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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

และในปี พ.ศ. 2559 มหาวทิยาลยัยงัได้แชมป์โลกหุน่ยนต์กูภ้ยั

เป็นสมัยที่ 7 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549, 2550, 2552, 2553, 

2554, 2556 และ 2559 ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก

และแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่เป็นแชมป์โลก 

หุ่นยนต์กู้ภัยมากที่สุด นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาว มจพ. 

ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการอุดมศึกษาทั้งในระดับ

ประเทศและระดับสากล สืบเนื่องจากการส่งเสริมสนับสนุนการ

จดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานเยอรมนัในระบบสหกจิศกึษา

ทีเ่น้นการปฏบิตังิานจรงิ จงึท�าให้บณัฑติมคีณุภาพตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ เป็น “บณัฑติทีค่ดิเป็น ท�าเป็น” 

ส�าหรับด้านการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์วิจัย

เฉพาะทางหลายศูนย์ เช่น ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมการประเมิน

และความปลอดภัยยานยนต์ ศูนย์วิจัยการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง 

ศนูย์วิจยัถนนยางพาราซเีมนต์ เป็นต้น ด้วยการสร้างเครอืข่ายงาน

วจิยัทางวชิาการร่วมกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมกีาร

สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเฉพาะทางและงานวิจัยสหวิทยาการ ซ่ึง

สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของ

ประเทศ

ด้านการผลติบณัฑติ มหาวทิยาลยัได้พฒันาและยกระดบัคณุภาพ

การจดัการเรยีนการสอน และวจิยั โดยพฒันาคณุภาพบัณฑติ ด้วย

การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและ

เป็นสากลมากขึ้น โดยการเปิดสอนหลักสูตรสองภาษา หลักสูตร

นานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ให้ความส�าคัญในภารกิจด้านการ

บริการวิชาการ โดยมีโครงการให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐและ

เอกชนอย่างต่อเนือ่ง เช่น โครงการพฒันาครฝึูกช่างเทคนคิขัน้สงู

ไทย-เยอรมัน โครงการ E-STEM Education และโครงการ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมก�าลังคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 

ตามนโยบายรฐับาลเป็นต้น ซึง่ได้รบัการรบัรองระบบบรกิารด้าน

คุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ส�าหรับภารกิจด้านการส่งเสริม 

ศลิปวฒันธรรม คณุธรรม และจรยิธรรม ได้เสรมิสร้างและอนรุกัษ์

สืบทอดประเพณีไทยอันดีงาม เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกให้

บคุลากรและนกัศึกษาเกดิความภาคภูมิใจต่อวฒันธรรมประเพณี

อันดีงามของประเทศไทย

ผลสัมฤทธิข์องการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัทกุภารกจิเกดิจาก

การร่วมแรงร่วมใจ การเสียสละและทุ่มเทของคณะกรรมการ

ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรระดับคณะ/ส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ร่วมผลักดัน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับ

ประเทศและนานาชาต ิตลอดจนส่วนงานภายนอกทัง้จากภาครฐั

และเอกชนในประเทศและต่างประเทศ  ในโอกาสนีม้หาวทิยาลยั

ขอขอบคุณผู ้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่มุ ่งม่ันให้มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 

และหวังเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้รบัความร่วมมอืร่วมใจเช่นนีต้ลอดไป

ตลอดระยะเวลา 57 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ด�าเนินงานตามพันธกิจ

หลกัและการบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั 

ให้เป็นไปตามทศิทางทีต่ัง้เป้าหมายไว้  ซึง่ปรากฏให้เหน็อย่างเป็น

รูปธรรมได้จากภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ

และท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม โดยในปีนีม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนอื ได้รบัรางวลัชมเชย องค์กรโปร่งใส

จากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

แห่งชาติ (ปปช.) เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557, 

2558 และ 2559 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียว

ในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ 3 ครั้งติดต่อกัน 

สารอธิการบดี

(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ)

อธิการบดี
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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” ซึ่งเป ็นพระบรม

ราชลญัจกรประจ�าพระองค์ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจ�ามหาวิทยาลัย  

สิ่งสักการะประจำามหาวิทยาลัย

“หลวงพ่อสิงห์”  ประดิษฐ์สถานอยู่ ณ หอพระหน้ามหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย

“ต้นประดู่แดง” เป็นไม้เนือ้แข็งท่ีมคีวามแข็งแกร่ง ซึง่แสดงถึงความ

แขง็แกร่งของมหาวทิยาลยั มดีอกสแีดงเข้มเหมอืนหมากสกุทีม่สีสีนั

พ้องกับสปีระจ�ามหาวทิยาลยั  และจะออกดอกในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ 

ซึง่ตรงกบัวนัสถาปนามหาวทิยาลยั คอืวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ ของทุกปี

สีประจำามหาวิทยาลัย

“สีแดงหมากสุก” เป็นสีประจ�าพระองค์ในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4 ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็น

สีประจ�ามหาวิทยาลัย



5
    รายงานประจำาปี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับรางวัลชมเชย

องค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งท่ี 6 ประจ�าปี 

2559  จากพลต�ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. 

จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใต้แนวคิด ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง

ชาติต้านทุจริต : Zero Tolerance & Clean Thailand ซึ่งในปี

นี้ มจพ. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 

เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 สะท้อนให้เห็นถึงการบริหาร

จัดการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำาปีการศึกษา	2558

มจพ.	ได้รับรางวัลชมเชย	องค์กรโปร่งใส	(NACC	Integrity	Awards)	

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิแทน

พระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ (มจพ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ในปีนี้ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2558 จ�านวนทั้งสิ้น 4,942 คน

ครั้งที่	6	ประจำาปี	2559
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ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

เป็นแชมป์โลกสมยัที ่8 ให้กับประเทศไทย และสมัยที ่7 ให้กบั มจพ. นอกจากนีหุ้น่ยนต์ iSMILE iRAP ROBOT ได้รบัรางวลันวตักรรม

สมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมระดับโลก (Best in Class Mobility)   ที่มีทั้งความเร็ว ความแรง และความแข็งแกร่ง จาก

การแข่งขัน World RoboCup Rescue 2016 ณ เมืองไลพ์ซิก (Leipzing) ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 4  กรกฎาคม 

2559 

รางวัลชนะเลิศและรางวัลสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยม

จากการแข่งขัน	World	RoboCup	Rescue	2016
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สภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์  ชัยเสรี

5. ดร.สุรินทร์   โตทับเที่ยง

6. นายทวีศักดิ์   วรพิวุฒิ

7. นายโอภาส   เขียววิชัย

8. ดร.พรหมสวัสดิ์   ทิพย์คงคา

9. ดร.นิพนธ์   สุรพงษ์รักเจริญ

10. นางภรณี   ลีนุตพงษ์

11. ดร.สมยศ   กีรติชีวนันท์

12. ดร.ปรีดา   อัตวินิจตระการ

13. นายนคร   ศิลปอาชา

14. นายแสงชัย   โชติช่วงชัชวาล

15. ดร.วินัย  สารสุวรรณ

16. นางพรรณี   จารุสมบัติ

ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายก

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน)
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17.1

18 19 20 21

17.2

24

26.2

2522 23

26.1

17.1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

 กรรมการมหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

 (15 พฤศจิกายน 2555 ถึง 14 พฤศจิกายน 2559)

17.2. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

 กรรมการมหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

 (15 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน)

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช

 กรรมการมหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล

 กรรมการมหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย กุศลจิตกรณ์

 กรรมการมหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี

 กรรมการมหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

22. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ�า

23. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ�า

24. ดร.สุรพล ชามาตย์

 นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ.

25. นายประคอง ไชยกิจ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

26.1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 (15 พฤศจิกายน 2555 ถึง 14 พฤศจิกายน 2559)

26.2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 (15 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน)
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ดำ�รงตำ�แหน่ง 15 พฤศจิก�ยน 2555 ถึง 14 พฤศจิก�ยน 2559

คณะผู้บริหาร

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ      
 อธิการบดี  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง   
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย  
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล  
 รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตปราจีนบุรี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ 
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม  
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

9. อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์
 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
 รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตระยอง 
 (รักษาการแทน)
11. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
12. รองศาสตราจารย์อนันต์ เวทย์วัฒนะ
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (รักษาการแทน)
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี  
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป   
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส แสนวงศ์
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
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คณะผู้บริหาร

ดำ�รงตำ�แหน่ง 15 พฤศจิก�ยน 2559 ถึงปัจจุบัน

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน  
 อธิการบดี  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย  
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง   
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ 
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
7. อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์  เสรีกุล 
 รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตปราจีนบุรี 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ  
 รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตระยอง (รักษาการแทน)
11. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
14. อาจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ
15. อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป 
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2.1 2.2

คณะผู้บริหาร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล 
 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 (21 พฤศจิกายน 2555 ถึง 20 พฤศจิกายน 2559)
2.2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 (21 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี
 คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช มิ่งขวัญ
 คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  เอียดมุสิก
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
8. อาจารย์สุเทพ จันทน
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณพิไลย นรสิงห์   
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
 สิรินธรไทย-เยอรมัน
10. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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12.2
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21.2
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20

24

12.1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 (1 มกราคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)
12.2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี  
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 (รักษาการแทน)
 (1 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน)
13. รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ 
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ   
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง   
 คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
 (รักษาการแทน)

18. รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ
 ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดกลาง
19. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา
 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ 
 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
21.1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์ 
 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (3 มกราคม 2556 ถึง 2 มกราคม 2560)
21.2. ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง 
 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ( 3 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน)
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย กุศลจิตกรณ์ 
 ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี 
 ผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
 ผู้อ�านวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 ไทย-เยอรมัน 
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สภาวิชาการ

ประธานสภาวิชาการ

 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

กรรมการประเภทศาสตราจารย์ 

 ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ นายศุภชัย ตั้งวรชัย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารย์ที่มีผลงานวิชาการดีเด่น

 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล

กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช    มิ่งขวัญ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์       สถิรยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์  วิมลเกษม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  เอียดมุสิก

 รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  มีสัจ อาจารย์สุเทพ                    จันทน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณพิไลย นรสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์      ทวนทอง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์       ศรียรรยงค์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี         เข็มราช             

กรรมการและเลขานุการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล           รังสาดทอง 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 นายสงบ คงคา นางสาวธนพร ดีจงเจริญ
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย	(ก.บ.ม.)

ประธาน	ก.บ.ม.

 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

ก.บ.ม.	

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล   รังสาดทอง   รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร

 รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล  

 อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณพิไลย นรสิงห์ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช มิ่งขวัญ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย กุศลจิตกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี  

 ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก 

 อาจารย์สุเทพ จันทน นางสาววิลาวัณย์ ทัศคร  

 นางสาวอรดา เกรียงสินยศ   

ก.บ.ม.	ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นางภรณี ลีนุตพงษ์ นายโอภาส เขียววิชัย 

 นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร

ก.บ.ม.	ผู้แทนสายวิชาการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาศ ณ วิเชียร อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช

ก.บ.ม.	ผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการ

 นางสาวจรินทรัตน์ รัมโพช นายประคอง ไชยกิจ

ก.บ.ม.และเลขานุการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์

ก.บ.ม.และผู้ช่วยเลขานุการ

 นางรัชฎา ธิโสภา 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสุนทรี ส�าเภาทอง นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข 
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คณะกรรมการนโยบายและแผน

ประธานกรรมการ

 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ   เซี่ยงฉิน

กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง

 อาจารย์สิกานต์     กุญชรจันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์    เสรีกุล รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี รองศาตราจารย์ ดร.ธานินทร์     ศิลป์จารุ            

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ   นนทแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณพิไลย   นรสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์   วิมลเกษม   

   รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง         มีสัจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช     มิ่งขวัญ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี

 รองศาตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์     ศรียรรยงค์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์   อยู่ผ่อง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร ศาตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง  

   รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย กุศลจิตกรณ์ รองศาสตราจารย์อุดม             จีนประดับ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา    แก้วมณี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์   กีรติวินทกร     

 อาจารย์สุเทพ จันทน ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง 

กรรมการและเลขานุการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นายธีระ ภักดีวานิช   

ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสาวเบญจมาศ จงรักษ์
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คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประธานกรรมการ

 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ   เซี่ยงฉิน

ที่ปรึกษา

 นางภรณี ลีนุตพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 นางจุไรรัตน์                  ปันยารชุน นางอรวรรณ    ชยางกูร

กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น

กรรมการและเลขานุการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสุชาดา จิตรเมตตาชน นายธีระ ภักดีวานิช

 นางลัดดา มุกดาสนิท นางสาวศรีประภา เสกสุวงศ์ 
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คณะกรรมการดำาเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ด�ารงต�าแหน่ง 5 สิงหาคม 2557 ถึง 4 สิงหาคม 2559

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช

รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 นางสาวอรดา    เกรียงสินยศ          

กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย ชินวรรัตน์ รองศาสตราจารย์สุรพล ศรีบุญทรง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล   รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์    กาญจนรัตน์

 อาจารย์พันค�า ศรีอุทัย อาจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณศักดิ์

 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศักดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา    สดสี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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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คณะกรรมการดำาเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ด�ารงต�าแหน่ง 5 สิงหาคม 2559 ถึง ปัจจุบัน

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช

รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 นางสาวอรดา    เกรียงสินยศ          

กรรมการ 

 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศักดา อาจารย์หยก จารุสมบัติ   

 อาจารย์นิพนธ์ ชินชูศักดิ์ อาจารย์ ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล

 อาจารย์ชุษณา เทียนทอง นายบุญอนันต์ ชื่อสุธรรม 

 อาจารย์ปราณี สร้อยประไพ ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ

 นายวัชรพงษ์ บุญท้วม นายสุภาพ ด้วงโสน

 อาจารย์ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์ นายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์

 นายถิระ เพชรก�าบังภัย นายวิชัย นาคพล 

 นายธนภัทร พุทธศรี นางพรเพ็ญ คงข�า 

 นางสาวกานต์สุดา รอดสดใส นายไพฑูรย์ ปลงสนิท

 นางสาวพิรานันท์ ลางดี นางสาวลินทร์ณภัทร พัฒนปวีร์กุล

 นางสาวจันทร์เพ็ญ กัลยาวงษ์ นางรินนภา รัตนวิไลวรรณ

เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน

 อาจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ

 นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์ นางสาวรัตนา สุขเฉลิมศรี

 นางสาวกรองแก้ว เรืองพุ่ม
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แผนภูมิการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

คณะกรรมการ

นโยบายและแผน

คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการการเงิน

และทรัพยสิน

สภาคณาจารยและพนักงาน

สภามหาวิทยาลัย

(นายกสภามหาวิทยาลัย)

สภาวิชาการ

มหาวิทยาลัย

(อธิการบดี)

(รองอธิการบดี)

สำนักงานอธิการบดี

(หัวหนาสำนักงาน)

สำนัก/สถาบัน

(ผูอำนวยการ)

สำนักงานคณบดี

(หัวหนาสำนักงาน)

ฝาย/ศูนย

(หัวหนาฝาย/ศูนย)

สำนักงาน

ผูอำนวยการ

(หัวหนาสำนักงาน)

กอง/ศูนย

(ผูอำนวยการกอง/

ศูนย)

ภาควิชา/ฝาย/ศูนย

(หัวหนาภาควิชา/

ฝาย/ศูนย)

คณะ/วิทยาลัย/

บัณฑิตวิทยาลัย

(คณบดี)
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ประวัติและพัฒนาการของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ก่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

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

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

ปี พ.ศ. 2502

ปี พ.ศ. 2507

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

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”



21
    รายงานประจำาปี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

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

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

ปี พ.ศ. 2517

ปี พ.ศ. 2524

ปี พ.ศ. 2529

- มปีระกาศแก้ไขเพิม่เตมิของคณะปฏวิตั ิ ฉบบัที ่ 216 ก�าหนดให้สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า เป็นส่วนราชการ           

ในสงักดัทบวงมหาวทิยาลัย เมือ่วนัที ่28 มถุินายน พ.ศ. 2517

- มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ จัดตั้งหน่วยงาน               

 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านกังานรองอธกิารบดี คณะวศิวกรรมศาสตร์ และ คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและวทิยาศาสตร์  

 เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2517

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

มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และส�านักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือการศึกษา

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

-  มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2529

- มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งกองธุรการและกองบริการการศึกษา ในสังกัดส�านักงานอธิการบดี 

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2529

ปี พ.ศ. 2531 - วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 มพีระราชกฤษฎกีาจดัต้ังหน่วยงานในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื  

 ดังนี้  

  1.  ส�านักงานอธิการบดี (เปลี่ยนจากส�านักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตพระนครเหนือ)  

  2.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เปลี่ยนชื่อจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์)

  3.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (จัดตั้งใหม่โดยยกฐานะภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

   วิทยาศาสตร์)

  4.  ส�านักหอสมุดกลาง (ยกฐานะจากงานห้องสมุด กองบริการการศึกษา)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่	6	(พ.ศ.	2530	-	พ.ศ.	2534)
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่	7	(พ.ศ.	2535	-	พ.ศ.	2539)

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

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

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

- สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นหน่วยงานระดับคณะ เมื่อวันที่ 22 มกราคม  

 พ.ศ. 2536

สถาบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรี ในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ปราจีนบุรี มีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเป็นคณะแรกที่จัดตั้งขึ้นที่ สจพ. ปราจีนบุรี

มพีระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม และส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 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 เป็นหน่วยงานระดับคณะ 

  2. กองงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี สังกัดส�านักงานอธิการบดี

 3. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สังกัดส�านักงานอธิการบดี

- สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง กองคลัง เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  

 พ.ศ. 2544

- สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�านักงานอธิการบดี เมื่อ 

 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2544

- วนัที ่17 ตลุาคม พ.ศ. 2531 มปีระกาศทบวงมหาวทิยาลยัจดัตัง้หน่วยงานระดบักอง 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 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงานระดับคณะเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2545

-  สภาสถาบนัอนมุตัใิห้จดัตัง้ ศนูย์วจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นหน่วยงานระดบักอง สงักดัส�านกังานอธกิารบดี  

 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545

สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นหน่วยงานระดับคณะ  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

สภาสถาบนัอนมุตัใิห้จดัตัง้ บณัฑติวิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์นานาชาตสิรินิธร ไทย-เยอรมนั เป็นหน่วยงานระดบัคณะ  

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2548

-  สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ดังนี้

    1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

    2. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลย ี

      อุตสาหกรรม

-  สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดคณะครุศาสตร์ 

 อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550

-  สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ดังนี้

    1. ศูนย์ผลิตต�าราเรียน เป็นหน่วยงานสังกัดส�านักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่างานในส�านักงาน 

      อธิการบดี   

    2. งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร เป็นหน่วยงานสังกัดส�านักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่างาน 

      ในส�านักงานอธิการบดี

-  สภาสถาบันอนุมัติยกฐานะศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 

 หน่วยงานระดับคณะ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

-  มปีระกาศพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื พ.ศ. 2550 เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2550 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปล่ียนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก�ากับของรัฐ  

 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 ได้ อย่างมคีณุภาพและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยการจดัการศกึษาระดบัศึกษาจะค�านงึถงึความเป็นอสิระและ 

 ความเป็นเลิศทางวิชาการ

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

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

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 และหน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ก่อนที่  

 พ.ร.บ.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื พ.ศ. 2550 ประกาศใช้มฐีานะเทยีบเท่าหน่วยงานระดับ 

 คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีจ�านวนทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน

-  สภามหาวทิยาลยัได้ประกาศใช้ข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยฯ ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวทิยาลยั 

 เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื พ.ศ. 2551 เมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 ซึง่ได้มกีารทบทวนบทบาท 

 และภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานระดับคณะและปรับเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยยกฐานะศูนย์นวัตกรรม 

 เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

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

ปี พ.ศ. 2551
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่	10	(พ.ศ.	2550	-	พ.ศ.	2554)	(ต่อ)

ปี พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ. 2554

-  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดต้ัง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เป็นหน่วยงานระดับคณะ เม่ือวันที่ 10  

 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

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

 จะขยายการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปยงัจงัหวดัระยองและภูมภิาคตะวันออก ในนาม มหาวทิยาลยั 

 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ณ ต�าบลหนองละลอก อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง กองกฎหมาย เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 23  

 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

-  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�านักงานอธิการบดี  

 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555 -  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดต้ัง ภาควิชาสถาปัตยกรรม เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดคณะสถาปัตยกรรม 

 และการออกแบบ  เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

-  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดังนี้

    1. หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�านักงานอธิการบดี 

   2. ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้

    1. ภาควิชาการออกแบบส�านักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดคณะ 

      สถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

    2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานระดับฝ่าย สังกัดส�านักคอมพิวเตอร์และ 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

มจพ.	วิทยาเขตระยอง
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ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

-  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เป็นหน่วยงาน 

 ระดับคณะ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

-  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดต้ัง กองส่งเสริมวิชาการ เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�านักงานอธิการบดี 

