-9)
       โซน A-B บัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 12)
15. หอพระ (หลวงพ่อสิงห์)
16. พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
17. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ, กลุ่มงานสารบรรณ 
18. อาคารสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร 73)
19. ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
20. บ้านพักสวนปาล์ม
21. สถานีไฟฟ้าย่อย
22. อาคารพักอาศัยเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ
23. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (อาคาร 41)
24. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (อาคาร 90)
  24.1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและโรงอาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง) (อาคาร 91)
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2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 1,809 ไร่ 59 ตารางวา โดยมีอาคาร

รวมทั้งสิ้น 20 หลัง (ไม่รวมอาคารย่อย) ประกอบด้วย  อาคารเรียน 2 หลัง อาคารโรงปฏิบัติการ 4 หลัง อาคารส�านักงาน 4 หลัง อาคารหอพัก

นักศึกษา 3 หลัง บ้านพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ 4 หลัง อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง อาคารปฏิบัติการการจัดการ

อุตสาหกรรม (โรงแรมวิลล่าวิชชาลัย) 1 หลัง และอาคารยิมเนเซียม2 1 หลัง  

A  บริเวณก�าจัดขยะมูลฝอย

B    บริเวณส่วนบริการชุมชน

C    บริเวณส่วนกีฬาและพักผ่อน

D บริเวณเก็บกักน�้าและอนุรักษ์

E    บริเวณประลองด้านวิศวกรรมศาสตร์

F    บริเวณแปลงทดลองด้านเกษตรอุตสาหกรรม

G  บริเวณแปลงทดลองด้านเกษตร

H  บ่อน�้าสาธารณะ

I   สถานีไฟฟ้าย่อย

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

11. อาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม (โรงแรมวิลล่าวิชชาลัย)

12. อาคารยิมเนเซี่ยม 2  
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3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 98 ไร่ 2 งาน 17.40 ตารางวา ขณะนี้มีการ

ใช้พื้นที่ภายในอาคาร 2 หลัง ประกอบด้วย  อาคารเรียนรวม 1 หลัง  และอาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง นอกจากนี้ยังมีอาคารที่

ก�าลงัด�าเนนิการก่อสร้างอยู ่คอื อาคารอเนกประสงค์  อาคารปฏบิตักิารรวมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม  คณะวทิยาศาสตร์ พลงังานและสิง่แวดล้อม   

และอาคารสหวิทยาการ คณะบริหารธุรกิจ

1. อาคารอเนกประสงค์ (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง)

2. อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3. อาคารเรียนรวม

4. อาคารปฏิบัติการรวมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง)

5. อาคารหอสมุดกลางและสารสนเทศ*

6. อาคารปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลาง*

7. อาคารสหวิทยาการ

 (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง)

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*

หมายเหตุ   * อยู่ในแผนจะด�าเนินการก่อสร้าง
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ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  อธิการบดี

นางศิริวิช  ดโนทัย  ที่ปรึกษากองแผนงาน

นายธีระ  ภักดีวานิช  ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

ผู้จัดทำา

นางสาวอรดา  เกรียงสินยศ   หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

นางจินตนา  มังคละกนก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฏฐนันท์  นิลค�าวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอขอบคุณ

คณะและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดท�าข้อมูลและภาพประกอบ

จำานวนพิมพ์ 1,000 เล่ม 

มีนาคม 2558
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King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

รางวัลสวนราชการดีเดนในการบริหารและการจัดการ

เพ�อพัฒนาวิชาการ ประจำป 2544

รางวัลผูบริหารราชการพลเรือนดีเดน สายอธิการบดี

เหรียญสดุดีเกียรติคุณครุฑทองคำ ประจำป 2544-2545

รางวัลชนะเลิศการแขงขันหุนยนตกูภัยระดับโลก

ประจำป 2549, 2550, 2552, 2553, 2554 และ 2556

รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

หนวยงานดีเดนของชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 2550
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