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

-  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต 

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

    1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานระดับคณะ

    2. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานระดับคณะ

    3. คณะบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานระดับคณะ

    4. กองงาน วิทยาเขตระยอง เป็นหน่วยงานระดับกอง

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานระดับคณะเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

-  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดต้ัง กองงานส�านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�านักงาน 

 อธิการบดี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

-  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดต้ัง คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานระดับคณะ เมื่อวันท่ี 6  

 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

-  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เป็นหน่วยงานระดับคณะ เมื่อวันที่  

 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

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

มจพ.	กรุงเทพมหานคร
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แผนภูมิโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	

ตามเขตการศึกษา	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

ขยายการบริหารและการจัดการศึกษาจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะ/วิทยาลัย สำนัก/สถาบัน

คณะศิลปศาสตรประยุกต

คณะสถาปตยกรรม
และการออกแบบ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตรประยุกต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม

สำนักงานอธิการบดี

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร พลังงาน
และสิ่งแวดลอม

กรุงเทพมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร

สำนักงานอธิการบดี

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สำนักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม

สำนักคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ไทย-เยอรมัน

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขตระยอง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

สำนักงานอธิการบดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่

1.1

เป้าประสงค์ที่

1.2

เป้าประสงค์ที่

1.3

ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถ 

รองรับต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

บุคลากรมีความรู้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภาพและคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

มหาวิทยาลัยพัฒนาองค์กรมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถรองรับต่อสภาวการณ์ 

  ที่เปลี่ยนแปลง

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านกระบวนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ�านวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จัดสัมมนาใน
หัวข้อ “แนวนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)” 
เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2558  เพื่อขอรับนโยบายและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และผูบ้ริหารระดบัสงูของมหาวทิยาลยั จากนัน้ได้ด�าเนนิการจดัสมัมนาในครัง้ที ่2 เรือ่ง “การจดัท�ากรอบแผนพฒันาการศกึษาระดบั
อุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ของมหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2559 โดยการน�ากรอบแนวทางและนโยบายที่ได้จากการ
สัมมนาครั้งแรกแปลงไปสู่การจัดท�ากรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 โดยด�าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
SWOT Analysis และก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ เพื่อน�ามาจัดสัมมนาในครั้งที่ 3 เรื่อง 
“การจัดท�าค่าเป้าหมายและกลยุทธ์เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของ
มหาวิทยาลัย” ในวันที่ 8 – 9 มกราคม 2559 ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เป็นแผนแม่บทที่มุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “มหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 17 เป้าประสงค์ 65 ตัวชี้วัด และ 40 กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามรถในการวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

 ผลการด�าเนินงานด้านหน่วยงานใหม่ หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

 ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

ด้านหน่วยงานใหม่ 

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดแผนการขยายการด�าเนินงานด้านหน่วยงานใหม่ 
จ�านวน 22 โครงการ จ�าแนกเป็น โครงการระดับคณะหรือเทียบเท่า จ�านวน 7 โครงการ และโครงการระดับภาควิชาหรือเทียบเท่า 
จ�านวน 15 โครงการ ซึ่งสามารถด�าเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จทุกโครงการ ดังนี้
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• ด้านหลักสูตร / สาขาวิชาใหม่ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 47 สาขาวิชา ดังนี้

• หน่วยงานใหม่ระดับภาควิชาหรือเทียบเท่า

• หน่วยงานใหม่ระดับคณะหรือเทียบเท่า

คณะ/ส่วนงาน วิทยาเขต

1. สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย – เยอรมัน

2. วิทยาลัยนานาชาติ

3. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

มจพ.กรุงเทพฯ

4. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7. คณะบริหารธุรกิจ

มจพ. วิทยาเขตระยอง

ภาควิชา/กอง/หน่วยงาน/ฝ่าย/ศูนย์ คณะ/ส�านักงาน

1. กองกฎหมาย  
2. หน่วยตรวจสอบภายใน
3. ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ
4. กองส่งเสริมวิชาการ
5. กองงานส�านักงานสภามหาวิทยาลัย
6. กองงานวิทยาเขตระยอง 

ส�านักงานอธิการบดี

7. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. ภาควิชาสถาปัตยกรรม
9. ภาควิชาการออกแบบส�านักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
(ปัจจุบัน คือ ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ)

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

10. ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

12. ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

13. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ
14. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟแวร์
15. ส�านักงานผู้อ�านวยการ (ปัจจุบัน คือ ส�านักงานคณบดี)

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย – เยอรมัน

ระดับ หลักสูตร / สาขาวิชา ส่วนงาน

ปริญญาเอก 1. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
4. บธ.ด. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
    (ปัจจุบัน คือ หลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจ)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

5. ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาโท 7. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 
8. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สหกิจศึกษา) (ภาษาอังกฤษ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

9. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 
10. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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• ด้านหลักสูตร / สาขาวิชาใหม่ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 47 สาขาวิชา ดังนี้ (ต่อ)

ระดับ หลักสูตร / สาขาวิชา ส่วนงาน

ปริญญาโท 11. วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
12. วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
13. วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรพิเศษ 2 ภาษา)
     (ส่วนงานได้ปรับจาก “หลกัสตูรพเิศษ 2 ภาษา” เป็น “หลกัสตูรปกต”ิ)
14. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

15. วท.ม. สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

16. วท.ม. สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
17. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

18. วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
19. วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน
20. วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
21. วท.ม. สาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง
22. วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
23. วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี 24. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (สองภาษา) 
25. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
26. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาอังกฤษ)
27. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาอังกฤษ)
28. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

29. วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (สองภาษา)
30. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

31. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

32. บธ.บ. สาขาวชิาการออกแบบส�านกังานอัตโนมติัและการจัดการธรุกจิ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

33. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและระบบอัตโนมัติ 
34. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
35. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
36. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
37. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

38. วท.บ. สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
39. วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

40. บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
41. บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี
42. บธ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ

43. บธ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  
44. บธ.บ. สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

45. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

46. บธ.บ. สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ 
     (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ

47. บธ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
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• ด้านหลักสูตรเสนอขอยกเลิกหลักสูตร 16 สาขาวิชา ดังนี้

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่อยู่ระหว่างด�าเนินการเสนอ 2 สาขาวิชา ซึ่งจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่

1. หลักสูตร ค.อ.ม. สาขาวิชาการสอนเทคนิคศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

 ผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลยัก�าหนดให้มีการจดัท�าค�ารบัรองการปฏิบตัิงานประจ�าปี ระหวา่งส่วนงานภายในมหาวทิยาลยั ซึง่เปน็กระบวนการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายใน
ภาพรวม และเพือ่เป็นการสร้างวฒันธรรมการบรหิารองค์กรทีด่ภีายในมหาวทิยาลยั โดยมกีารลงนามค�ารับรองการปฏบิตังิานระหว่าง
หัวหน้าส่วนงานกับอธิการบดี เพื่อเป็นการให้ค�ามั่นในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยโดยรวม ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้จ�าแนกตัวชี้วัดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดหลัก ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผน
อัตลักษณ์ และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (Green University) และส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดเสริม เป็น 
ตัวชี้วัดที่แต่ละส่วนงานสามารถก�าหนดเองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ในแต่ละแผน ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน/นานาชาติ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนเอกลักษณ์ และตัวชี้วัดเฉพาะ
ส่วนงาน โดยผลการประเมนิตามค�ารบัรองการปฏบิตังิานของทกุส่วนงานภายในมหาวทิยาลัย รวมทุกประเภทของตวัชีว้ดั มค่ีาคะแนน
เฉลีย่รวมเท่ากบั 4.52 และมผีลการประเมนิความส�าเรจ็ตามค่าเป้าหมายตวัชีว้ดัทีก่�าหนดไว้ คดิเป็นร้อยละ 96.06 ซ่ึงสามารถจ�าแนก
ผลการด�าเนินงานตามประเภทตัวชี้วัด ดังนี้

ระดับ หลักสูตร / สาขาวิชา ส่วนงาน

ปริญญาเอก 1. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. ค.อ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

4. ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

5. ปร.ด. สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตรและพลังงานทดแทน
6. ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ปริญญาโท 7. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

8. วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาอังกฤษ)
9. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

10. วศ.ม. สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตรและพลังงานทดแทน 
11. วท.ม. สาขาวิชาการจัดการโครงสร้างและผังเมือง

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

12. วศ.ม. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี 13. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดคุมและระบบอัตโนมัติ
14. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

15. บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
16. บธ.บ. สาขาวชิาการสือ่สารและการบรหิารการตลาดระหว่างประเทศ

วิทยาลัยนานาชาติ
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 • ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
  4.52 และบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 96.23 

 • ตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องกับแผนอัตลักษณ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ คิดเป็น 
  ร้อยละ 100 

 • ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (Green University) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และ 
  บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 

 • ตัวชี้วัดแผนท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน/นานาชาติ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  
  4.23 และบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 91.86

 • ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนเอกลักษณ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ คิดเป็น 
  ร้อยละ 100 
 • ตัวชี้วัดเฉพาะส่วนงาน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 94.74

 ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 98 ไร่ 2 งาน 
17.40 ตารางวา ขณะนี้มีการใช้พื้นที่ภายในอาคาร จ�านวน 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคารอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการรวม 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม และอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารศูนย์กลาง
เรียนรู้และสันทนาการ 1 นอกจากนี้ยังมี อาคารที่ก�าลังก่อสร้าง จ�านวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีอาคารวทิยาศาสตร์การกฬีาและโรงอาหารกลาง คณะบรหิารธรุกจิ (อาคารสหวทิยาการ) และอาคารศูนย์กลางเรยีนรูแ้ละ
สันทนาการ 2

อาคารอเนกประสงค์
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คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง

คณะบริหารธุรกิจ  (อาคารสหวิทยาการ) อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ 2
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เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้
รับการพัฒนาให้ตรงตามภาระหน้าที่โดยการเข้ารับอบรม สัมมนา ประชุม ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 1.  การให้ทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานมีโอกาสพัฒนาตรงตามภาระหน้าที ่
ที่ได้รับมอบหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีบุคลากรได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาภายในประเทศ จ�านวน 5 ราย และทุนอุดหนุนการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
จ�านวน 12 ราย 
 2. การจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ดูงานและบรรยายพิเศษภายในประเทศ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้หน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ดูงานและบรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย จ�านวน 230 โครงการ

จ�านวนโครงการอบรม สัมมนา ประชุม บรรยายพิเศษและดูงาน

เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ฝึกอบรม สัมมนา บรรยาย
พิเศษ

เสวนา ประชุม ดูงาน รวม ร้อยละ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 3 2 - 1 4 11 4.78

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 6 1 - - - 9 3.91

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 5 1 1 - - 7 3.04

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 3 7 - - - - 10 4.35

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 - - - - - 3 1.30

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - 5 - - - - 5 2.18

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 1 1 - - - 6 2.61

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 14 3 6 2 1 8 34 14.78

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 - - - - 6 2.61

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 1 - - - - 2 0.87

คณะบริหารธุรกิจ - 1 - 1 - - 2 0.87

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 1 1 - - - 3 1.30

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 - - - - - 1 0.44

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน

6 - - - - - 6 2.61

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 7 - - - - 9 3.91

 ประเภท

หน่วยงาน

 หน่วย : โครงการ
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 3. การอนุมัติให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน เสนอผลงานวิจัยและบรรยายพิเศษ
ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จ�านวน 9,199 คน*

จ�านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ดูงาน เสนอผลงานวิจัยและบรรยายพิเศษ

ภายในประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�าแนกตามหน่วยงาน

ศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา เสนอ 
ผลงานวิจัย

บรรยาย
พิเศษ

ดูงาน รวม ร้อยละ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 149 144 110 118 228 749 8.14

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 94 297 31 162 12 596 6.48

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 224 315 146 245 15 946 10.28

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - 145 164 76 179 1 565 6.14

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 58 11 11 103 2 185 2.01

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - 36 63 - 55 12 166 1.81

คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 104 38 11 65 4 222 2.41

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 145 61 3 126 13 349 3.79

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม - 81 20 3 78 5 187 2.03

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 61 56 1 94 - 214 2.33

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 39 37 - 60 - 137 1.49

คณะบริหารธุรกิจ - 25 39 - 89 2 155 1.69

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ - 34 12 - 31 1 78 0.85

วิทยาลัยนานาชาติ - 18 5 - 17 - 40 0.44

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน

2 109 6 - 65 1 183 1.99

ฝึกอบรม สัมมนา บรรยาย
พิเศษ

เสวนา ประชุม ดูงาน รวม ร้อยละ

บัณฑิตวิทยาลัย 4 5 2 1 - 1 13 5.65

ส�านักงานอธิการบดี 16 19 16 - 1 2 54 23.48

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย-เยอรมัน

- - 4 - - - 4 1.74

ส�านักหอสมุดกลาง 3 3 - 1 - - 7 3.04

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 6 3 - - - - 9 3.91

ส�านัักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 6 1 - - - - 7 3.04

ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 3 - - 1 - 16 6.96

ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 - - - - - 2 0.87

สถาบันวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 3 1 - - - - 4 1.74

รวม 92 79 34 6 4 15 230 100.00

ร้อยละ 40.00 34.35 14.78 2.61 1.74 6.52 100.00

 ประเภท

 ประเภท

หน่วยงาน

หน่วยงาน

 หน่วย : คน*

 หน่วย : โครงการ
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ศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา เสนอ 
ผลงานวิจัย

บรรยาย
พิเศษ

ดูงาน รวม ร้อยละ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 - 2 33 7 6 49 39.52

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 1 - 8 - - 9 7.26

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 4 - 24 - 4 33 26.62

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - - - 7 - 1 8 6.45

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 1 - 1 2 1.61

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 1 - - 7 - - 8 6.45

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 - - 1 - - 2 1.61

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - - - 2 - - 2 1.61

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน

- - 8 - - - 8 6.45

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - 3 - - 3 2.42

รวม 4 5 10 86 7 12 124 100.00

ร้อยละ 3.23 4.03 8.06 69.35 5.65 9.68 100.00

 ประเภท

หน่วยงาน

 หน่วย : คน*

 หน่วย : คน*

ศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา เสนอ 
ผลงานวิจัย

บรรยาย
พิเศษ

ดูงาน รวม ร้อยละ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 95 598 28 192 5 920 10.00

บัณฑิตวิทยาลัย - 28 101 - 140 - 269 2.92

ส�านักงานอธิการบดี - 507 524 - 549 25 1,605 17.45

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

- 15 12 - 5 - 32 0.35

ส�านักหอสมุดกลาง - 145 42 - 30 - 217 2.36

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา - 98 152 - 22 3 275 2.99

ส�านัักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม - 169 50 - 12 1 232 2.52

ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - 230 95 1 44 1 371 4.03

ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 196 1 - 82 - 279 3.03

สถาบันวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส - 116 89 - 17 5 227 2.47

รวม 9 2,921 2,932 421 2,580 336 9,199 100.00

ร้อยละ 0.10 31.75 31.87 4.58 28.05 3.65 100.00

 ประเภท

หน่วยงาน

หมายเหตุ * นับจ�านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาบุคลากรแบบซ�้าคน

 4. การอนุมัติให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน เสนอผลงานวิจัยและบรรยายพิเศษใน
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จ�านวน 124 คน* 

จ�านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ดูงาน เสนอผลงานวิจัยและบรรยายพิเศษ

ในต่างประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�าแนกตามหน่วยงาน

หมายเหตุ * นับจ�านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาบุคลากรแบบซ�้าคน (ข้อมูลจากกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559)
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดังนี้

กลุ่มผู้บริหาร 

•  โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดท�าแผนพัฒนาต้นแบบด้านการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 3  
 อาคาร 2 ตึกพิษณุโลก ส�านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

กลุ่มบุคลากร

1.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สมรรถนะวิชาชีพครู” รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม 814 ชั้น 8 ส�านักพัฒนาเทคโนโลยี
 เพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2558

2.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะต�าแหน่ง” รุ่นที่ 7 (บุคลากรใหม่สายสนับสนุนวิชาการ) ณ ห้องประชุม  
 814 ชั้น 8 ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559
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4.  โครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน (ส�าหรับบุคลากรบรรจุใหม่) ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี 
 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

5.  โครงการก�าหนดสมรรถนะต�าแหน่งงาน ณ ห้องประชมุ 814 ส�านกัพฒันาเทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรม เมือ่วนัที ่9 มถินุายน 2559 

3.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  
 ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมซาโต เดอ  
 เขาใหญ่ และรุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 และระหว่าง 
 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 ณ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
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2.  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Generation Z” ณ ห้องประชุม 511 ชั้น 5 
 ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 

3.  โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนและการประเมนิผลเพือ่ให้นกัศกึษาคิดเป็น ท�าเป็น ณ ห้องประชมุชัน้ 9 ส�านกัวจิยัวทิยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยพัฒนาองค์กรมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

 การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง KM ZONE เพื่อให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยดังนี้

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จาก Google Application ในการจัดท�าแบบสอบถามผ่าน 
 Google Form” ครั้งที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 ช้ัน 4 ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 511 ชั้น 5 ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่  
 25 พฤษภาคม 2559
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4. โครงการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ผู้เกษียณอายุราชการ) ณ ห้องประชุม 
 ชั้น 9 ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-14.00 น.

5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรม “วันการแลกเปล่ียนเรียนรู้ KM 
  Sharing Day 2016 for Green University” ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

6.  โครงการอบรมผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้จัดการความรู้และพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
 ณ ห้องประชุม 215 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา 
เรื่อง “คณะวิศวกรรมศาสตร์กับการขับเคลื่อนสู่แผนฯ 12”

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “Team Building สู่การเป็นทีมงานที่เข็มแข็ง”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
จัดโครงการสัมมนา เรื่อง 

“การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และการเตรียมความ
พร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปี 2558”

กิจกรรมบริหารจัดการของส่วนงาน
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จัดโครงการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การวิจัยอย่างไรให้ได้ “ศาสตราจารย์””

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การทบทวนและจัดท�าแผนพัฒนา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)”

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์หรือน�าเสนอในที่ประชุมวิชาการ”
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คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา”

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “จัดท�าแผนพัฒนายุทธศาสตร์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

และจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป้าประสงค์ที่

2.1

เป้าประสงค์ที่

2.2

เป้าประสงค์ที่

2.3

นักศึกษามีความรู้ ทักษะ วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (คิดเป็น/ 

ท�าเป็น) ตอบสนองความต้องการ ของตลาดแรงงาน ระดับชาติ และ

นานาชาติ 

นักศึกษามีองค์ความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 

ซ่ึงเป็นผลที่เกิดจากการบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอน

กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้อย่างคล่องตัว ทันสมัย 

สอดคล้องกับบริบทกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 2.1 นกัศกึษามคีวามรู้ ทกัษะ วชิาการและวชิาชพี มคีณุลกัษณะบณัฑิตทีพึ่งประสงค์ สอดคล้องกับ 

  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (คิดเป็น/ท�าเป็น) ตอบสนองความต้องการ ของตลาดแรงงาน  

  ระดับชาติ และนานาชาติ

 การพัฒนาการจัดการศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืได้ด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์พฒันาการจดัการศกึษาให้มคุีณภาพในระดบัสากล 
โดยให้ความส�าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและเป็นสากลมากขึ้น สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแข่งขันด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมาบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับความรู้
จากผูมี้ประสบการณ์ตรง และได้ส่งเสรมิให้นกัศกึษาเข้าร่วมสมัมนาวชิาการ ศกึษาดงูานในสถานประกอบการทัง้ของภาครัฐและภาค
เอกชน รวมถงึการส่งเสรมิให้นกัศกึษาท�าปรญิญานพินธ์ทีมุ่ง่เน้นการแก้ปัญหาในชุมชน นอกจากนีม้หาวทิยาลัยได้ส่งเสรมิให้มโีครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติ

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีส่วนงานที่ท�าหน้าที่จัดการเรียนการสอน 16 หน่วยงาน 
ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
คณะศลิปศาสตร์ประยกุต์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ บณัฑิตวทิยาลยั
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วทิยาศาสตร์ พลงังานและสิง่แวดล้อม คณะบรหิารธรุกจิ วทิยาลัยนานาชาต ิคณะพฒันาธรุกจิและอตุสาหกรรม และคณะบรหิารธรุกจิ
และอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งได้ด�าเนินการสอนรวมทั้งสิ้น 177 หลักสูตร จ�าแนกเป็นระดับปริญญาเอก 30 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
16.95 ระดับปริญญาโท 57 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 32.20 ระดับปริญญาตรี 87 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 49.15 และระดับต�่ากว่า
ปริญญาตรี 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 1.70 โดยเปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น จ�านวน 5 หลักสูตร ดังนี้

นอกจากนีย้งัมหีลกัสตูรของกาญจนาภเิษกวทิยาลยั ช่างทองหลวง ซึง่เป็นสถาบนัสมทบเปิดสอน จ�านวน 1 หลกัสตูร ระดบัปรญิญาตรี 
ได้แก่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง

ระดับ หลักสูตร / สาขาวิชา ส่วนงาน

ระดับปริญญาเอก 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาโท 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาตรี 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

คณะบริหารธุรกิจและ 
อุตสาหกรรมบริการ
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คุณภาพบัณฑิต

 ภาวะการหางานท�าของบัณฑิต

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ได้ด�าเนนิการส�ารวจภาวะการหางานท�าของบณัฑิต รุน่ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง
วนัที ่1 - 20 กนัยายน 2558 และได้ให้บณัฑติปรับปรงุข้อมลูในเดอืนมกราคม และเดอืนมถินุายน 2559 (หลงัจบการศกึษา 12 เดอืน) 
มีผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จ�านวน 4,906 คน มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ�านวน 4,801 คน และกรอกแบบส�ารวจภาวะ 
การหางานท�าของบัณฑิต จ�านวน 4,842 คน คิดเป็นร้อยละ 98.70 สรุปผลการส�ารวจได้ ดังนี้

ภาวะการหางานท�าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามคณะ

 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ได้ด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจของนายจ้างต่อบณัฑติ รุน่ปีการศกึษา 2557 
ตามกรอบมาตรฐานระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) ทีส่�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ก�าหนดครอบคลมุคณุลกัษณะ 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑติพบว่าในภาพรวม นายจ้างมคีวามพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12

คณะ
จ�านวนผู้ส�าเร็จ 

การศึกษา
(คน)

จ�านวน 
ผู้ตอบแบบส�ารวจ

(คน)

บัณฑิตที่ได้งานท�า 
ภายใน 1 ปี

(คน)

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท�า 
ภายใน 1 ปี

บัณฑิตที่
ศึกษาต่อ 

(คน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 954 938 753 89.82 104

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 250 250 213 88.50 11

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 921 914 713 86.67 95

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม

427 425 355 84.34 5

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 66 66 54 88.14 5

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,113 1,098 898 86.80 78

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 201 201 174 88.48 5

รวมทั้งหมด 3,932 3,892 3,160 87.40 303
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต จ�าแนกตามคณะ/วิทยาลัย

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

     หน่วย : ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของนายจ้าง

วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์กายภาพ
สังคมศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
สถาปัตยกรรมและการฝังเมือง
บริหารธุรกิจ พาณิชย์ศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
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หน่วย : ค่าเฉลี่ย
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เป้าประสงค์ที่ 2.2 นักศึกษามีองค์ความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการ 

  บูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

 การพัฒนาหลักสูตร

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืมุง่เน้นการพฒันาหลกัสตูรใหม่และหลกัสตูรปรบัปรงุให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ครบทุกหลักสูตร ซึ่ง
นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรจะมีผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ ทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ จ�านวน 1 หลักสูตร ได้แก่

ระดับ หลักสูตร / สาขาวิชา ส่วนงาน

ปริญญาตรี 1. บธ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ระดับ หลักสูตร / สาขาวิชา ส่วนงาน

ปริญญาตรี 1. บธ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. ค.อ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

4. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

5. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
6. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ต่อเนื่อง)
7. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
9. อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

10. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
11. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ 
12. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม 
13. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง 
14. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล   
15. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
16. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 
17. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
18. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
19. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ 
20. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 
21. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22. บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

การปรับปรุงหลักสูตร จ�านวน 22 หลักสูตร ได้แก่
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ระดับบัณฑิตศึกษา

 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ จ�านวน 4 หลักสูตร ได้แก่

 การปรับปรุงหลักสูตร จ�านวน 11 หลักสูตร ได้แก่

ระดับ หลักสูตร / สาขาวิชา ส่วนงาน

ปริญญาเอก 1. ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาโท 2. ค.อ.ม. สาขาวิชาการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

4. วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับ หลักสูตร / สาขาวิชา ส่วนงาน

ปริญญาเอก 1. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
3. ป.ร.ด. สาขาวิชาไฟฟ้าศึกษา
4. ป.ร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

5. ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาโท 6. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

7. วท.ม. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

8. ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
9. ศศ.ม. สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ
10. ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

11. วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1. การจัดกิจกรรมนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ดังนี้

1.1 กิจกรรมด้านวิชาการ เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านความรู้ 
ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา มีการด�าเนินงาน จ�านวน 16 โครงการ อาทิ โครงการ English Level Up for Asean 2 โครงการอบรม
จริยธรรมและสัมมนากิจกรรมประจ�าปี โครงการ Open Meditation โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น�าสมาธิกับธรรมชาติ เป็นต้น



51
    รายงานประจำาปี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.2  กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกจิตส�านึกด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆ 
มีการด�าเนินงาน จ�านวน 16 โครงการ อาทิ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา โครงการรวมน�้าใจสู่เด็กก�าพร้าและยากจน  
โครงการรวมน�้าใจสู่เด็กก�าพร้าและยากจน โครงการอบรมจริยธรรมและสัมมนากิจกรรมประจ�าปี โครงการดนตรีสีขาว ครั้งท่ี 16  
โครงการตักบาตรประจ�าสัปดาห์ เป็นต้น  

1.3  กิจกรรมด้านอาสาพัฒนาและบ�าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสามัคคี มีความรับผิดชอบและ
เสียสละต่อส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนพัฒนาสังคม
ชนบททีห่่างไกลความเจรญิได้มโีอกาสทีด่ขีึน้ มกีารด�าเนนิงาน จ�านวน 35 โครงการ อาท ิโครงการค่ายจดุประกาย โครงการค่ายอาสา
เสรมิชวีติและสขุภาพ โครงการฮอร์โมนหวัใจว้าวุน่ โครงการค่ายคนสร้างป่าโครงการนทิรรศการร�าลกึ 26 ปี (สบื นาคะเสถยีร) เป็นต้น

1.4  กิจกรรมด้านกีฬา เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้แข่งขันมีความร่วมมือ เกิดความสามัคคีและมีน�้าใจเป็น 
นักกีฬา ตลอดจนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีการด�าเนินงาน จ�านวน 26 โครงการ อาทิ โครงการอบรมหมากรุกไทย รุ่นที่ 2 โครงการ
สัปดาห์หมากกระดานพรีเมียร์ลีก โครงการ Softball Chiangmai Open โครงการแข่งขันมวยภายใน ประจ�าปี 2559 โครงการฝึก
อบรมด�าน�้าแบบ Scuba Diving เป็นต้น
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1.5  กจิกรรมส่วนกลาง เป็นกิจกรรมทีจ่ดัขึน้โดยสภานกัศกึษา องค์การนกัศกึษา สโมสรนกัศกึษา ร่วมกนัจัดกจิกรรมส่วนกลางต่างๆ 
มีการด�าเนินงาน จ�านวน 69 โครงการ อาทิ โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจ�าปีการ
ศึกษา 2559 โครงการการประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 โครงการศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค โครงการ 
Recycle for environment โครงการลูกพระจอมจิตอาสาตามแนวพระราชด�าริ โครงการฝึกอบรมโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย
ภาษา C เป็นต้น

3. การให้บริการด้านวินัยการศึกษา มีกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ควบคุมดูแลนักศึกษาในด้านการสอบสวน การพิจารณา
ลงโทษ การป้องปรามมิให้นักศึกษากระท�าผิด เพื่อให้นักศึกษากระท�าผิดวินัยน้อยลง รวมถึงงานด้านวิชาการทหารอีกด้วย โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดโครงการ/กิจกรรม อาทิ โครงการเยี่ยมค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
วินัยนักศึกษาและวิชาทหาร โครงการประชาสัมพันธ์กิจการนักศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เป็นต้น

2. การให้บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีกลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้บริการห้องสมุดอาชีพ บริการจัดหางาน
และบริการสารสนเทศ รวมถึงให้ค�าปรึกษาทางด้านจิตวิทยา โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดโครงการ/กิจกรรม อาทิ  
โครงการ Smart KMUTNB โครงการนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 23 โครงการโลกทัศน์อาชีพ โครงการ 
เพื่อนกันฉันก็ช่วยเธอได้ 
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4. การให้บริการสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษา มีกลุ่มงานบริการสุขภาพ ให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่
นกัศกึษา เพือ่ให้นกัศกึษารู้จกัดแูลสขุภาพทีด่ ีส่งเสรมิการออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ ลดปัจจัยเสีย่งทางสขุภาพ โดยปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มกีารจดัโครงการ/กจิกรรม อาท ิกจิกรรมบรกิารรถคลายเครยีด โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการช่วยฟ้ืน
คนืชพีขัน้พ้ืนฐาน โครงการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู โครงการฉดีวคัซนีโรคไข้หวัดใหญ่ กจิกรรมรณรงค์โรคอจุจาระร่วง โครงการ
รณรงค์วันเอดส์โลก เป็นต้น 

5. การให้บริการทุนการศึกษา มีกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับทุนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยทุนการศึกษาทั่วไป และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการ
จัดสรรทุนการศึกษา ดังนี้
 1.  ทุนการศึกษาภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน 
  ศิษย์เก่า เป็นต้น มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความเดือดร้อน/ความสามารถด้าน 
  ต่าง ๆ /เรยีนด ี/ฉกุเฉนิเพือ่การศกึษา เพือ่เป็นการสนบัสนนุนกัศกึษาให้สามารถศกึษาเล่าเรยีนและจบไปเป็นบณัฑติทีส่มบรูณ์  
  โดยมีทุนการศึกษาที่มอบแก่นักศึกษา จ�านวนทั้งสิ้น 1,734 คน

 2.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน ให้นักศึกษา 
  ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ�านวนทั้งสิ้น 7,126 คน มูลค่าทุน 121,908,400 บาท 

 3.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้น คือ มีรายได้ครอบครัวเกินปีละ 
  150,000 บาท และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก�าหนดเรื่องหลักสูตรและสาขาวิชา จ�านวนทั้งสิ้น 2,031 คน มูลค่า 
  ทุน 63,902,250 บาท 
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6. การให้บรกิารหอพกันกัศกึษา  มหาวทิยาลยัให้บรกิารศนูย์ทีพ่กัเพือ่การเรยีนรูแ้ละสนัทนาการ หอพกันกัศกึษา ทีก่รงุเทพมหานคร 
โดยเปิดให้บริการแก่นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา เพื่อรองรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ซึ่งมีภูมิล�าเนาอยู่ในต่างจังหวัดและปริมณฑล นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการที่พักอาศัยส�าหรับนักศึกษา
ชาวต่างชาติด้วย มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาต่างคณะหรือวิทยาลัย ซึ่งมีพื้นฐานทางความรู้และความสนใจ ที่แตกต่างกันได้
มีโอกาสใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้  ซึ่งกันและกันอันจะเป็นแนวทางน�ามาซึ่งความเข้าใจและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เสริมให้กับนักศึกษา อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรม 5ส. 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และท�าบุญตักบาตร โครงการปฐมนิเทศและรับนักศึกษาใหม่ประจ�าปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ�านวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ มจพ.กรุงเทพฯ วิทยาเขตปราจีนบุรี และ
วิทยาเขตระยอง ดังนี้

7. การให้บรกิารห้องสมดุ ส�านกัหอสมดุกลางท�าหน้าทีจ่ดัหา พฒันาและจดัการระบบทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภทอย่างมคุีณภาพ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการ
ดังนี้ 

นอกจากนี้ส�านักหอสมุดกลางยังเปิดให้บริการห้องสมุดอัตโนมัติและการสืบค้นสารสนเทศบนเครือข่าย และการจัดท�า E-Project 
เป็นการสแกนหนังสือวิทยานิพธ์และปริญญานิพนธ์เข้าฐานข้อมูลของส�านักหอสมุดกลาง เพื่อความสะดวกในการให้บริการ อีกทั้งยัง
มกีารผลิตสือ่ E-Tutor ซ่ึงเป็นทางเลอืกหนึง่ในการเข้าถึงเนือ้หาในห้องเรยีน ผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนการยมืต่อ/จองหนงัสอืด้วย
ตนเอง การจองห้องออนไลน์และการแนะน�าทรัพยากรสารสนเทศให้ห้องสมุดจัดซื้อ

หนังสือทั่วไป

นวนิยาย 

หนังสือส�ารอง

ปริญญานิพนธ์

บทความ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Government Gazette

227,487

4,091

232

18,092

4,884

4,273

1

เล่ม

เล่ม

เล่ม

เล่ม

รายชื่อ

รายชื่อ

รายการ

หนังสืออ้างอิง

งานวิจัย   

วิทยานิพนธ์

วารสาร

โสตทัศนวัสดุ

สิ่งพิมพ์รัฐบาล

9,338

7,155

8,059

5,181

20,725

3,413

เล่ม

เล่ม

เล่ม

รายชื่อ

รายการ

ฐานข้อมูล

เขตการศึกษา
จ�านวนนักศึกษา

ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

มจพ. กรุงเทพฯ 706 820

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 976 1,157

มจพ. วิทยาเขตระยอง 180 299
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1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ Internet Load Balance ส�าหรับ มจพ. กรุงเทพฯ และวิทยาเขตปราจีนบุรี

มีการจัดหาอุปกรณ์ Internet Load Balance เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเครือข่าย เนื่องจากในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตมากกว่า 1 เครือข่ายมาต่อเข้ากับอุปกรณ์ Network ตัวเดียวกัน ได้แก่ Firewall และ Router เมื่อมีผู้ให้บริการอินเตอร์
เครือข่ายใดเครือข่ายหนึง่หยดุท�างาน ท�าให้อนิเตอร์เนต็ช้าลง และไม่ต่อเนือ่ง อปุกรณ์ Internet Load Balance จะท�าหน้าทีก่ระจาย 
connection ให้ออกไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ทั้ง 2 ค่าย ซึ่งจะส่งผลให้การใช้งาน Internet มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง
มากยิ่งขึ้น

2. โครงการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2550  มจพ.กรุงเทพฯ และ
วิทยาเขตปราจีนบุรี

มกีารพฒันาระบบความปลอดภยัในการให้บรกิารระบบคอมพวิเตอร์ ให้มปีระสทิธภิาพ สามารถตรวจสอบและเกบ็ข้อมลูจราจรหรอื
ข้อมลูการใช้งานอินเตอร์เนต็ภายในเครอืข่ายหรือการใช้ระบบเครอืข่ายภายใน โดยจะท�าการวเิคราะห์ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
และช่วยตรวจสอบหาผู้กระท�าความผิดตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2550 เพ่ือยกระดับความปลอดภัยในการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 2.3 นักศึกษาได้รับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้อย่างคล่องตัว ทันสมัย สอดคล้องกับบริบท 

  กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 การพัฒนาการให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดที่จะปรับปรุง
ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ให้สามารถท�างานร่วมกันด้วยการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
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3. ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

มกีารพัฒนาและออกแบบระบบรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่เข้าศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา ให้กบับัณฑติวทิยาลยั เพือ่รองรบัการรบัสมคัร
นักศึกษาใหม่ การช�าระเงิน การจัดห้องสอบ การจัดกรรมการคุมสอบ การรายงานผลข้อมูล และการพิมพ์รายงานต่างๆ ให้มี
ประสทิธภิาพทีส่ามารถลดขัน้ตอนความยุง่ยาก ลดก�าลงัคนและค่าใช้จ่าย ตลอดจนรองรบัการใช้งานของผู้สมคัรเข้าศกึษาต่อในระดบั
บัณฑิตศึกษา ของ มจพ. ได้อย่างมีคุณภาพ

4. ระบบสารสนเทศเพื่อการรับพระราชทานปริญญาบัตร

มีการพัฒนาระบบข้ึนทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยออกแบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมกับความต้องการของ 
ผู้ใช้งานและรองรับรูปแบบข้อมูลตามที่ สกอ. ก�าหนด เพื่อช่วยลดขั้นตอนการท�างาน และการเชื่อมโยงข้อมูล ให้สามารถท�างานได้
อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
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 โครงการความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ

มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้
ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 89 โครงการ ดังนี้

หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ�ากัด
บริษัท กัลฟ์ จ�ากัด
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จ�ากัด

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท กรีน เยลโล่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด
(EOD ROBOT)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ
บริษัท ไพรมัส จ�ากัด
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค แฟคทอรี่ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการคูปองพัฒนาครู ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

บริษัท ยูแทคไทย จ�ากัด โครงการบูรณาการการเรียนกับการปฏิบัติงานจริง ระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์

ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท ไอที เบเคอรี จ�ากัด

โครงการความร่วมมอืทางวชิาการ และการวิจยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
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หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บริษัท ศิริชัย อินเตอร์เทรด จ�ากัด 
บริษัท เอเจ ผลไม้ไทย จ�ากัด

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณะอนุกรรมการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความร่วมมือทางวิชาการ ด�าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความร่วมมือทางวิชาการด้านการฝึกอบรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โรงเรียนล�าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี
บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย การผลิต และการบริการ

คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการบินพลเรือน ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย

สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
สถาบันไทย-เยอรมัน

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จ�ากัด ความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษ�ท ยูเอสอี โฟล-ไลน์ จ�ากัด 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ความร่วมมือทางวิชาการด้านบุคลากร

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ
สมรรถนะ ของนักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่โลกของการท�างาน



59
    รายงานประจำาปี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการวิจัยพัฒนางานห้องปฏิบัติการทดสอบแรงอัด (Compreess testing)
โครงการการผลิตพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่มีสมบัติหน่วงไฟ
โครงการให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

บริษัท โปลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการพัฒนาการผลติ Mixed Metal Oxide Titanium Anode  
(MMO-Tianode)
โครงการพัฒนาการเชื่อมไทเทเนี่ยมด้วยวิธีพลาสมา (Plasma Arc Welding)

ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการยกระดับการซ่อมบ�ารุงชุดลูกหีบ
โครงการประยุกต์ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT ร่วมกับระบบการพยากรณ์
ผลผลิตอ้อย
โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะระยะที่ 2 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการพัฒนางานเชื่อมท่อส่งก๊าซด้วยกระบวนการเชื่อมซับเมิร์จ (SAW)

กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 ความร่วมมือทางวิชาการ
กิจกรรมให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและ
ผลิตภัณฑ์ไม้ พื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ด้านอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยางกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรรมยาง

ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัย

ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ ประจ�าปีงบประมาณ 2559
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หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการศึกษาข้อมูลเครื่องจักรอุตสาหกรรม
โครงการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนวิศวกรด้านความปลอดภัยและ 
ข้อก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องจักรให้รองรับประชาคมอาเซียน

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันพลาสติก ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการเพิ่มศักยภาพฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์พลาสติก

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการพัฒนาสร้างเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด
โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการศึกษาการใช้ชีวมวลฟางข้าว ใบและยอดอ้อย และล�าต้นข้าวโพด
เพื่อผลิตพลังงานทดแทน
โครงการบริหารโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา
โครงการกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่ม
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ปีที่ 1

บริษัท เอ็มดีไอ โฮมโปร จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการการยกระดับการประกันคุณภาพ (QA) และการควบคุมคุณภาพ 
(QC) ในกระบวนการผลิต วอลเปเปอร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือทางวิชาการ 
โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบถุงมือผ้าเคลือบยางพาราของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวน จ.สุราษฎร์ธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ

กรมทรัพยากรน�้าบาดาล ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการน�้าบาดาล

บริษัท เทอร์มาเทค จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการพัฒนาเครื่องควบคุมซีเอ็นซีระบบตัดพลาสมาแบบความแม่นย�า
สูง (High precision)

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

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

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
บริษัท แอพพลิเคด จ�ากัด

ความร่วมมือทางวิชาการด้านบุคลากรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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 ทวีปเอเชีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. Qingdao University of Science and Technology 
2. Shanghai Second Polytechnic University

ประเทศญี่ปุ่น
1. Ecotopia Science Institute Nagoya University
2.  Graduate School of Engineering, Kyushu Institute of Technology (KIT)
3.   Intelligent Space System Laboratory, University of Tokyo
4.   Junsei Educational Insitution
5.   Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology
6.   Nine Colleges of Technology in Kyushu - Okinawa Region
7.  School of Computer Science and SystemsEngineering, Kyushu Institute of Technology (Exchange Program)
8.   Tokyo Institute of Technology

สาธารณรัฐเกาหลี
1.   Dankook University (South Korea)
2.   Hankyong National University
3.   Halla University
4.   Pukyong National University
5.   School of Urban Sciences, The University of Seoul
6.   Sejong University 

ประเทศไต้หวัน
1.   Chung Yuan Christian University
2.   Cooperation Agreement, National Kaohsiung First University of Science and Technology
3.   Kun Shan University, Tainan, Taiwan, R.O.C.
4.   National ILAN University 
5.   National Kaohsiung First University of Science and Technology
6.   National University of Tainan

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1. Faculty of Electrical and Electronic Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology
2.  Faculty of Transportation Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology
3. Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
4. Institute for Tropical Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
5. Institute for Tropical Technology (ITT), Vietnamese Academy of Science and Technology (VAST)  
 Department of Planning and Finance, Vietnamese Academy of Science and Technology 
6.   Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology
7.   International School, Thai Nguyen University
8.   VNU University of Engineering and Technology

  โครงการความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้าง 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่มีการด�าเนินการ จ�านวน 83 โครงการ ดังนี้
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ประเทศมาเลเซีย
1.   Malaysia Institute of Road Safety Research (MIROS)
2.   Universiti Teknologi Malaysia

ประเทศโอมาน
1.   Addendum to the Agreement of Cooperation for Student Mobility 
2.   German University of Technology in Oman

ประเทศตุรกี
1.   Innonu University

ประเทศอินเดีย
1.   Mahatma Gandhi University

 ทวีปยุโรป
ประเทศอิตาลี
1.   Addendum to Agreement of Cooperation for Student Mobility: Universita Degli Studi Di Brescia 
2.  Universita Degli Studi Brescia

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
1.  Grenoble INPG
2.   Institut National Polytechnique de Lorraine
3.   Institut National Polytechnique Toulouse
4.   Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble Institute of Technology)
5.  The Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris (ENSMP)
6.   University of Burgunday (uB)
7.   University of Burgunday (uB) Annex 1_Student Exchange

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1.   Aalen University of Applied Sciences_Doctoral Study Promotion Agreement
2.   Bochum University of Applied Sciences
3.   Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg
4.   Chemnitz University of Technology
5.   Coburg University of Applied Sciences and Arts
6.   Dresden University of Technology
7.   Esslingen University of Applied Sciences
8.   Faculty of Business Administration & Economics, Fern University in Hagen
9.   Faculty of Mechanical Engineering, Leibniz Universität Hannover *Student Exchange Agreement*  Appendix to MOU
10. Fern University in Hagen
11. German Society for Welding and Related Processes (DVS)
12. Hochschule Bremerhaven
13. Hochschule Esslingen, University of Applied Sciences, Esslingen  
14. Konstanz University of Applied Science
15. Rosenheim University of Applied Sciences
16. RWTH Aachen University
17. Technische Universität Chemnitz
18. The Hochschule Aalen
19. University of Applied Sciences (Fachhochcule)Magdeburg-Stendal
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 ทวีปยุโรป
ประเทศออสเตรีย
1.   Faculty of Computer Science, University of Vienna
2.   Graz University of Technology
3.   School of Engineering and Environmental Sciences, University of Applied Sciences Upper Austria

ประเทศโปแลนด์
1. Opole University of Technology

ประเทศเบลเยียม
1. University of Liège

ประเทศสวีเดน
1. Jönköping University
2. Jönköping University Cooperation Agreement-Student exchange

สหราชอาณาจักร
1. The School of Electronic & Electrical Engineering University of Leeds
2.  The University of Birmingham
3.  The University of Manchester
4.  University of Aberdeen
5.  University of Reading

สาธารณรัฐเช็ก
1.  Technical University of Liberec

 ทวีปอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
1.  Department of Mechanical Engineering University of Maryland
2.  Lawrence Technological University
3.  Oklahoma State University Institute of Technology
4.  Oklahoma State University Stillwater
5.  University of South Florida

ประเทศแคนาดา
1.  Queen’s University
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  กิจกรรมการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของส่วนงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ โครงการอบรม
พัฒนาจิต โครงการพัฒนาทักษะการน�าเสนอและการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการความร่วมมือกับสภาวิชาการ
สถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 โครงการเสวนาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาศิลป
ประยกุต์และการออกแบบผลติภณัฑ์ โครงการวถิแีห่งการสร้างแรงบนัดาลในการออกแบบผลติภณัฑ์ โครงการสนบัสนนุและส่งเสรมิ
การประกวดผลงานของนักศึกษา โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม โครงการพิธีไหว้ครู เป็นต้น

บัณฑิตวิทยาลัย มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการคลินิคให้ค�าปรึกษา (ภาษาอังกฤษ) โครงการธนาคารความดี 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมสนับสนุนทุนเผยแพร่ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น
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คณะบริหารธุรกิจ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ FBA Sport Day โครงการกิจกรรมสังคม
เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โครงการแข่งขันทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม นักศึกษา
ใหม่ประจ�าปีการศึกษา 2559 โครงการบรรยายพิเศษ Sharing : SCG ถอดบทเรียน HR วิชาชีพ เป็นต้น



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

เป้าประสงค์ที่

3.1

เป้าประสงค์ที่

3.2

มุ่งสู่การได้รับการยอมรับในระดับสากล

ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ

สังคมและชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มุ่งสู่การได้รับการยอมรับในระดับสากล

 การสร้างเครือข่ายการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา โดยมีส�านักวิจัย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นหน่วยงานกลางในการบรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั การบริหารจดัการและจัดสรรทุนวจิยั
จากเงนิรายได้ของมหาวทิยาลยั ได้แก่ ทนุสนบัสนนุนกัวจิยัรุน่ใหม่ ทนุสนบัสนุนนกัวิจยัทัว่ไป ทนุอดุหนนุการวจัิยต่อยอดระดบับณัฑติ
ศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยก�าหนดเรื่อง ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน 

การสนบัสนนุการด�าเนนิงานของศนูย์วจิยัเฉพาะทางซึง่เป็นการส่งเสรมิให้นกัวจิยัท�างานวจิยัร่วมกนัเป็นทมี ประกอบด้วยนกัวจิยัท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ นักวิจัยระดับกลาง และนักศึกษาหรือผู้ช่วยวิจัย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและก่อให้เกิดการบูรณาการ
องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ได้มากขึ้น การอ�านวยความสะดวกแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เจ้าของผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ในการด�าเนินการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร  การเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติบนเว็บไซต์ของ
ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสังคมแห่งการวิจัยที่ดีภายในมหาวิทยาลัย (http://stri.kmutnb.ac.th/ research/
index.php/research-ethics) การส่งเสรมิ สนบัสนนุการสร้างผูป้ระกอบการใหม่ ตามโครงการบ่มเพาะวสิาหกจิของส�านกังานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัย โดยการมอบรางวัลส�าหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย 
ดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และการมอบรางวัลนวัตกรรม
เทคโนโลยีแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการ
รวมกลุม่นกัวจิยัเพือ่จัดตัง้เป็นศนูย์วจิยัเฉพาะทางต่าง ๆ  จ�านวน 45 ศูนย์ และเป็นศูนย์วจิยัเฉพาะทางทีจ่ดัตัง้เพิม่ขึน้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จ�านวน 2 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ 
2. ศูนย์วิจัยการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง

 การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์และบุคลากร ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ  จ�านวน 275 เรื่อง  จ�าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน
การเสนอบทความวิจัย/
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ รวม

ในประเทศ  ต่างประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 24 31

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 48 12 60

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 46 47

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 6 2 8

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 10 37

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 9 - 9

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 6 5 11

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 6 4 10

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - 7 7

คณะบริหารธุรกิจ 2 - 2
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  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีจ�านวนโครงการวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ดังนี้

แหล่งทุนสนับสนุน จำานวนโครงการ จำานวนเงิน (บาท)

1. งบประมาณแผ่นดิน 56 23,995,600

2. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
ทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป
ทุนอุดหนุนการวิจัยต่อยอดระดับ

40
72
4

2,400,000
6,440,000

240,000

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จากภาครัฐและเอกชน 142 280,600,601.50

4. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของส่วนงานภายใน
    คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

11
11
40
10
4
3
3
7
2
20
4

1,400,000
490,000

2,932,000
505,000
225,000
30,000

225,000
350,000
55,000

2,050,000
29,000

รวม 429 321,967,201.50

หน่วยงาน
การเสนอบทความวิจัย/
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ รวม

ในประเทศ  ต่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 - 1

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 - 1

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน - 17 17

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 17 27

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 7 - 7

รวม 131 144 275

 ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นของบุคลากร

1. รางวัล Special Prize (On stage) ผลงานลูกหมุนระบายอากาศ
ผลิตไฟฟ้า ของ ผศ.ดร.เอกกมล  บุญยะผลานันท์ ได้รับรางวัล Special 
Prize (On stage) จาก World Invention Intellectual Property  
Association of Electric Power Technology 2015 (BIXPO2015)  
ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2558
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2. รางวัล Best paper award corrosion session ผลงานของอาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.สมฤกษ์ 
จันทรอัมพร ได้รับรางวัล Best paper award corrosion session และ ดร.กิตติชัย ฟักพันธุ์ ที่ได้รับรางวัล Best paper award 
structure and properties session ในงานประชมุวชิาการทางโลหวทิยาแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่9 ระหว่างวนัที ่25-27 พฤศจิกายน 
2558 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

3. รางวัลบทความวิจัยดีเด่น ผลงานของ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความ
วิจัยดีเด่น (Outstanding paper award) สาขา Computation and Simulation Technique – CST session ในหัวข้อบทความ
วจิยั “Modeling of hypervelocity impact of a projectile on composite sheet target” ในการประชมุวชิาการระดับนานาชาติ 
The 6th International Conference on Mechanical Engineering ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี 

4. รางวัลเหรยีญทอง การประกวดสิง่ประดษิฐ์และนวัตกรรม ผลงาน “อปุกรณ์อ่านภาพเขยีนแบบเครือ่งกลแบบพกพา – Portable 
Engineering Drawing Reader” ของ ผศ.ดร.ประเสริฐศักดิ์  เตียวงศ์สมบัติ และนายธนากรณ์ สิงห์พลงาม อาจารย์และนักศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ITEX Gold medal) จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใน
งาน “27th International Invention & Innovation Exhibition” (ITEX’16)  ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559  
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
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6. รางวลัการนำาเสนอประจำากลุม่ ระดบัยอดเยีย่ม ผลงานของคณะวจิยั คณุสายสุนย์ี เลาสวุรรณ รศ.ดร.เพญ็ศริ ิทองผดงุโรจน์ และ 
รศ.ดร.จนัทรพร ผลากรกลุ อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์ ได้รบัรางวลัการน�าเสนอประจ�ากลุม่ ระดบัยอดเยีย่ม เรือ่ง การใช้โครงข่าย
ประสาทเทยีมในการลดผลกระทบของปัจจัยสิง่แวดล้อมทีม่ต่ีอความแม่นย�าของเซนเซอร์ออกซเิจนแบบเซลล์เชือ้เพลงิ จากการประชมุ 
the 25th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2015) ระหว่างวันที่ 9-10 
พฤศจิกายน 2559 ณ พัทยา จ.ชลบุรี

5. รางวลัศษิย์เก่าดเีด่นประเภทผลงานเด่น ปี 2559 ผศ.ดร.ระพพีนัธ์  แดงตนัก ีอาจารย์บณัฑติวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สริินธร ไทย-เยอรมนั ได้รบัรางวลัศษิย์เก่าดเีด่นประจ�าปี 2559 ประเภทผลงานเด่น จากวทิยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคม ีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในงาน Appreciation Banquet 2016 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

7. รางวัลตำาราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปี พ.ศ. 2559 ผศ.ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ
รางวัลต�าราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ. 2559 เรื่อง “วิธีการจัดล�าดับและการจัดตารางการผลิต พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 
2559” ในการประกวดต�าราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดย กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
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3. รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น ผลงาน “Shining in the darkest” ของทีม iRAP_ME นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากการประกวดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2558 (Youg Thai Science 
Ambassador 2015) ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 

1. รางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมด้านการออกแบบ ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้รับรางวัล 
ชนะเลศิวทิยานพินธ์ยอดเยีย่มด้านการออกแบบภายใน Best of Interior Desing จากการประกวด “Degree Shows 2015” ระหว่าง
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ SEACON WAR OF STEEL ผลงานของทีม The Terminator ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ “SEACON WAR OF STEEL” การแข่งขัน
หุ่นยนต์ต่อสู้ครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ 

 ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นของนักศึกษา
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5. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 จากการแข่งขนัพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศไทย ผลงานของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
18 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

6. รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันโครงการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 4 ผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันโครงการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ โรงแรม 
เจ้าพระยาปาร์ค

4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Teaching Academy Award #5 2016 ผลงานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
Teaching Academy Award #5 2016 ระหว่างวันท่ี 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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8. รางวลัชมเชยจากการประกวด Food Innovation Contest 2016 ผลงานผลติภณัฑ์ Crisp Cass (ขนมขบเคีย้วจากใบขีเ้หลก็) 
ของทีม All Input นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีที่ 8 Food 
Innovation Contest 2016 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการการประชุม ไบเทค บางนา

9. รางวลัชนะเลิศ และรางวลัสมรรถนะการขบัเคลือ่นหุ่นยนต์ยอดเยีย่มทีส่ดุ (Best in Clall Mobility) ทมีหุน่ยนต์ iRAP Robot 
ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมที่สุด (Best in Clall 
Mobility) จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก World RoboCup Rescue 2016 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2559 
ณ เมอืง ไลพ์ซกิ ประเทศสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ี ซึง่เป็นการคว้าแชมป์โลกสมยัที ่8 ให้กับประเทศไทย และสมยัที ่7 ให้กบั มจพ.

7. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการวิจัยระดับอุดมศึกษา ประจำาปี 2559 ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการวิจัยระดับอุดมศึกษา ปี 2559 ประเภทกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ โครงการวิจัยเรื่อง 
“การใช้ตัวแบบวางนัยเชิงเส้นท่ัวไป ในการประมาณค่าเบี้ยประกันรถยนต์” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “The Belt and Road” Asian Maker’ Camp : Make with Shenzhen  
ผลงานของนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 จากการแข่งขนั “The Belt and Road” Asian Maker’ 
Camp : Make with Shenzhen ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองเซิ่นเจิ้น ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน

10. รางวัลจากการประกวดออกแบบส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบระดับชาติ ผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบระดับชาต ิ
“บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ” เมื่อวัน 7 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับรางวัล ดังนี้
 1) ประเภท 1  ผลงานออกแบบในงบประมาณ 500,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Unity House 
 2)  ประเภท 2 ผลงานออกแบบในงบประมาณ 1,500,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้าน กฤษดา รางวัลรองชนะเลิศ 
  อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Tiny House และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Eaual House

12. รางวลั The Third Delta Cup High SchoolAutomation Design Contest และรางวัลวิดีทัศน์ยอดเย่ียม ผลงานของ
นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล The Third Delta Cup High School Automation Design 
Contest และรางวัลวิดีทัศน์ยอดเยี่ยม จากการแข่งขันรายการ DELTA Cup 2016 ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2559 ณ บริษัท 
เดลต้า อิเล็กโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ณ เมืองฝูเจียน ประเทศสาธารณัฐประชาชนจีน
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14. รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ Sumo Robot (บังคับวิทยุ) ผลงานของนักเรียนชมรม iPES 
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1, 2 และ 3 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ Sumo Robot “World Robot Games Thailand Championship 2016” ระหว่างวันที่ 
29-31 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน WRG 2016 ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย

15. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Performance Award ผลงานของนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ์
ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Performance Award จากการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับโลก “World Robot Games 2016 : Sumo Robot” รุ่นอายุ 14-19 ปี ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2559 
ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย

13. รางวลัชนะเลิศและรางวลั Best Performance (Autonomous robot) และรางวลัอนัดบั 2 และรางวลั Best Performance 
(Manual robot) จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (Thailand Robot Design Contest 2016, 
RDC 2016) โดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก ครั้งที่ 10 (i-CREATe 2016) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
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16. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันงาน SEA Makerthon 2016 ผลงาน Box Box ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันงาน SEA Makerthon 2016 ภายใต้หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในโลจิสติกส์ (LOT for Logistics) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย รังสิต) 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ สังคมและชุมชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวทิยาลยัมกีารสร้างเครอืข่ายด้านการวจิยักบัส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในการพฒันาศนูย์นวตักรรมด้านการออกแบบและวศิวกรรมเพือ่การผลิต โดยมกีารลงนามความร่วมมอื 
ระหว่างมหาวทิยาลยักบั สวทน. และมโีครงการ/กจิกรรมทีด่�าเนนิการร่วมกนั เช่น การจดับรรยายพเิศษ รวมถึงการสนับสนนุครภุณัฑ์
เพือ่การวจิยัด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพือ่การผลติ และยงัสนบัสนนุห้องปฏบิตักิารวจิยัอืน่ๆ เช่น มศีนูย์วจิยัพฒันาและส่งเสรมิ
การศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีให ้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได ้แก ่ 
ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปรวดเร็ว ห้องปฏิบัติการระบบการวัดและเครื่องมือวัด ห้องปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการขับเคลื่อน และห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติด้วย พีแอลซี โดยอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติดังกล่าวทั้งหมดได้รับความ
อนุเคราะห์จากภาคเอกชน ทั้งนี้ได้ด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบัน
อุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งน�าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์และน�าไปต่อยอดสิทธิบัตรในเชิงพาณิชย์อีกด้วย

 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จ�านวน 142 ทุน เป็นจ�านวนเงิน 
280,600,601.50 บาท จ�าแนกตามหน่วยงานที่สนับสนุนได้ดังนี้

หน่วยงานที่สนับสนุน จำานวน โครงการ จำานวนเงิน (บาท)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 50 83,603,050

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 5,150,000

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 9 6,153,568

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 1,534,440

สถาบันไทย – เยอรมัน 3 1,259,205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 3 16,716,940

ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 2 16,720,000

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 8 9,660,000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 47,340,000
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หน่วยงานที่สนับสนุน จำานวน โครงการ จำานวนเงิน (บาท)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2 9,395,000

การไฟฟ้านครหลวง 1 1,893,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 1 195,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 1 199,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 470,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 2 4,775,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 1 399,500

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 1 195,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 1 199,500

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 2 7,268,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 1 195,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 5,782,500

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 1 298,000

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 3 300,000

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร 1 3,000,000

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม 1 2,000,000

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี 1 1,200,000

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 360,000

ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1,783,000

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 1 1,790,000

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 1 2,735,400

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1 3,145,000

ส�านักงานเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 98,280

ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 2,225,320

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (สกอ. และ มศว.) 1 140,000

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1 1,000,000

ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 5,847,441

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 1 1,800,000

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 1 500,000

ส�านักงานเทศบาลนครปากเกร็ด 1 500,000

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 1 600,000

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 1 400,000

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 1 3,000,000

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1 2,900,587.50

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 1 2,000,000

ส�านักงานธนานุเคราะห์ 1 990,000

บริษัทเอกชน 15 22,883,870
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 โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำาดบัที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ จำานวนเงิน 
(บาท)

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำานวน 50 โครงการ เป็นเงิน 83,603,050 บาท

1 การพัฒนาฟิล์มบางของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมสององค์ประกอบอนุภาคขนาด
นาโนส�าหรับกระบวนการรีฟอร์มมิงมีเทน

ผศ.ดร.มนฤดี  ผ่องอักษร 6,490,000 

2 กระบวนการเร่งปฏิกิริยาแบบสองส่วนในเครื่องปฏิกรณ์ระดับไมโครเมตร
เพื่อควบคุมอัตราส่วนของ H2/CO ส�าหรับผลผลิตก๊าซสังเคราะห์

ผศ.ดร.มนฤดี  ผ่องอักษร 1,898,000

3 การศึกษาและพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์เคมีเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาบนพื้นผิว
ช่องทางการไหลระดับไมโครแบบแผ่นส�าหรับการผลิตเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์ด้วย 
กระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  ประไพนัยนา 1,582,000 

4 ส�านักประสานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศ และความมั่นคง” รศ.ดร.อุดมเกียรติ  นนทแก้ว 1,891,520 

5 การพัฒนาผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยกันกระสุนแบบหลายชั้นเพื่อลดการทะลุผ่าน
และสะท้อนกลับของกระสุน

ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล 2,482,000 

6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน 2,382,000 

7 การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในเศษกระดาษเหลือใช้แบบไร้การสัมผัส
ด้วยคลื่นความถี่วิทยุส�าหรับอุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล

ผศ.ดร.สุรเมธ  เฉลิมวิสุตม์กุล 1,718,000

8 การพัฒนามาสเตอร์แบตซ์ส�าหรับพลาสติกชีวภาพ ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน 1,898,000 

9 การพัฒนาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของซีโอไลต์ที่สังเคราะห์
จากขี้เถ้าแกลบ

รศ.ดร.พัชรินทร์  วรธนกุล 1,898,000

10 การศึกษาเชิงทดลองของประสิทธิภาพการระบายความร้อนของครีบระบายความ
ร้อนร่วมกับโฟมโลหะ

อ.ดร.กิตติ  นิลผึ้ง  492,000 

11 การพัฒนาสมบัติเฉพาะด้านของวัสดุด้วยกระบวนการพ่นฉีด อ.ดร.กรุณา  ตู้จินดา 1,898,000 

12 การเตรียมไมโครแคปซูล/นาโนแคปซูลที่มีการตรึงน�้าหอม และ/หรือน�้ามันหอม
ระเหยธรรมชาติ เพื่อใช้ส�าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีลักษณะพิเศษ

รศ.ดร.วิไล  รังสาดทอง 1,898,000 

13 การก�าหนดคุณลักษณะและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของรถโรงงานใน
ประเทศ

รศ.ดร.สายประสิทธิ์  เกิดนิยม 1,898,000 

14 ส�านักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ”

อ.ดร.กรุณา  ตู้จินดา  824,650 

15 ปฏิกิริยาฟิชเชอร์ทรอปซ์บนตัวเร่งปฏิกิริยา Fe-Co/ mesoporous silica 
ที่เคลือบติดบนเครื่องปฏิกรณ์ที่มีช่องทางการไหลด้วยไมโครเมตร

ผศ.ดร.สไบทิพย์  ตุงคะมณี 1,898,000

16 เครื่องดื่มผลสมุนไพรผสมโปรไบโอติก รศ.ดร.สาวิตรี  อภิญญไพศาล  389,000 

17 การพัฒนาคอนกรีตไหลเข้าแบบเองได้สมรรถนะสูงเชิงพาณิชย์ด้วยวัสดุนาโนเหล็ก
ออไซด์

รศ.ดร.ถิราวุธ  พงศ์ประยูร 1,898,000 

18 การศึกษาโซ่คุณค่าของกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อค้นหาส่วนที่สามารถผลิตได้ใน
ประเทศอย่างคุ้มค่า

รศ.ดร.บัลลังก์  เนียมมณี 1,278,750 

19 ระบบอ่านป้ายอาร์เอฟไอดีชนิดความถี่สูงยิ่งที่ติดตั้งบริเวณขอบประตูส�าหรับการ
บริหารการรับเข้าและน�าออกของสินค้าในคลังสินค้าและในกิจการค้าปลีกส่ง

ผศ.ดร.สุรเมธ  เฉลิมวิสุตม์กุล 562,000

20 ประสิทธิภาพของการผลิตโอโซนจากออกซิเจนที่ผลิต ณ สถานที่ด้วยกระบวนการ
ดูดซับแบบสลับความดัน

รศ.ดร.จันทรพร  ผลากรกุล   389,000 



79
    รายงานประจำาปี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลำาดบัที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ จำานวนเงิน 
(บาท)

21 การเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์ชนิดไมโครแชนแนลเพื่อการผลิตก๊าซ
สังเคราะห์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน�้าโดยใช้กระบวนการเทอร์โมเคมิคอล
ไซเคิล

ผศ.ดร.อุณาโลม  เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทลี่  502,000 

22 การพัฒนาเซรามิกส์เมมเบรนการผลิตก๊าซสังเคราะห์จากก๊าซไนตรัสออกไซต์ ผศ.ดร.อุณาโลม  เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทลี่ 502,000 

23 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 38 รศ.ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร 2,382,000 

24 การประยุกต์ใช้โมเดลการล้าตัวแบบรอบอายุต�่าเพื่อท�านายอายุการใช้งานของ 
แม่พิมพ์ในกระบวนการขึ้นรูป

ผศ.ดร.ยิ่งยศ  เอื้ออุฬาร  389,000 

25 การปรับแต่งขนาดรูพรุนของวัสดุดูดซับซีโอไลต์ที่มีท่อขนาดเล็กในการท�าบริสุทธิ์
ของก๊าซมีเทนจากก๊าซชีวมวลในกระบวนการหมักกากน�้าตาลของเสียในโรงงาน 
เอทานอล

อ.ดร.สุภัค  ตันติศิรินทร์  562,000 

26 การออกแบบและผลิตต้นแบบที่นั่งเด็กส�าหรับรถจักรยานยนต์ รศ.ดร.จุฬาลักษณ์  ค้าไม้  502,000 

27 การลดงานและแก้งานเสียในกระบวนการชุบอโนไดซ์ รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล  502,000 

28 การพัฒนากระบวนการคัดแยกและท�าให้บริสุทธิ์ของสารอิรอทรีคอลที่ผลิตจาก
ยีสต์ที่เพาะเลี้ยง

ผศ.ดร.มาลินี  ศรีอริยนันท์ 1,898,000 

29 การผลิตก๊าซสังเคราะห์จากคาร์บอนไดออกไซด์และน�้าโดยผ่านกระบวนการเทอร์
โมเคมิคอลไซเคิลแบบสองขั้นตอนต่อเนื่อง

ผศ.ดร.อุณาโลม  เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทลี่ 1,898,000 

30 เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีชนิดความถี่สูงยิ่งส�าหรับโครงข่าย RFID ภายในอาคาร ผศ.ดร.สุรเมธ  เฉลิมวิสุตม์กุล  562,000 

31 ก�าแพงเสาดินซีเมนต์แบบผสมส�าหรับงานขุดลึกในดินเหนียวอ่อน รศ.ดร.พิทยา  แจ่มสว่าง 502,000 

32 สายอากาศส�าหรับระบบอ่านป้ายอาร์เอฟไอดีความถี่สูงพื้นที่ติดตั้งบนฝ้า ผศ.ดร.สุรเมธ  เฉลิมวิสุตม์กุล 562,000

33 การวิจัยหมอนต้นแบบส�าหรับจัดท�าในขณะใส่ท่อช่วยหายใจแบบกึ่งอัตโนมัติ  
(ปีที่ 1)

ผศ.ดร.สุรังศี  เดชเจริญ 1,161,450 

34 ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก ประจ�าปีการศึกษา 2559 รศ.ดร.จันทรพร  ผลากรกุล 1,838,000 

35 นวัตกรรมกระบวนการขึ้นรูปแบบ Spinning ส�าหรับถังและกระป๋องทรงกระบอก 
ที่มีผนังบาง

ผศ.ดร.สุรังศี  เดชเจริญ 1,582,000 

36 การศึกษาและพัฒนาสมบัติของแม่พิมพ์ทองแดงด้วยเทคโนโลยีการอบชุบ
ไครโอจีนิกส์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต

อ.ดร.กรุณา  ตู้จินดา 1,898,000

37 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจีโอเซลจากยางธรรมชาติส�าหรับเสริมแรงโครงสร้างทาง 
ของถนนลาดยาง

ผศ.ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี 389,000 

38 การทดสอบชิ้นส่วนและสมรรถนะเครื่องบินทะเลสองที่นั่งตามมาตรฐาน
เพื่อการรับรองความสามารถเดินอากาศ

รศ.ดร.สินชัย  ชินวรรัตน์ 10,191,400

39 ปรากฏการณ์ระเบิดในสมการโพรัสมีเดียมลดรูปได้ ผศ.ดร.ภาณุมาศ  แสวงทอง 582,000 

40 การศึกษาวิธีการผลิตสาร 2-อะซิทิล-1-ไพโรลีน โดย Aspergillus awamori รศ.ดร.วิไล  รังสาดทอง 1,898,000 

41 ผลเฉลยทางคณิตศาสตร์ส�าหรับการวิเคราะห์การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ของสายอากาศที่วางตัวอยู่บนโครงสร้างผิวโค้งที่ถูกเคลือบ

อ.ดร.กิตติศักดิ์  แพบัว 600,000

42 อนุภาคกราฟีนออกไซด์ที่มีสมบัติซุปเปอร์พาราแมกเนติกที่มีหมู่ฟังก์ชันอินทรีย์
ส�าหรับการก�าจัดแบบคัดเลือกของสารตกค้างจากยาในน�้าเสียผ่านการดูดซับใน 
วัฏภาคสารละลายของน�้า

อ.ดร.พนิดา  ปรารัตน์ 600,000
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43 การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ชนิดเซรามิกส์เมเบรนส�าหรับ
ปฏิกิริยาคะตะไลติกออกซิเดชันแบบบางส่วนของมีเทนโดยใช้ก๊าซไนตรัสออกไซด์

ผศ.ดร.อุณาโลม เวทย์วฒัน์ ฮาร์ทลี่ 1,132,000 

44 ระบบไมโครกริดไฟฟ้ากระแสตรงแบบไฮบริดด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับและ
ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์: โมเดลและการวิเคราะห์เสถียรภาพ

ผศ.ดร.เมธีพจน์  พัฒนศักดิ์ 600,000

45 การพัฒนาวัสดุเฉพาะทางของซีโอไลต์ LSX และซิลิโกอลูมิโนฟอสเฟต SAPO-11 
ส�าหรับการใช้งานในระบบเก็บพลังงานความร้อน

อ.ดร.สุภัค  ตันติศิรินทร์ 600,000 

46 การศึกษาปฏิกิริยาเอทธิลีนอีพอกซิเดชันในระบบประกายไฟฟ้าพลาสมา อ.ดร.ฐิติพร  สุทธิกุล 600,000 

47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเมนต์โดยใช้วัตถุนาโนคอมโพสิตไทเทเนียมไดออกไซด์ 
ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการใช้สารลดแรงตึงผิวเป็นตัวช่วย

รศ.ดร.ถิราวุธ  พงศ์ประยูร 2,106,000 

48 สภาวะที่เหมาะสมการท�าให้บริสุทธิ์ของเจลาตินแมงกระพรุนลอดช่อง ผศ.ดร.เบญจวรรณ  ธรรมรักษ์ 1,898,000 

49 การพัฒนากลุ่มก้อนเซลล์ประสานด้วยไคโตซานในถังกวนผสมดัดแปรและ
ถังยูเอเอสบีส�าหรับการผลิตไบโอมีเทนจากหญ้าหมัก

รศ.ดร.จันทรพร  ผลากรกุล 1,500,000

50 เตาอบและเครื่องถอดถุงมือยางต้นแบบระดับอุตสาหกรรมส�าหรับสายการผลิต
ถุงมือยางทางการแพทย์แบบก้าวหน้า (ต่อเนื่องปีที่ 2)

ผศ.ดร.พิสิฐ  ยงยิ่งศักดิ์ถาวร 7,999,280 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 5,150,000 บาท

1 การส่งมอบผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาปืนยาวไรเฟิลซุ่มยิงส�าหรับ
นักท�าลายใต้น�้าจู่โจมขนาด .338 นิ้ว

รศ.สถาพร  ชาตาคม 2,400,000

2 ต้นแบบระบบเพื่อการติดตามและรักษาความปลอดภัยวัตถุต้องห้ามหรือยุทธภัณฑ์
ระหว่างการขนส่งและจัดเก็บ โดยใช้ระบบระบุเอกลักษณ์และระบบระบุต�าแหน่ง
ของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุร่วมกับการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ท

ผศ.ดร.โสมสิริ  จันทรสกุล 1,850,000 

3 ระบบชาร์จแบตเตอรี่ไร้สายส�าหรับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กทางด้านการทหาร รศ.ดร.ฐิติพงษ์  เลิศวิริยะประภา  900,000 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำานวน 9 โครงการ เป็นเงิน 6,153,568 บาท

1 ผลของไนซินต่อคุณภาพของน�้ามะพร้าวอ่อนที่ผ่านกระบวนการ
ไมโครฟิลเตรชั่นในระหว่างเก็บรักษา

อ.ดร.ณัฐสุดา  สุมณศิริ 250,000

2 การใช้เอนไซม์แล็กเคสตรึง (รูป) บนอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการบ�าบัด 
สีสังเคราะห์

อ.ดร.จันทิยา  อิสณพงษ์ 250,000 

3 การพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติด้วยวิธีการฉายภาพโปรเจคเตอร์ อ.ดร.พรศักดิ์  ศิริสังสิทธิสันติ 250,000 

4 การปรับปรุงคุณภาพและการศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับความชื้นของ
ผลิตภัณฑ์กระท้อนหยีที่ทดแทนด้วยสารฮิวแมคแตนท์

อ.ดร.รัชนี  เจริญ 249,568 

5 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปกป้องเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด Lymphocyte 
ของสารสกัดสมุนไพรสามชนิด ภายใต้สภาวะ Oxidative stress

อ.ดร.ชัชวาล  สิงหะผล 250,000

6 การศึกษาศักยภาพและต้นทุนการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากล�าต้น เปลือกซังข้าวโพด รศ.ดร.สมรัฐ  เกิดสุวรรณ 990,000 

7 การดูดซับ 1,4 -ไดออกเซน ด้วยถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด อ.ดร.พีรพงษ์  พรวงศ์ทอง 250,000 

8 ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และการเคลื่อนไหวส�าหรับการแสดงอารมณ์ด้วย
ภาษาท่าทางของหุ่นยนต์

ผศ.ดร.เต็มสิริ  ทรัพย์สมาน 250,000 

9 โครงการศึกษาวิจัยและจัดท�าระบบมาตรฐานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา

รศ.ดร.สมพร  สิริสารณุกุล 3,414,000 
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สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,534,440 บาท

1 การพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการ
บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
การใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา

ดร.ผะอบ  พวงน้อย 500,000

2 การพัฒนาช่วยการเรียนรู้อักษรเบลล์ส�าหรับเด็กก่อนระดับปฐมวัย ผศ.ดร.ยุพิน  สรรพคุณ 598,000

3 การพัฒนาระบบพลาสมาดิสชาร์จเพื่อการก�าจัดสารอินทรีย์ปนเปื้อนที่เป็นพิษใน
น�้าใต้ดิน

อ.ดร.พีรพงษ์  พรวงษ์ทอง 436,440

สถาบันไทย-เยอรมัน จำานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,259,205 บาท

1 ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

รศ.สถาพร  ชาตาคม 400,000 

2 การพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิต
แม่พิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพระดับผู้บริหารงานกระบวนการผลิต

รศ.สถาพร  ชาตาคม 201,250

3 การพัฒนากระบวนการฉีดและออกแบบแม่พิมพ์เพื่อแก้ปัญหารอยเชื่อมชนส�าหรับ
ชิ้นงาน ABS+PC ด้วยวิธีการเพิ่มและลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว

รศ.สถาพร ชาตาคม 657,955

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 16,716,940 บาท

1 โครงการสาธิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในศูนย์บริการวิชาการ รศ.ดร.บัลลังก์  เนียมมณี 5,896,900

2 การศึกษาความเหมาะสมในการผลิตพลังงานจากยางรถยนต์ใช้แล้ว ผศ.ดร.สุธรรม  ปทุมสวัสดิ์ 4,101,200

3 โครงการปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้าในพื้นที่โครงการลูกพระดาบส 
ตามพระราชด�าริ

รศ.ดร.บัลลังก์  เนียมมณี 6,718,840

สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 16,720,000 บาท

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าตาลไทยในการรับรองมาตรฐาน ISO 
14067 ประจ�างบประมาณ 2559

ผศ.นราธิป  แสงซ้าย 7,220,000 

2 โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 
ระยะที่ 2 

ผศ.ชาญวิทย์  ตั้งสิริวรกุล 9,500,000

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำานวน 8 โครงการ เป็นเงิน 9,660,000 บาท

1 กิจกรรมให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ภายใต้โครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ SMEs ในด้าน
เทคโนโลยีสีเขียว

ผศ.ดร.วรพจน์  มีถม 360,000 

2 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์

รศ.ดร.เชษฐวุฒิ  ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 2,000,000

3 ส่งเสริม SMEs ใช้ระบบซอฟต์แวร์ช่วยบริหารธุรกิจ รศ.ดร.เชษฐวุฒิ  ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 400,000 

4 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ ภายใต้โครงการส่งเสริม
การใช้โปรแกรม (CAD/CAM/CAE) ในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559

รศ.ดร.เชษฐวุฒิ  ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 1,300,000 

5 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี 1,900,000

6 ให้ค�าแนะน�าเชิงลึกด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ผศ.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์ 2,000,000 

7 โครงการส่งเสริม SMEs ใช้ระบบซอฟต์แวร์ช่วยบริหารธุรกิจ ผศ.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์ 400,000 

8 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ ภายใต้โครงการส่งเสริม
การใช้โปรแกรม (CAD/CAM/CAE) ในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2559

ผศ.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์ 1,300,000 
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(บาท)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 47,340,000 บาท

1 จ้างพัฒนาห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ รศ.ดร.สมพร  สิริส�าราญนุกุล 36,400,000 

2 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบห้องปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
และพัฒนาวิทยากร เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการมิเตอร์ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ด้านมิเตอร์ โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัตกิารไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ระยะที ่2

รศ.ดร.สมพร  สิริส�าราญนุกุล 10,940,000 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 9,395,000 บาท

1 โครงการน�าร่องใช้ Activated Fly Ash ในงานก่อสร้าง รศ.ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ 850,000

2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับประเมินอายุการใช้งานของใบพัดกังหันก๊าซ รศ.ดร.เอกชัย  จันทสาโร 8,545,000 

การไฟฟ้านครหลวง จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,893,000 บาท

1 โครงการศึกษาแนวทางการฝึกซ้อมการฟื้นคืนให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่าง 
ต่อเนื่อง ปี 2559

รศ.ดร.สมพร  สิริส�าราญนุกุล 1,893,000 

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 195,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมิภาค (OPOAI) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 195,000

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 199,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมิภาค (OPOAI) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 199,000

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 470,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมิภาค (OPOAI) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 195,000

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 275,000

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 4,775,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมิภาค (OPOAI) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 195,000

2 โครงการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหาร (Food Cluster) เพื่อสร้างความ 
เข้มแข็งและมูลค่าเพิ่ม ภายใต้สัญลักษณ์ Andaman Brand ภายใต้โครงการ
สนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 4,580,000

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 399,500 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมิภาค (OPOAI) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 399,500

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 195,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมิภาค (OPOAI) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 195,000

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 199,500 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมิภาค (OPOAI) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 199,500
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ลำาดบัที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ จำานวนเงิน
(บาท)

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 7,268,000 บาท

1 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวจังหวัดราชบุรี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 88,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559

รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 7,180,000

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 195,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมิภาค (OPOAI) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 195,000

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 5,782,500 บาท

1 โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารารองรับ AEC 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมการจัดท�าฉลากคาร์บอนส�าหรับ
อุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน�้ามัน และอุตสาหกรรมอื่นๆ  ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 3,095,000

2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมิภาค (OPOAI) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 195,000

3 โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
ด้านมาตรฐานสากลสู่อาเซียน

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 2,492,500

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 298,000 บาท

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมิภาค (OPOAI) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 298,000

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จำานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท

1 โครงการศึกษารูปแบบการฉีดเชื้อเพลิงไดเมทิลอีเมอร์ที่เหมาะสมในเครื่องยนต์
ดีเซลขนาดเล็ก

ผศ.ดร.กัมปนาท  เทียนน้อย 100,000 

2 โครงการกระบวนการรีฟอร์มมิ่งจากไอเสียด้วยเชื้อเพลิงดีเซลผสมไบโอดีเซลในเตา
ปฏิกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดแพลทินัมบนตัวรองรับอลูมินา

ผศ.ดร.กัมปนาท  เทียนน้อย 100,000

3 โครงการเพิ่มสมรรถนะเชิงความพร้อมของครีบระบายความร้อนโดยใช้ตัวก�าเนิด
การไหลวน

ผศ.ดร.กัมปนาท  เทียนน้อย 100,000

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท

1 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผศ.ดร.ชัชพล  มงคลิก 3,000,000

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,000,000 บาท

1 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผศ.ดร.ชัชพล  มงคลิก 2,000,000

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,200,000 บาท

1 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ปี 2559 ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
นนทบุรี

ผศ.ดร.ชัชพล  มงคลิก 1,200,000

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 360,000 บาท

1 ตรวจสอบและปรับปรุงการท�างานของโปรแกรมควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ 
ปปว.-1/1

อ.วิโรจน์  องอาจ 360,000
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สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,783,000 บาท

1 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อชุมชนจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่
ต�าบลดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี และต�าบลลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี

ผศ.ดร.ฑิฆัมพร  ทวีเดช 1,783,000

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,790,000 บาท

1 โครงการปรับปรุงและบูรณาการระบบฐานข้อมูลโคและน�้านมดิบ (E-Dairy) ผศ.เทวา  ค�าปาเชื้อ 1,790,000

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,735,400 บาท

1 การเดินระบบบ�ารุงรักษากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าและสูบน�้าในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

รศ.ดร.บัลลังก์  เนียมมณี 2,735,400

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,145,000 บาท

1 การประเมินและสรุปรายงานผลโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ผศ.ดร.วิชัย  รุ่งเรืองอนันต์ 3,145,000

สำานักงานเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 98,280 บาท

1 จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบการทดสอบระบบหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาขยะ
มูลฝอย เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รศ.ดร.สมรัฐ  เกิดสุวรรณ 98,280

สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,225,320 บาท

1 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเครื่องตรวจวัดประเมินคลอโรฟิลล์และ
ไนโตรเจนในใบข้าวเพื่อการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและลดต้นทุนการผลิตข้าว

อ.ดร.มหศักดิ์  เกตุฉ�่า 2,225,320

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (สกอ. และ มศว.) จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 140,000 บาท

1 การพัฒนาเครื่องสับและบดหยวกกล้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารหยาบ
ส�าหรับเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายเล็ก

ผศ.ศิระษา  ทางดี 140,000

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

1 โครงการจัดจ้างหน่วยงานที่ท�าความร่วมมือในการตรวจสอบการประดิษฐ์ ผศ.ดร.สุรังศี  เดชเจริญ 1,000,000

สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 5,847,441 บาท

1 การพัฒนาเรดาร์เพื่อการจัดท�าแผนที่ใต้ดินส�าหรับเกษตร ผศ.ดร.เอกรัฐ  บุญภูงา 5,847,441

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,800,000 บาท

1 ส�ารวจออกแบบปรับแก้ไขระบบสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ 1,800,000

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 500,000 บาท

1 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  นิ่มด�า 500,000

สำานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 500,000 บาท

1 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในส�านักงาน
เทศบาลนครปากเกร็ด

รศ.ดร.วรา  วราวิทย์ 500,000

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 600,000 บาท

1 จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. พ.ศ. 2557-2564

ผศ.ดร.นวพร  วิสิฐพงศ์พันธ์ 600,000
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ลำาดบัที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ จำานวนเงิน
(บาท)

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 400,000 บาท

1 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ผศ.ดร.ปิ่นกนก  วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ 400,000

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
และเคมีภัณฑ์

ผศ.ดร.ชัชพล  มงคลิก 3,000,000

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,900,587.50 บาท

1 โครงการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน 
สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมบ�ารุงเครื่องบิน

รศ.ดร.สินชัย  ชินวรรัตน์ 2,900,587.50

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,000,000 บาท

1 โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารารองรับ AEC กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยางพารา (SMEs) และสถาบันเกษตรกร 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.วิชัย  รุ่งเรืองอนันต์ 2,000,000

สำานักงานธนานุเคราะห์ จำานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 990,000 บาท

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ Pawn Academy ผศ.เทวา  ค�าปาเชื้อ 990,000

บริษัทเอกชน จำานวน 15 โครงการ เป็นเงิน 22,883,870 บาท

1 การศึกษาคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนของมอร์ตาร์ปูนฉาบผสมวัสดุเปลี่ยน
สถานะประเภทพาราฟินผง

ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล 150,000 

2 การยกระดับการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013

ผศ.ดร.นลินภัสร์  ปรวัฒน์ปรียกร 887,040 

3 การออกแบบการบ�ารุงรักษาเชิงทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม และการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการท�างานของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกทอสาน

รศ.วันชัย  แหลมหลักสกุล 896,000 

4 การพัฒนากระบวนการภายในและการบ�ารุงรักษาเชิงทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
กระบวนการผลิตกระสอบพลาสติกสาน

รศ.วันชัย  แหลมหลักสกุล 896,000 

5 การศึกษาความร้อนของคอนกรีตความร้อนต�่าและคอนกรีตความร้อนสูงในงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช 157,250 

6 ชุดจ�าลองห้องควบคุมรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ช่วงสถานีหัวล�าโพง-บางซื่อ รศ.ดร.สุเทพ  บุตรดี 13,111,840 

7 Design of 100/300 kWh Composite Flywheel Energy Storage รศ.สถาพร  ชาตาคม 1,305,910 

8 SJB process optimization to improve solder crack from non-opshock 
on 9 pads no-PI backing suspension

ผศ.ดร.กฤษดา  อัศวรุ่งแสงกุล 1,122,240 

9 การตรวจสอบสมรรถนะเครื่องสูบน�้าและเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ กรณีศึกษา 
สถานีสูบน�้าคลองขุดวัดช่องลม

ผศ.ดร.ชัยยพล  ธงชัยสุรัชติกุล 125,000 

10 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะเบื้องต้นของรถขุดล้อยาง รศ.ดร.เชษฐวุฒิ  ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 5,000 

11 การออกแบบและพัฒนาระบบยิงสกรูกระจกอัตโนมัติ กรณีศึกษาสวนหลวง
พลาสติก จ�ากัด

ผศ.ดร.นราธิป  แสงซ้าย 537,600 

12 วิเคราะห์ประเมินและตรวจวัดพฤติกรรมของสะพานหลวงขณะรับน�้าหนัก 
รถบรรทุก

ผศ.ดร.กิตติภูมิ  รอดสิน 2,800,000 

13 ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผศ.ดร.ชัยยพล  ธงชัยสุรัชต์กูล 200,000 

14 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งาน CBG เป็นเชื้อเพลิงในรถบรรทุกขนส่ง ผศ.ดร.กัมปนาท  เทียนน้อย 365,000 

15 การผลิตโจ๊กและวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสโดยกระบวนการเอ็กซทรูชัน รศ.ดร.วิไล  รังสาดทอง 324,990 



86
รายงานประจำาปี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลำาดับที่ ประเภท/วันออกสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ผู้สร้างผลงาน

1 สิทธิบัตรออกแบบ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

แบบพับกระทง รศ.ดร.ธีระพล  เมธีกุล

2 สิทธิบัตรออกแบบ 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

แบบพับกระทง* (จ�านวน 10 แบบ) รศ.ดร.ธีระพล  เมธีกุล

3 สิทธิบัตรออกแบบ 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

ปลั๊กไฟฟ้า** (จ�านวน 2 แบบ) รศ.ดร.ธีระพล  เมธีกุล
ผศ.สุรชัย  จันทร์สุข

4 สิทธิบัตรออกแบบ 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

ลวดลายผ้า*** (จ�านวน 5 แบบ) ผศ.ดร.เสาวนิตย์  กาญจนรัตน์

5 สิทธิบัตรออกแบบ 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ลวดลายผ้า*** (จ�านวน 3 แบบ) ผศ.ดร.เสาวนิตย์  กาญจนรัตน์

6 สิทธิบัตรออกแบบ 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559

รถสามล้อ ผศ.ขจร  อินทวงษ์

7 สิทธิบัตรออกแบบ 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

รถสามล้อ ผศ.ขจร  อินทวงษ์

8 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

กระบวนการและสูตรในการสังเคราะห์ซีโอไลต์เอ็กซ์ ชนิดซิลิกาต�่า 
(แอลเอสเอ็กซ์) ที่มีพื้นที่ผิวและปริมาตร รูพรุนสูง

อ.ดร.สุภัค  ตันติศิรินทร์

9 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูงแบบ
กระบวนการต่อเนื่อง

รศ.ศราวุฒิ  คลี่สุวรรณ์
ผศ.ดร.ศศิธร  คงเรือง
ผศ.ดร.ทวิวรรณ  กังสดาน

10 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

ระบบทัศนศาสตร์แบบการหมุนเวียนล�าแสงเลเซอร์ชนิดนอกแกน
ทัศนศาสตร์

ผศ.ดร.อมรินทร์  รัตนะวิศ

11 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

แหล่งก�าเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงและชุดดึงระดับไมโครเมตรส�าหรับ
ประดิษฐ์สายใยแก้วน�าแสงระดับความยาวคลื่น

ผศ.ดร.อมรินทร์  รัตนะวิศ

12 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงอาร์คพลาสมาแบบล�าคู่ส�าหรับประดิษฐ์
สายใยแก้วน�าแสงระดับความยาวคลื่น

ผศ.ดร.อมรินทร์  รัตนะวิศ

13 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

ไฟส�ารองฉุกเฉินขนาดพกพา ผศ.รท.ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์

14 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

ระบบชาร์จแบตเตอรี่ไร้สายส�าหรับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก
โดยใช้สายอากาศทวนก�าลังงานไฟฟ้า

อ.ดร.กิตติศักดิ์  แพบัว
รศ.ดร.ฐิติพงษ์  เลิศวิริยะประภา

15 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

เครื่องสกรูผสมแบบถังทรงกรวยส�าหรับวัสดุมวลเมล็ด
ทางการเกษตร

อ.อัศวิน  ยอดรักษ์

16 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

แป้งดัดแปรด้วยการสังเคราะห์ฟิล์มพอลิเมอร์บนพื้นผิว
ที่อุณหภูมิห้องและกระบวนการผลิต

รศ.ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร

17 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

ชุดกลไกเคลื่อนที่ปรับระยะการตัดแยกแผงแคปซูล ผศ.ขวัญชัย เสวีนันท์

18 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

เครือ่งกดขึน้รูปและตดัแผ่นฟรอยด์ส�าหรับผนกึฝาแกลลอน ผศ.ขวัญชัย เสวีนันท์

 ผลงานวจัิย/สิง่ประดิษฐ์ทีจ่ดทะเบยีนสทิธบิตัร อนสุทิธบิตัร และลขิสทิธิ ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ลำาดับที่ ประเภท/วันออกสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ผู้สร้างผลงาน

19 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

อุปกรณ์ในการจัดชุดชิ้นงานข้อเข่าเพื่อการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO 10328

ผศ.ดร.สุรังศี  เดชเจริญ   
รศ.ดร.จุฬาลักษณ์  ค้าไม้
รศ.ดร.เพ็ญศิริ  ทองผดุงโรจน์

20 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์แบบสกรูใบเรียวชนิดที่มี
ท่อจ่ายอากาศที่เพลา

รศ.ดร.อนุรักษ์  ปีติรักษ์สกุล
อ.กิตติ  ธัมสัตยา

21 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ท่อต่อแก๊สหุงต้ม ผศ.ดร.นพดล ฉาบแก้ว

22 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

สูตรผลิตภัณฑ์ไวน์ข้าวผสมวิตามินบี 6 และกรรมวิธีการ
ผลิต

ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

23 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 255

สูตรส่วนผสมส�าหรับผลิตหน่อไม้แผ่นปรุงรสทอดกรอบ
และกรรมวิธีการผลิตหน่อไม้แผ่นดังกล่าว

ผศ.ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์

24 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

สูตรสาหร่ายทะเลผสมใบย่านางอบกรอบและ 
กรรมวิธีการผลิต

ผศ.ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์

25 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

สูตรผลิตภัณฑ์เต้าฮวยนมสดเสริมโปรตีนสกัดจากข้าว
และกรรมวิธีการผลิต

ผศ.ดร.รัชนี  เจริญ

26 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

เครื่องขึ้นรูปเศษและผงถ่านหิน ผศ.ขวัญชัย เสวีนันท์

27 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ชุดให้ความชื้นและความร้อนต่อออกซิเจนผสมก๊าซเฉื่อย รศ.ดร.เพ็ญศิริ ทองผดุงโรจน์
รศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล

28 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

อุปกรณ์บ�าบัดน�้าด้วยเซลล์ไฟฟ้าแบบท่อในท่อที่มีท่อพ่น
ก๊าซบริเวณผิวขั้วแอโนด

รศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล

29 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

เครื่องท�าสังขยาใบเตย รศ.วัชรชัย  ภุมรินทร์

30 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ถังสกัดเรซินอิพ็อกซีจากซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดย่อมภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความดันสูง

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

31 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

กรรมวิธีการเพิ่มคุณสมบัติชอบน�้าด้วยโอโซนบนพื้นผิว
แผงกระจายน�้าพีวีซีในคูลลิ่งทาวเวอร์

รศ.ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล

32 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559

เครื่องช่วยอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับคนพิการ
ทางสายตา

ผศ.ดร.เชิดพงษ์  ดีเลิศไพบูลย์

33 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

สูตรส่วนผสมเครื่องดื่มน�้าลูกเดือยผสมจุลินทรีย์ 
โปรไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต

ผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร

34 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

หม้อกวนขนมหม้อแกงที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอน 
ใช้น�้าผสมผงเงินระดับอนุภาคนาโนเป็นสารท�างาน

ผศ.ดร.นิพนธ์  ภูวเกียรติก�าจร
ผศ.ดร.ธัญญา  ปรเมษฐานุวัฒน์

35 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เครื่องอบแห้งแบบกระแสชนชนิดท่อเกลียวส�าหรับการ
อบแห้งวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

รศ.ดร.ฉัตรชัย นิมมล

36 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เครื่องทดสอบการรั่วของข้อต่อหมุน ผศ.ขวัญชัย เสวีนันท์

37 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ชุดปรับจูนแก๊สหุงต้มส�าหรับเครื่องยนต์เล็ก ผศ.ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์

38 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

กระบวนการไฮโดรจิเนชันของสารจ�าลองน�้ามันปาล์ม 
โดยตัวเร่งปฏิกิริยานิเกิลโมลิบดินัมบนตัวรองรับซิลิกา
อะลูมินา 
(NiMo/ SiO2-Al2O3)

ผศ.ดร.สมิทธิชัย  สียางนอก
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39 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

หุ่นยนต์เก็บเศษโลหะ ผศ.ดร.ยุพิน  สรรพคุณ
อ.นัฎฐพันธ์ นาคพงษ์

40 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

ชุดทดลองแขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด อ.เรวัฒน์ บุญจันทร์

41 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

เครื่องตกตะกอนอนุภาคแบบโซลิดคอนแทคท์ อ.ดร.ประยุทธ เจียมฤทธิวงศ์

42 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 12 เมษายน  2559

นาฬิกาดิจิตอลปรับตั้งเวลาโดยใช้รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด
ควบคู่กับตัวเลขหลักแสดงชั่วโมงและตัวเลขหลักแสดงนาที
บนนาฬิกา

ผศ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

43 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 12 เมษายน  2559

นาฬิกาดิจิตอลปรับตั้งเวลาโดยใช้รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด
ควบคู่กับตัวเลขหลักแสดงชั่วโมงและตัวเลขหลักแสดงชั่วโมง
บนนาฬิกา

ผศ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

44 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

นาฬิกาดิจิตอลปรับตั้งเวลาโดยใช้รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด
ควบคู่กับตัวเลขหลักแสดงนาทีบนนาฬิกา

ผศ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

45 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

นาฬิกาดิจิตอลปรับตั้งเวลาโดยใช้รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด ผศ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

46 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

สูตรส่วนผสมพุดดิ้งกึ่งส�าเร็จรูปชนิดผงที่มีส่วนผสมของ 
น�้านมถั่วขาวและงาด�าและกรรมวิธีการผลิต

อ.ศุรัฐนันท์  คงวรรณ

47 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

กรรมวิธีการผลิตอนุภาคซีนขนาดนาโนที่มีการกักเก็บสาร
แกมมาโอไรซานอลที่มีการกักเก็บสารแกมมาโอไรซานอล

รศ.ดร.วิไล  รังสาดทอง

48 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานการเคลื่อนไหวของคลื่นน�้า อ.ศรายุทธ  เงินทอง

49 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

สูตรส่วนผสมขนมขบเคี้ยวปรุงรสทอดกรอบจากหน่อไม้และ
กรรมวิธีการผลิต

อ.ศุรัฐนันท์  คงวรรณ

50 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

เครื่องตีขวดแก้วและบดเศษแก้ว ผศ.ขวัญชัย  เสวีนันท์

51 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

สูตรส่วนผสมของเนื้อดินที่ใช้ส�าหรับเครื่องปั้น ดินเผาและ
กรรมวิธีการผลิต

อ.ดร.สมใจ  มะหมีน

52 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

เครื่องผลิตแผ่นแป้งซาลาเปา ผศ.ดร.สุนทร  สิทธิสกุลเจริญ

53 อนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2559

เครื่องตีเกลียวลวดทองแดง ผศ.ขวัญชัย  เสวีนันท์

54 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ยานล�าเลียงสะเทินน�้าสะเทินบก อ.ศรายุทธ  เงินทอง

55 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

อุปกรณ์ล�าเลียงเศษกลึง ผศ.ดร.สุนทร  สิทธิสกุลเจริญ

56 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

เครื่องขึ้นรูปก�ายาน ผศ.ดร.สุนทร  สิทธิสกุลเจริญ

57 อนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2559

แป้นพิมพ์เสมือนส�าหรับการพิมพ์ด้วยสายตา รศ.ดร.พยุง  มีสัจ

58 อนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2559

กรรมวิธีการผลิตแอมโมเนียมแมกนีเซียมซิลิเกตเพื่อใช้ในการ
ดูดซับสารเจือปนในการผลิตไบโอดีเซล

รศ.ดร.อนุรักษ์  ปีติรักษ์สกุล
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59 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

เครื่องอบแห้งด้วยเทคนิคการสั่นสะเทือนร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ อ.ธีรศักดิ์  ศรีมิตรรุ่งโรจน์ 
อ.พันค�า  ศรีอุทัย
อ.นิติธร  คงแก้ว
อ.พชร  จุ้ยพลอย

60 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

สูตรส่วนผสมของเนื้อดินที่ใช้ส�าหรับเครื่องปั้น ดินเผาและ 
กรรมวิธีการผลิต

อ.ดร.สมใจ  มะหมีน

61 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

เครื่องเติมอากาศแบบปั๊มเทอร์ไบน์ที่จ่ายอากาศเข้าด้านดูด รศ.ดร.อนุรักษ์  ปีติรักษ์สกุล
อ.ไพโรจน์  วงศ์วิโรจน์ธนา

62 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

สูตรส่วนผสมน�้ายางพาราดัดแปรส�าหรับท�าถนน 
ยางพาราดินซีเมนต์

ผศ.ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี

63 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

เครื่องอ่านฉลากยาส�าหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้มองเห็น 
โดยใช้อาร์เอฟไอดี

รศ.ดร.ฐิติพงษ์  เลิศวิริยะประภา

64 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2559

เครื่องอบแห้งด้วยแรงโน้มถ่วงร่วมกับเทคนิคลมร้อนพยุง อ.ธีรศักดิ์  ศรีมิตรรุ่งโรจน์

65 อนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่นิกเคิลเมทัลไฮไดรด์ที่บอกแนวโน้มระดับ
พลังงานที่แสดงผลด้วย 7-เซกเม้นต์ (7-Segment)

ผศ.วรพงษ์  วงศ์พาสุข

66 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

สูตรการพัฒนายางโดยการใช้ผงหมึกเป็นสารตัวเติม 
และกรรมวิธีการผลิต

อ.ศิริชัย  ก้านกิ่ง

67 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

กรรมวิธีการผลิตผงโปรตีนปลาไฮโดรไลเซตโดยการย่อยสลายด้วย
เอนไซม์แอลคาเลส

อ.ณิชารีย์ วิสุทธิแพท
ผศ.ดร.ศศิธร  คงเรือง

68 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

สูตรส่วนผสมบิสกิตกล้วยทับและกรรมวิธีการผลิต อ.ศุรัฐนันท์  คงวรรณ

69 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

แอพพลิเคชั่นแป้นพิมพ์ภาษาไทยเสมือนรูปทรงกลมส�าหรับ 
การพิมพ์ด้วยสายตา

รศ.ดร.พยุง  มีสัจ

70 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลส�าหรับงานบริการ 
หลังการขาย กรณีศึกษา โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

71 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่องานซ่อมบ�ารุงถนน กรณีศึกษา 
บริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม สาขาการคมนาคมขนส่ง

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

72 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559

โปรแกรมช่วยจัดการองค์ความรู้งานบ�ารุงรักษาเครื่องกล 
กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าพลังน�้า

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

73 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพ่ือลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติ
และรายละเอียดของการซ่อมบ�ารุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์ 
กรณีศึกษา บริษัทขนส่งและกระจายสินค้า

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

74 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล ส�าหรับการพัฒนาชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตและประกอบชุดสายไฟ

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

75 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท�า 
ใบเสนอราคา

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

76 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บวัสดุหน่วยงานซ่อม
บ�ารุงและการติดตั้งงานหุ้มฉนวน

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

77 ลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

การพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชื่อมโยงระบบควบคุม
อัตโนมัติเพื่อลดเวลาการจดบันทึกและรายงานผล

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล
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ลำาดับที่ ประเภท/วันออกสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ผู้สร้างผลงาน

78 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

การพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเพ่ือลดเวลาในการสืบค้น
ชุดอุปกรณ์งานทดสอบผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตเพลา
ขับรถยนต์

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

79 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

การพัฒนาโปรแกรมลดเวลาการค้นหาข้อมูลในการเสนอราคา
เพื่อประมูลโครงการ กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

รศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล

80 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เครื่องรีดขวดน�้าพลาสติกกึ่งอัตโนมัติ ผศ.ดร.ประเสริฐศกัด์ิ  เตยีวงศ์สมบตัิ

81 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ระบบติดตามยานพาหนะ ผศ. ว่าท่ี ร.ต.ดร.พงษ์พิสฐิ  วฒิุดษิฐโชติ

82 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ระบบจ�าลองการขับรถยนต์เสมือนจริงส�าหรับผู้ป่วย
โรคพาร์กินสัน

ดร.สรเดช ครุฑจ้อน

83 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

โปรแกรมควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกสองระบบ อ.สัก  สิทธิชมภู

84 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

โปรแกรมการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้สัญญาณการเต้นของหัวใจ รศ.ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง

85 ลิขสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

โปรแกรมการตรวจจับการล้มโดยใช้ Accelerometer Gyroscope 
และการค�านวณแรงกระแทกบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์

ผศ.ดร.ทิพยา  จินตโกวิท

หมายเหตุ   * แบบพับกระทง มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
 **  ปลั๊กไฟฟ้า มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
 ***  ลวดลายผ้า มีรูปแบบที่แตกต่างกัน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการ 

ให้มีความเข็มแขงและเป็นที่ยอมรับ

เป้าประสงค์ที่

4.1

เป้าประสงค์ที่

4.2

เป้าประสงค์ที่

4.3

ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

เป็นองค์กรที่ ให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล

งานบริการวิชาการสามารถนำามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็ง 
    และเป็นที่ยอมรับ

 เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีผลการด�าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีศักยภาพ และเป็นท่ี
ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และกรรมการ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสิ้น 469 คน ให้บริการจัดฝึก
อบรม สัมมนา และบรรยายพิเศษ จ�านวน 176 โครงการ ให้บริการ 254 ครั้ง และให้บริการผลิต ตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ์
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนหลายหน่วยงาน จ�านวน 215 โครงการ ให้บริการ 9,286 ครั้ง นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการให้บริการด้านค�าปรึกษาเฉพาะด้านตาม 
องค์ความรู้ความช�านาญของแต่ละหน่วยงานในเรื่องต่างๆ จ�านวน 80 โครงการ ให้บริการ 3,235 ครั้ง

สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการตาม
มาตรฐานสากล และขยายเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐบาลและเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาตามความเชี่ยวชาญและจุดเน้นของแต่ละหน่วยงานจากการศึกษา วิจัย ผลิต และพัฒนา ด้วยเทคโนโลยี
ทีท่นัสมยั โดยมหีน่วยงานหลกัทีท่�าหน้าท่ีให้บรกิารวชิาการแก่สงัคมทีมุ่ง่เน้นการให้บรกิารวชิาการเฉพาะด้านทีส่�าคญั และได้รบัการ
รับรองมาตรฐานจากองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งมีผลการด�าเนินงานตามเป้าประสงค์ของการให้บริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ดังนี้

การผลิต ตรวจสอบ

และทดสอบผลิตภัณฑ์ 

 9,286 ครั้ง 

(64.82%)

การเป็นวิทยากร 

บรรยายพิเศษ 

808 ครั้ง

(5.64%)

การเป็นกรรมการ/ 

ที่ปรึกษา 

744 ครั้ง

(5.19%)

การให้ค�าปรึกษา 

 3,235 ครั้ง 

(22.58%)

การจัดฝึกอบรม สัมมนา

และบรรยายพิเศษ

254 ครั้ง 

(1.77%)

(หน่วย : ครั้ง)
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• สำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนทั้งด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมใน
การให้บริการวิชาการมาโดยตลอด ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมได้ด�าเนินการโครงการ 
Road Show จ�านวน 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ครั้งที่ 1 พนักงานบริษัท Chemical Innovation Co.,Ltd. ครั้งที่ 2 บุคลากรจาก
โรงน�้าตาลและเจ้าหน้าท่ีของส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย ครั้งที่ 3 และ 4 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรหม้อไอน�า้ และ 
คร้ังที่ 5 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสมรรถนะส�าหรับบุคลากรสายอาจารย์จากทุกคณะ และยังได้ด�าเนินโครงการเผยแพร่นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ีโดยเผยแพร่เทคโนโลยสู่ีชมุชนสังคม จ�านวน 6 ครัง้ ด้วยการน�าสิง่ประดษิฐ์โมเดลโรงไฟฟ้าชวีมวลระบบแก๊สซฟิิเคชัน่และ
เครื่องแกะเม็ดข้าวโพดเผยแพร่ในงานต่างๆ เช่นงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพฯ 
งานแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ชุมชน จ.บึงกาฬ งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ งานวันฉลองแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี งาน
เกษตรรุ่งเรืองเมืองสี่แคว จ.นครสวรรค์ และงานมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2016 เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการให้บริการชุมชน สังคม และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการให้ค�าปรึกษาแนะน�ากระบวนการผลิตให้
ได้มาตรฐานสินค้า OTOP เป็นการให้เปล่าไม่ได้มุ่งหวังผลก�าไร จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส�ารวจและวินิจฉัยสถานประกอบ
การเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โครงการส�ารวจและวินิจฉัยวิสาหกิจชุมชนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
ประเภทผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ ผลิตภัณฑ์วัสดุปั้นส�าเร็จรูป หุ่นกระบอกไทย ผลิตภัณฑ์หัวโขน และอื่นๆ ด�าเนินโครงการให้บริการ
วิชาการภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน 

ส�านกัพฒันาเทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรม ได้น�าโครงการบรกิารวชิาการมาบรูณาการกบัการเรยีนการสอนของนกัศึกษา อาท ิโครงการ
ยกระดับการซ่อมบ�ารุงชุดลูกหีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหีบอ้อย ประจ�าปี 2559 บูรณาการกับวิชา 030323221 Welding 
Technology Project 1 และวิชา 030323222 Welding Project 2 และโครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกในอุตสาหกรรม 
เครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ พื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล บูรณาการกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไม้และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน เป็นต้น

• สำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา  

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ให้
บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการผลิตผลงานทางวิชาการ ด้านสื่อต้นแบบการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้าน
อาชวีศกึษาและเทคนคิศกึษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม และส่งเสรมิการน�าไปใช้พฒันาบคุลากรด้านส่ือการเรยีนการสอน 
วิจัยสื่อและพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และได้จัดตั้ง
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB Personnel 
Certification Body) ข้ึน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เป็นองค์กรทีม่หีน้าทีร่บัรองสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชพี โดยส�านกัพฒันา
เทคนคิศกึษาเป็นหน่วยรบัรองบคุลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17024 และมอีาชพีทีใ่ห้การรบัรอง จ�านวน 15 สาขาอาชพี ได้แก่
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1. นักบริหารโครงการสารสนเทศ
2. นักพัฒนาระบบ
3. นักทดสอบระบบ
4. นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
5. ผู้ควบคุมคุณภาพ
6. นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
7. ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
8. ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค

นอกจากนีส้�านกัพฒันาเทคนคิศึกษา ได้ด�าเนนิการจดัโครงการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิทางปัญญาเพือ่การค้าและการลงทนุ 
โดยด�าเนนิโครงการบรกิารวชิาการทีส่�าคญั อาท ิโครงการสนบัสนนุผูเ้ข้ารบัการประเมนิเพือ่การรบัรองสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐาน
อาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ โครงการ TPM ตามแผนวิสาหกิจ และโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและส่ือการเรียนการสอนแก่มูลนิธิพระดาบส 
เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นต้น

• สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  

สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรัง่เศสเป็นหน่วยงานโดยความร่วมมอืของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืกบั
สภาอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลฝรั่งเศส (French Federation of Mechanical Engineering Industries-FIM), สมาคม
บริษัทผู้พัฒนาอุปกรณ์การสอนด้านอุตสาหกรรม (France DIDAC), และบริษัทจากประเทศฝรั่งเศสอีกกว่า 13 บริษัท ทั้งนี้สถาบันฯ 
มีการพัฒนา ก้าวหน้าอย่างเด่นชัดในการเป็นเสมือนเครื่องมือหลักด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศฝรัง่เศส โดยมคีวามเชีย่วชาญในด้านระบบการผลิตอตัโนมตั ิการกดักร่อนไฟฟ้า มาตรวทิยาเชิงกล ไฟฟ้าและ
พลงังาน และงานเชือ่ม ทัง้นีไ้ด้เสนอขอรบัการรบัรอง “ห้องปฏบิตักิารทดสอบส่วนผสมทางเคม”ี และได้รบัการรบัรองความสามารถ
ห้องปฏบิตักิารทดสอบตามมาตรฐาน เลขที ่มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ส�านกัมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และได้จดัตัง้ศนูย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน ชือ่ สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรัง่เศส เป็นหน่วยงาน
แรกและแห่งเดียวในมหาวิทยาลัย

9. นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
10. นักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย
     และคอมพิวเตอร์
11. ช่างตัดต่อแอนิเมชั่น
12. นักสร้างภาพแอนิเมชั่น
13. นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น
14. ช่างแมคคาทรอนิกส์
15. นักเขียนสตอรี่บอร์ด
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 เป้าประสงค์ที่ 4.3 งานบริการวิชาการสามารถนำามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้

การน�าองค์ความรูต้ามจดุเน้นของมหาวทิยาลยัในด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ในการให้บรกิารวชิาการ และน�ามาบรูณาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย อาทิ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมครูระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนการสอนด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรุน่ 25 โดยได้น�านกัศกึษาของคณะร่วมท�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งคอยให้ค�าแนะน�าและอ�านวยความสะดวกให้
แก่ผู้เข้าอบรม เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาสามารถน�าความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนจิตรลดา น�ามาบูรณาการกับรายวิชาการฝึกประสบการณ์การสอน
วชิาชพี 2 เพ่ือให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์จรงิ และสามารถวางแผนการสอน การแก้ปัญหาขณะท�าการสอนได้จากประสบการณ์จรงิ

3. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการตรวจสอบ ทดสอบวัสดุ (งานดึงเหล็กเส้น) ให้กับ ส�านักงานทางหลวง
ชนบทปราจีนบุรี โดยน�ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา Construction Material and Testing เพ่ือให้นักศึกษาได้ม ี
ส่วนร่วมในการให้บริการโครงการดังกล่าว

4. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้จดัโครงการฝึกอบรมด้านนวตักรรมการส่ือสารข้อมลูและเครอืข่าย โดยน�ามาบรูณาการกับการเรียน
การสอนรายวิชา 070315100 Data Communication and Network และ 070115700 Thesis

5. คณะวทิยาศาสตร์ พลงังานและสิง่แวดล้อม จดักิจกรรมโมโดลสร้างระบบพลงังานทดแทนขนาดเลก็ และจดัอบรมเชงิปฏิบตักิาร
เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนให้กับนักศึกษาของ มจพ. วิทยาเขตระยอง และนักเรียนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ระยอง โดยน�ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของคณะ

นอกจากนี้สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสยังได้มีความร่วมมือการให้บริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมและสังคมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ อาทิ โครงการความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับอาเซียน โครงการความร่วมมือกับบริษัท 
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ�ากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัย และโครงการความร่วมมือกับบริษัท แอพพลิแคด 
จ�ากัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ เป็นต้น
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 » มจพ. ลงนามความร่วมมือกับกลุ ่มบริษัท กัลฟ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา บุคลากร 
และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

 » มจพ. ลงนามความร่วมมอืกบับรษิทั ศรรีาชา เอวเิอชัน่ จ�ากดั 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง แลกเปลี่ยนองค์
ความรูใ้นด้านวศิวกรรมการบนิและผลติบคุลากรด้านการบนิทีม่ี
ความรู้ความสามารถ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

 » มจพ. โดยสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding 
Institute of Thailand-WIT) ลงนามความร่วมมือกับ 
The Deutscher Verband für Schweißen und verwandte 
Verfahren e. V. (DVS) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนาบุคลากรในระดับสากล ร่วมทั้ง
การวิจัยและพัฒนา ในด้านการเช่ือมและด้านวัสดุศาสตร์  
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

 » มจพ. โดยคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม จดังานประชมุวชิาการ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th National 
Conference on Technical Education) และจดัประชมุวชิาการ
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบันานาชาต ิครัง้ที ่3 (The 3rd International 
Conference on Technical ; Education) หัวข้อเรือ่ง “Engineering 
& Technical Education” เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2558  

• กิจกรรมสำาคญัด้านการให้บรกิารวชิาการ
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 » มจพ. โดยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดสัมมนา
วิชาการระดับชาติ  เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และธุรกิจ  พิชิตวิกฤติเศรษฐกิจไทย” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  
2558

 » มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ดานิลี่ จ�ากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์การศึกษาและวิจัยให้กับ มจพ. 
และได้มอบเงินทุนสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้มหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

 » มจพ. ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั มหาชน โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิการวจิยัพฒันาและ
นวัตกรรมที่สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะ
กระบวนการผลิตด้านต่างๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิผลมากขึ้น  
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558

 » มจพ. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดสัมมนา 
/เสวนา “ทศิทางอนาคตอตุสาหกรรมไทยกบัการลงทนุโครงสร้าง
พืน้ฐาน: ในบรบิทการรวมตวัในระดบัภมูภิาคอาเซยีน” เมือ่วนัที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 
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 »  มจพ. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์
ความรูแ้ละผลิตบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยป้ีองกนั
ประเทศร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559

 » มจพ. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมในงานวิศวกรรม “International 
Conference on Engineering Innovation (ICEI 2016)”  เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2559

 » มจพ. ลงนามความร่วมมือกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
ปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ในการพัฒนา
ศักยภาพของช่างเทคนิค นักเทคโนโลยี และครูฝึกช่างเทคนิค 
ขั้นสูง (Thai-German Meister) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

 » มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2559
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 » มจพ. ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดบึงกาฬ และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านยางพารา 
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยางพาราให้เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2559

 » มจพ. โดยส�านกัพฒันาเทคนคิศกึษา ลงนามความร่วมมอืกับ 
บริษัท ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือใน
การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยรีะบบก�าลังงานของไหล (ไฮดรอลิก-นวิแมตกิ) และการ
ควบคมุอตัโนมตัเิพือ่มุง่สูเ่ชงิพาณชิย์ เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2559

 » มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในด้านการศึกษา และพัฒนา
บุคลากร งานวิจัย และพัฒนา การบริหารจัดการองค์ความรู ้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2559

 » มจพ. ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ 
จ�ากดั (มหาชน) โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ร่วมมอืด้านการศึกษา การ
วิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหาร
จดัการทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมการผลติและบรกิารด้านอาหาร 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
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 » มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ การยางแห่งประเทศไทย และ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการแปรรปูการสร้างถนนลาดยางพารา 
โพลิเมอร์ดินซีเมนต์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

 » มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครอื SCG โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิ
ความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การค้นคว้า
นวตักรรม การวจิยัและพฒันา การบรหิารจดัการองค์ความรูง้าน
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

 » มจพ. ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดย
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ออกแบบและพฒันาส่ือการเรยีนการสอนด้าน
อาชวีะและเทคนคิศกึษา ร่วมกนัพฒันาบคุลากรให้มคีวามพร้อม
ในโครงการทวิศึกษา และจัดท�างานวิจัยและพัฒนาด้าน
อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

 » มจพ. ลงนามความร่วมมือกับกองพลทหารราบท่ี 2 รักษา
พระองค์ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ร่วมกนัพฒันาการศกึษาและการ
วจิยั เพือ่พฒันาเทคโนโลย ีสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมของภารกจิ
กองพลด้านการรกัษาความม่ันคง และผลประโยชน์ของชาต ิเมือ่
วันที่ 20 กันยายน 2559
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม 

และจริยธรรม

เป้าประสงค์ที่

5.1

เป้าประสงค์ที่

5.3

เป้าประสงค์ที่

5.2

เป้าประสงค์ที่

5.4

มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ 

ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

เสริมสร้างและบูรณาการวิถีธรรม วิถีไทยให้สอดคล้องกับ 

กระแสโลกาภิวัฒน์

สร้างเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

สู่สาธารณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม 

และจริยธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืมรีะบบและกลไกการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม มรีะบบส่งเสรมิให้บคุลากร
น�ากิจกรรมด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ต่อสาธารณชน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ทั้ง 4 ประการ ดังนี้

 เป้าประสงค์ที่ 5.1  มีการบูรณาการองค์ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศิลปวัฒนธรรม  

   คุณธรรม และจริยธรรม

มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีบทบาทในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและร่วมพัฒนาชุมชน อนุรักษ์
สืบทอดและบูรณาการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการน�าองค์ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีบูรณาการร่วมกับศิลปวัฒนธรรม อาทิ

• คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม จดัโครงการบรกิารวชิาการและท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม “ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง” ครัง้ที ่4  
ณ วดัธรรมนมิติต์ และโรงเรยีนวดัธรรมนมิติต์ จ.ชลบรุ ีโดยนกัศึกษาสามารถน�าความรูจ้ากการเรยีนมาประยกุต์ใช้เพือ่ท�านบุ�ารงุ
กจิกรรมทางศาสนา และเพือ่ให้นกัศกึษามกีารวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ มคีวามละเอยีดรอบคอบ มวีนิยัในการท�างาน 
และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา

• คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นกัศกึษาเข้าร่วมการประกวดหรอืแข่งขนัทีเ่ป็นการน�า
องค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาบรูณาการกบัศลิปวฒันธรรม โดยได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 จากการประกวด
ภาพถ่าย หัวข้อ สงกรานต์ในวัด ประหยัดน�้าช่วยชาติ สืบสานประเพณีไทย 2559 ของกรมการศาสนา

 เป้าประสงค์ที่ 5.2  สร้างเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ 

   ในระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในระดับ
ชาติและนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกจิตส�านึกให้บุคลากรและนักศึกษามีความรักและความภาคภูมิใจในภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย อาทิ

• คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมแข่งขันการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP 
ระดบัจงัหวดั ได้รบัรางวลัอนัดบัที ่1, 2 และ 3 จากการเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบบรรจภัุณฑ์สินค้า OTOP ระดบัจงัหวดั
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จัดโดยส�านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี

 เป้าประสงค์ที่ 5.3 เสริมสร้างและบูรณาการวิถีธรรม วิถีไทยให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์

มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างวิถีธรรม วิถีไทยในความเป็นสากล เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และของไทย อาทิ 

• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ โดยมีการสอนและพูดคุยแลกเปล่ียนเกี่ยวกับ
ประเพณีลอยกระทง และการประดิษฐ์กระทงของไทยให้กับนักศึกษาชาวเวียดนามระดับปริญญาเอกของคณะ

• คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมภายใต้ 
พหสุงัคมเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน โดยจดัให้นกัศกึษาได้มกีารแสดงประกวดแข่งขนัวฒันธรรมชาตต่ิางๆ ในประชาคมอาเซยีน 
สะท้อนวิถีชีวิตของชาติในประชาคมอาเซียน
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• คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดโครงการทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมสัญจรท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพและคุณธรรม

 เป้าประสงค์ที่ 5.4 สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมสู่สาธารณะ

มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย โดยให้นักศึกษาและบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ 

• คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม จดัโครงการค่ายอาสาพฒันาโรงเรียนในชนบท โดยสร้างอาคารห้องสมดุ ให้กบัโรงเรยีนบ้านโป่งเจด็ 
จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสามัคคี มีความรับผิดชอบ น�าความรู้ความสามารถตามความถนัดไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าสู่หมู่บ้าน 

• คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จดัโครงการส่งเสรมิงานหตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผาเกาะเกร็ด จ.นนทบรุ ีโดยมีวตัถปุระสงค์
เพือ่สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างคณะกบัชมุชน และเพือ่ให้นกัศกึษาบคุลากรและศษิย์เก่าได้ศกึษาเรยีนรูก้ารแกะลวดลาย
ศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน

โครงการ/กิจกรรมสำาคัญประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 » พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

 » งานประเพณลีอยกระทง ประจ�าปี พ.ศ. 2558
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 » พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ�าปี พ.ศ. 2558

 » งานวนัรวมน�า้ใจชาว มจพ. ประจ�าปี พ.ศ. 2558 “57 ปี สามัคคีสร้างสรรค์งานวจิยั เทคโนโลยแีละนวตักรรม คือวฒันธรรมชาว มจพ.”

 » งานท�าบุญตักบาตรปีใหม่ 2559
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 » งานใยศิลป์ ครั้งที่ 26 ภายใต้ชื่องาน “งามกาย งามใจ อย่างวีรสตรีไทย”

 » งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี 2559

 » งานวันวิสาขบูชาโลก สัปดาห์ส่งเสริมวิถีธรรม วิถีไทยในบริบท วิถีสากลใต้ร่มพระศาสดา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 » งานเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบตัคิรบ 70 ปี

 » งานสัปดาห์ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” 

 » การแสดงละครพื้นบ้านแนวไฉ่เตี้ยว เรื่อง “หลิวซันเจี่ย” ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 » งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ�าปี 2559 ณ วัดมัชฌันติการาม

 » พิธไีหว้ครู ประจ�าปีการศกึษา 2559 ณ มจพ. กรงุเทพมหานคร, มจพ. วทิยาเขตปราจนีบรุ ีและ มจพ. วทิยาเขตระยอง 

 » พิธีถวายบังคมและกล่าวค�าสัตย์ปฏิญาณ ถวายตนเป็นลูกพระจอมเกล้า ประจ�าปี 2559
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 » งาน “ด้วยรักและผูกพัน แด่ผู้เกษียณอายุ มจพ. ประจ�าปี 2559” 

 » งาน “ทอดกฐนิสามัคค ีประจ�าปี 2559 ณ วดัป่าอมัพวนั จ.ชลบุร ีและผ้าป่าเครือ่งฟอกไต” 



สารสนเทศ

หลักสูตร

นักศึกษา

บุคลากร

งบประมาณ

อาคารสถานที่
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หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

หลักสูตรจ�าแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา

หน่วยงาน

ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปวช.

ป. ตรี ป. โท ป. เอก

1.   คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 15 2 2 - 12 1 - 7 1 - 40 22.60

2.   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 6 - - - 8 - - 7 1 - 22 12.43

3.   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 12 - - 1 10 - - 5 1 - 29 16.38

4.   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - 7 - - - 2 - - - - - 9 5.08

5.   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - 3 - 1 1 - 1 6 3.39

6.   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - - - - - 2 1 - 1 - - 4 2.26

7.   คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 3 - - - - - - - - - 3 1.69

8.   คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - 5 - - - - - - - - - 5 2.83

9.   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - 5 - - - - - - - - - 5 2.83

10. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - 2 - - - 2 - - - - - 4 2.26

11. คณะบริหารธุรกิจ - 3 - - - 1 - - 1 - - 5 2.83

12. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม - 2 - - - 1 - - 1 - - 4 2.26

13. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ - 2 - - - - - - - - - 2 1.13

14. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
     สิรินธร ไทย-เยอรมัน

- - - - - - - 4 - - 3 7 3.95

15. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 19 - - - 9 - - - - - 31 17.51

16. วิทยาลัยนานาชาติ - - - 1 - - - - - - - 1 0.57

รวม
3

81 2 3 1 50 2 5 23 3 4

177 10087 57 30

1.70 49.15 32.20 16.95
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หลักสูตร

บุคลากร

งบประมาณ

อาคารสถานที่

ปริญญาโท  

57 (32.20%)

ปริญญาตรี 

87 (49.15%)

ปริญญาเอก 

30 (16.95%)

ปวช. 

3 (1.70%)

หน่วย : หลักสูตร

หน่วย : หลักสูตร

177
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รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559

คณะ/หลักสูตร จ�านวน สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 17

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศิวกรรมการบนิและอวกาศ วศิวกรรมโลจสิตกิส์  วศิวกรรมหุน่ยนต์และระบบ
อัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน  
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  
วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต     
  (ต่อเนื่อง) (อส.บ.)

2 เทคโนโลยีการผลิต  
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 13 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ การบริหารงานก่อสร้าง
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมการบินและอวกาศ
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.)

5 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
  (ค.อ.ม.)

6 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 1 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 8 คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา วิศวกรรมโยธาและ
การศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 12

สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เคมีอุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สถิติธุรกิจและการประกันภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 วิศวกรรมชีวการแพทย์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) 10 เคมีอุตสาหกรรม อุปกรณ์การแพทย์ สถิติประยุกต์  
คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ ฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
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- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 - หลักสูตรภาษาไทย
  
 - หลักสูตรภาษาอังกฤษ

5

1

เคมีอุตสาหกรรม สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  ฟิสิกส์ประยุกต์  
คณิตศาสตร์ประยุกต์    

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

- เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 1 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

- อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง) (อส.บ.) 3 การจดัการอตุสาหกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลเกษตร

- อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม.) 1 การจัดการอุตสาหกรรม

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 1 วิทยาการสารสนเทศประยุกต์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  - หลักสูตรภาษาไทย

  - หลักสูตรนานาชาติ

3

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

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

1
1

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

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

2
1

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

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

ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 1 สถาปัตยกรรม

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

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาต ิ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ม.)
  - หลักสูตรนานาชาติ

4 วศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์ วศิวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ วศิวกรรมเคมี
และกระบวนการ วิศวกรรมวัสดุและการผลิต

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

วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)

3 เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โยธา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 12 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง เทคโนโลยีวิศวกรรม
อุตสาหการ เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีวิศวกรรมการท�าความเย็นและการปรับอากาศ
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
เทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ เทคโนโลยวีศิวกรรมซ่อมบ�ารงุอากาศยาน

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
  (ต่อเนื่อง) (อส.บ) 

6 เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีการเชื่อม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง เทคโนโลยีเครื่องต้นก�าลัง
เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.) 7 เทคโนโลยีวิศวกรรมการการก่อสร้าง การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม 
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน 
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 การจดัการนวตักรรมเพือ่ธรุกจิและอุตสาหกรรม การจดัการด้านวศิวกรรมและ
สิ่งแวดล้อมในเมือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 5 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและระบบอัตโนมัติ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการ
เคมี เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุ
และกระบวนการผลิต

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 เทคโนโลยพีลงังานและการจดัการ  กระบวนการอตุสาหกรรมเคมแีละสิง่แวดล้อม

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

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) 1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
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วิทยาลัยนานาชาติ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
  - หลักสูตรนานาชาติ 1 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  การบริหารอุตสาหกรรม

การผลิตและบริการ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) 1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

 

นักศึกษา

นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2559 จ�าแนกตามการรับเข้า

หมายเหตุ  สอบผ่านสกอ. หมายถึง การรับนักศึกษาที่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกจากระบบส่วนกลาง (สทศ.)
 โควตาเรียนดี หมายถึง นักศึกษาในพื้นที่ นอกพื้นที่ และโครงการพิเศษ ประเภทคุณงามความดี และโรงเรียนเครือข่าย
   โควตาความสามารถพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม, กีฬา, บ�าเพ็ญประโยชน์  และหุ่นยนต์
     นักศึกษาพิเศษ หมายถึง บุคคลที่สนใจศึกษาวิชาบางวิชา เพื่อเสริมสร้างระดับความรู้ของตนให้สูงขึ้น หรือนักศึกษาของสถาบัน/  
              มหาวิทยาลัยอื่นที่ขอลงทะเบียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัย

หน่วย : คน

รับผ่านสกอ. 

1,664 (19.18%)

โควตาเรียนดี 

2,383 (27.46%)

โควตาความสามารถพิเศษ

176 (2.03%)

รับตรง  

4,446 (51.24%)

นักศึกษาพิเศษ  

8 (0.09%)

8,677
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หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ณ วันที่ 1 กันยายน 2559

กลุ่มสาขา/หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 612 0 0 0 612 7.05

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 0 1,969 195 28 2,192 25.26

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 1,121 65 13 1,199 13.82

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - 456 - - 456 5.26

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 126 15 141 1.62

คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 164 - - 164 1.89

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - 228 4 - 232 2.67

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 0 3,480 353 78 3,911 45.07

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 1,068 154 22 1,244 14.34

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 348 58 42 448 5.16

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 1,751 92 - 1,843 21.24

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร
ไทย-เยอรมัน

- - 49 14 63 0.73

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - 313 - - 313 3.61

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 19 5 24 0.28

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - - 19 5 24 0.28

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 0 417 0 0 417 4.81

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - 417 - - 417 4.81

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี 
การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์

0 1,284 190 47 1,521 17.53

คณะบริหารธุรกิจ - 789 171 29 989 11.40

วิทยาลัยนานาชาติ - 74 - - 74 0.85

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม - 202 19 18 239 2.75

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ - 219 - - 219 2.52

รวม 612 7,150 757 158 8,677 100

ร้อยละ 7.05 82.40 8.73 1.82 100

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 จ�าแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา
หน่วย : คน
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นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 จ�าแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา

กลุ่มสาขา/หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 1,522  0  0  0 1,522 5.62

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 0 6,721 478 150 7,349 27.16

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 4,287 207 60 4,554 16.83

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  - 1,430 7 - 1,437 5.31

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  -  - 255 90 345 1.27

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  - 502  - - 502 1.85

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - 502 9  - 511 1.89

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 0 12,127 959 424 13,510 49.92

คณะวิศวกรรมศาสตร์  - 4,537 372 166 5,075 18.75

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  - 1,418 198 223 1,839 6.80

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 5,472 271  - 5,743 21.22

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร
ไทย-เยอรมัน 

 -  118 35 153 0.57

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  - 700  -  - 700 2.59

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 58 21 79 0.29

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  -  - 58 21 79 0.29

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  0 1,446 0 0 1,446 5.34

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - 1,446  -  - 1,446 5.34

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี 
การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์

 0 2,605 400 153 3,158 11.67

คณะบริหารธุรกิจ - 1,677 357 90 2,124 7.85

วิทยาลัยนานาชาติ - 161  -  - 161 0.59

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  - 360 43 63 466 1.72

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  - 407  -  - 407 1.50

รวม 1,522 22,899 1,895 748 27,064 100

ร้อยละ 5.62 84.61 7.00 2.77 100

หน่วย : คน
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ผู้ส�าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558 จ�าแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา

กลุ่มสาขา/หน่วยงาน
ระดับการศึกษา

รวม ร้อยละ
ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 461 0  0  0 461 8.46

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 0 1,387 199 13 1,599 29.36

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 898 72 3 973 17.86

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - 445 24 - 469 8.61

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  - - 103 10 113 2.08

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  - 44  - - 44 0.81

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 0 2,302 403 109 2,814 51.66

คณะวิศวกรรมศาสตร์  - 961 191 15 1,167 21.42

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  - 241 96 87 424 7.78

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 1,100 79  - 1,179 21.65

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร
ไทย-เยอรมัน 

 - - 37 7 44 0.81

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 36 1 37 0.68

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -  - 36 1 37 0.68

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 0 252 0 0 252 4.63

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  - 252  -  - 252 4.63

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี
การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์

0 49 215 20 284 5.21

คณะบริหารธุรกิจ -  - 202  - 202 3.70

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ - 49 -  - 49 0.90

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -  - 13 20 33 0.61

รวม 461 3,990 853 143 5,447 100

ร้อยละ 8.46 73.25 15.66 2.63 100

หมายเหตุ  ข้อมูลจากกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา  ณ วันที่  18  ตุลาคม  2559

หน่วย : คน
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บุคลากร

จ�านวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 จ�าแนกตามประเภท

จ�าแนกตามหน่วยงานและประเภท
หน่วย : คน

สายวิชาการ สายสนับสนุน พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

ลูกจ้าง
ประจ�า

พนักงานพิเศษ รวม
ข* พ.ม.* ข* พ.ม.*

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 48 173 20 60 2 1** 7 52 363

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 18 89 14 33 2 - 6 17 179

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 40 134 12 30 - 2*** 1 37 256

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - 48 1 16 1 - - 24 90

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - 22 - 8 1 2** - 18 51

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 10 39 - 10 - 9** - 11 79

คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 16 - 11 4 - - 5 36

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - 27 - 16 1 - - 21 65

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - 36 - 10 - - - 3 49

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - 34 - 13 - - - 1 48

คณะบริหารธุรกิจ - 41 1 8 - 1** - 1 52

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม - 10 - 9 - - - 2 21

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 12 - 4 - - - 11 28

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 33 210(1) 3 42 1 2** 5 89(2) 385

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน - 24 1 27 - 3*** - 6 61

วิทยาลัยนานาชาติ - 3 - 7 - 2** - - 12

บัณฑิตวิทยาลัย - - - 15 - - 1 4 20

ส�านักงานอธิการบดี - - 11 202 6 2*** 20 68 309

ส�านักหอสมุดกลาง - - 5 45 - - - 13 63

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา - - 5 56 - - 2 2 65

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม - - 3 25 - - - 2 30

ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 23 - - - 14 37

ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 20 6 - - 5 31

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส - - 4 31 - - - 5 40

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน - - - 12 - - - 1 13

หอพักนักศึกษา - - - 1 - - - 24 25

กองงาน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี - - - 10 6 - - 10 26

กองงาน มจพ.วิทยาเขตระยอง - - - 16 - - - 6 22

รวมทั้งหมด 150 918 80 760 30 24 42 452 2,456

ประเภทบุคลากร

หน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2559 
*  ข : ข้าราชการ, พ.ม. : พนักงานมหาวิทยาลัย
**  ชาวต่างประเทศ
***   รวมชาวไทยและชาวต่างประเทศ

(1) ข้อมูลรวม ครู และครูผู้ช่วย โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ�านวน 16 คน
(2) ข้อมูลรวม ครูปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องต้นก�าลัง และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยี 
 อุตสาหกรรม จ�านวน 15 คน 

สายสนับสนุนวิชาการ* 

840 (34.20%)
พนักงานพิเศษ 

452 (18.40%)

พนักงานราชการ 

30 (122%)
ลูกจ้างชั่วคราว 

24 (0.98%)ลูกจ้างประจ�า 

42 (1.71%)

* จ�านวนบุคลากรสายวิชาและสายสนุบสนุนวิชาการเป็นบุคลากรประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น

สายวิชาการ* 

1,068 (43.49%)

2,456



120
รายงานประจำาปี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

1000

1100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 46 53 51 150

8 106 276 528 918

8 152 329 579 1,068

0.75 14.23 30.81 54.21 100

0

100

1000

1100

200

300

400

500

600

700

800

900

59 78 13 150

443 438 37 918

502 516 50 1,068

47.00 48.32 4.68 100

บุคลากรสายวิชาการ  จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ  จ�าแนกตามระดับการศึกษา

หน่วย : คน

หน่วย : คน
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งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�าแนกตามงบรายจ่าย 

 

0

500,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

1,292,726,900 189,182,900 51,281,700 464,113,300 1,997,304,800

64,007,966 261,145,340 184,583,524 28,120,970 537,857,800

งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จ�าแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งบบุคลากร

1,356,734,866 (53.52%)

งบด�าเนินการ 

450,328,240 (17.76%)

งบเงินอุดหนุน 

235,865,224 (9.30%)

งบลงทุน 

492,234,270 (19.42%)

2,535,162,600
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งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จ�าแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วยงาน/โครงการ
งบประมาณ

แผ่นดิน
ร้อยละ

งบประมาณ
เงินรายได้

ร้อยละ รวม ร้อยละ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 223,296,400 11.18 64,661,000 12.02 287,957,400 11.36

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106,135,600 5.31 18,622,000 3.46 124,757,600 4.92

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 156,958,800 7.86 81,085,200 15.08 238,044,000 9.39

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 56,166,600 2.81 21,184,100 3.94 77,350,700 3.05

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 17,033,100 0.85 1,599,400 0.30 18,632,500 0.73

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 35,559,600 1.78 9,068,400 1.69 44,628,000 1.76

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21,894,200 1.10 3,791,200 0.70 25,685,400 1.01

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 25,773,100 1.29 26,796,100 4.98 52,569,200 2.07

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 33,079,400 1.66 6,022,100 1.12 39,101,500 1.54

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 63,543,900 3.18 5,833,400 1.08 69,377,300 2.74

คณะบริหารธุรกิจ 37,269,900 1.87 15,574,500 2.90 52,844,400 2.08

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 4,422,000 0.22 5,680,700 1.06 10,102,700 0.40

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 9,015,700 0.45 2,733,700 0.51 11,749,400 0.46

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 199,200,600 9.97 113,412,000 21.09 312,612,600 12.33

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 
ไทย-เยอรมัน*

36,947,400 1.85 - - 36,947,400 1.46

วิทยาลัยนานาชาติ* 1,644,700 0.08 - - 1,644,700 0.07

บัณฑิตวิทยาลัย 11,289,000 0.57 7,056,900 1.31 18,345,900 0.72

ส่วนกลาง  ส�านักงานอธิการบดี 321,394,800 16.09 - - 321,394,800 12.68

ส�านักงานอธิการบดี 479,860,200 24 .03 24,142,700 4.49 504,002,900 19.88

ส�านักหอสมุดกลาง 38,544,500 1.93 12,612,700 2.34 51,157,200 2.02

ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 36,021,100 1.80 656,100 0.12 36,677,200 1.45

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 13,371,200 0.67 1,513,000 0.28 14,884,200 0.59

ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,086,400 0.81 19,868,300 3.69 35,954,700 1.42

ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* 31,593,400 1.58 - - 31,593,400 1.25

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส 17,089,200 0.86 628,600 0.12 17,717,800 0.70

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย-เยอรมัน*

4,114,000 0.20 - - 4,114,000 0.16

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย - - 72,230,900 13.43 72,230,900 2.85

โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย** - - 15,687,500 2.92 15,687,500 0.62

ทุนความสามารถดีเด่น - - 1,568,700 0.29 1,568,700 0.06

ส�ารองนักศึกษาพ้นสภาพ - - 1,905,700 0.35 1,905,700 0.08

โครงการบ�ารุงสุขภาพ - - 3,922,900 0.73 3,922,900 0.15

รวม 1,997,304,800 100 537,857,800 100 2,535,162,600 100

*    งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมอยู่ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
**   เงินที่จัดสรรจากค่าพัฒนาวิชาการ 10%
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน 4,676,942,403.01

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,676,942,403.01

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,166,523,300.18

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,166,523,300.18

รวมสินทรัพย์  8,843,465,703.19

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน 46,308,243.52

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 46,308,243.52

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 738,739,401.50

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 738,739,401.50

รวมหนี้สิน  785,047,645.02

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 8,058,418,058.17

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 8,058,418,058.17

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 8,843,465,703.19

หมายเหตุ งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

รายได้จากการด�าเนินงาน

 รายได้จากรัฐบาล 4,033,501,824.04

  รวมรายได้จากรัฐบาล 4,033,501,824.04

 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 3,456,706,776.76

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 3,456,706,776.76

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 576,795,047.28

หมายเหตุ งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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อาคารสถานที่

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

อาคารรวมทัง้สิน้ 43 หลัง (ไม่รวมอาคารย่อย) ประกอบด้วย อาคารเรยีน 23 หลงั  อาคารส�านกังาน 7 หลงั  และอาคารอืน่ๆ 13 หลงั  นอกจากนี ้

ยังมีอาคารที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างอยู่ คือ อาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ อาคารปฏิบัติการฝึกฝีมือพื้นฐาน

1. อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร  ไทย-เยอรมัน (TGGS) 
    (อาคาร 11)
      ชั้น 1   กองคลัง
      ชั้น 2   กองบริการการศึกษา
      ชั้น 3   ส�านักงานผู้อ�านวยการ TGGS
      ชั้น 4   ห้องพักอาจารย์
    1.1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องจักรกลหนัก (อาคาร 13)
2. อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 25)
  ชั้น 1  - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์, สหกรณ์ออมทรัพย์ มจพ.
  ชั้น 2  - ส�านักงานผู้บริหาร, ห้องประชุมประดู่แดง, กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ
     ชั้น 3-5   - ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ชั้น 6  - กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์, กองกฎหมาย
                   กองแผนงาน, ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา 
  ชั้น 7-8   - ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
  ชั้น 9 - ส�านักงานผู้บริหาร, สภาคณาจารย์และพนักงาน, หน่วยตรวจสอบภายใน, 
      กองส่งเสริมวิชาการ, กองงานส�านักงานสภามหาวิทยาลัย, 
 ชั้น 10 - ส�านักงานผู้บริหาร,โครงการไอเอสเต้, ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ, 
     กองงานพัสดุ 
       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, 85)
     4.1 อาคารปฏิบัติการขนถ่ายวัสดุ (อาคาร 88)
     4.2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง (อาคาร 86)
     4.3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา เคมีและไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อาคาร 89) 
5.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)
     5.1  อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44)
6.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  (อาคาร 78)
     6.1  อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุไวไฟ (อาคาร 71)
     6.2  อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม (อาคาร 75) 
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., โรงอาหารสวัสดิการ
13. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94) 
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 (อาคาร 12) 
18. อาคารสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน 
     (อาคาร 73)
19. ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 47)       
20. บ้านพักสวนปาล์ม (อาคาร 87)
21. สถานีไฟฟ้าย่อย (อาคาร 14)
22. อาคารพักอาศัยเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (อาคาร 92,93)
23. อาคารยิมเนเซียม  (อาคาร 72)
     ชั้น 1-3   ลานจอดรถ (กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
     ชั้น 4-5    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
     ชั้น 6-7    ชมรมนักศึกษา ลานกีฬา (กองกิจการนักศึกษา)
24. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (อาคาร 41)
25. อาคารบ่มเพาะเทคโนโลยี  (โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน)       
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 90)
     25.1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและโรงอาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            (อาคาร 91)
26. อาคารวิทยาลัยนานาชาติ (อาคาร 95)
27. อาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ (อาคาร 96)
     (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง)
28. อาคารปฏิบัติการฝึกฝีมือพื้นฐาน (อาคาร 97) (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง)

ถนนประชาราษฎร์ 1 
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2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 1,809 ไร่ 59 ตารางวา  โดยมี

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

อาคารหอพักนักศึกษา 3 หลัง บ้านพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ 4 หลัง อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ

การจัดการอุตสาหกรรม (โรงแรมวิลล่าวิชชาลัย)  1  หลัง  และอาคารยิมเนเซียม2  1 หลัง  นอกจากนี้ยังมีอาคารที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง

อยู่ คือ อาคารคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

A   บริเวณก�าจัดขยะมูลฝอย

B   บริเวณส่วนบริการชุมชน

C   บริเวณส่วนกีฬาและพักผ่อน

D   บริเวณเก็บกักน�้าและอนุรักษ์

E   บริเวณประลองด้านวิศวกรรมศาสตร์

F   บริเวณแปลงทดลองด้านเกษตรอุตสาหกรรม

G   บริเวณแปลงทดลองด้านเกษตร

H   บ่อน�้าสาธารณะ

I    สถานีไฟฟ้าย่อย

J    พระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

  

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  

13. อาคารคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

 (ก�าลังด�าเนินการก่องสร้าง)
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3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 98 ไร่ 2 งาน 17.40 ตารางวา ขณะนี้

มีการใช้พื้นที่ภายในอาคาร 3 หลัง ประกอบด้วย  อาคารเรียนรวม  1  หลัง  และอาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  1 หลัง และอาคาร 

อื่นๆ 1 หลัง นอกจากน้ียังมีอาคารที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างอยู่ คือ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคณะ

บริหารธุรกิจ (อาคารสหวิทยาการ) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง และอาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ 2

1. อาคารอเนกประสงค์ 

2. อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3. อาคารเรียนรวม

4. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม    

5. อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง)

6. คณะบริหารธุรกิจ (อาคารสหวิทยาการ)

    (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง)

7. อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง

    (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง)

8. อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ 1

9. อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ 2

    (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง)

G    ป้อมรักษาการณ์

K    ป้ายมหาวิทยาลัย

M   อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

Z    สถานีไฟฟ้าย่อย
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ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน  อธิการบดี

นายธีระ  ภักดีวานิช  ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

ผู้จัดทำา

นางสาวอรดา  เกรียงสินยศ   หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

นางจินตนา  มังคละกนก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ

นางสาวณัฏฐนันท์  นิลค�าวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอขอบคุณ

คณะและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดท�าข้อมูลและภาพประกอบ

จำานวนพิมพ์ 1,000 เล่ม 

มีนาคม 2560








