
 

 

 

 

 
 

 

ปีที่ 19  ฉบับที่ 8 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565 

การวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการจัดอันดับ QS Subject Ranking 2021 โดยได้รับ
รางวัลอันดับ 1 ของการจัดอันดับ Domestic Rank สาขา Mathematics และเป็นอันดับที่ 451-500 ของโลก นอกจากนี้ยัง
ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (Global Rank 451-500) อีกจ านวน 2 สาขา ได้แก่ สาขา Engineering - 
Electrical & Electronic ได้รับการจัดอันดับที่ 5 และสาขา Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 
ได้รับการจัดอันดับที่ 7 โดยการจัดอันดับได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาจากข้อมูล Academic, Employer, Citations และ 
H-index ซึ่งตัวช้ีวัดที่สามารถท าได้ดีและมีความโดดเด่น โดยเฉพาะในสาขา Mathematics ได้แก่ Citations และ H-index
แสดงถึงพัฒนาการด้านผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพของ มจพ. ที่เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 
 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education หรือ THE โดยประกาศผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยช้ันน าของโลกในรายการ THE Impact Rankings 2021 ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับท่ี 4 ของไทย จากท้ังหมด 
12 มหาวิทยาลัย ใน SDG 7 - Affordable and Clean Energy และเป็นอันดับที่ 101 - 200 ของโลก จาก 560 สถาบัน 77 
ประเทศ ด้าน Affordable and Clean Energy ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้เกณฑ์ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations’ 
Sustainable Development Goals (SDGs) นอกจากนี้ มจพ. ยังได้รับการจัดอันดับใน SDGs อื่นๆ ดังนี้ SDG 6 - Clean 
water and sanitation ได้อันดับที่  5 ของไทย และอันดับที่  201-300 ของโลก ด้าน SDG 9 - Industry innovation and 
infrastructure ได้อันดับที่  5 ของไทย   และอันดับที่  401-600 ของโลก และ SDG 17 - Partnerships for the goals  
ได้อันดับที่ 7 ของไทยและอันดับที่ 601-800 ของโลก 
 
 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก Webometrics โดยได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการ Citations 
ใน Google Scholar สูงที่สุด (January 2021: beta) โดยมหาวิทยาลัยมีการ Citations 45,595 ครั้ง เพิ่มจากรอบก่อน 
5,264 ครั้ง (July 2020: 40,331 ครั้ง) เป็นอันดับที่ 8 จากทั้งหมด 35 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีผลการติดอันดับ        
ในครั้งนี้ ซึ่งสามารถดูการจัดอันดับได้ที่ http://www.webometrics.info/en/transparent 
 
       นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังติดอันดับ TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก 
Times Higher Education World University Rankings 2022 โดยมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับรวม 17 มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นอันดับที่ 10 ของไทย และจัดอยู่ในอันดับที่ 1201+ ของโลก จาก
มหาวิทยาลัยทั่วโลก 2,100 กว่าแห่ง ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวช้ีวัด Times Higher Education University Rankings 
2022  
 
 
 
 
               ดาวน์โหลด https://qr.page/g/2A3Xh0Ixptk 

http://www.webometrics.info/en/transparent?fbclid=IwAR0bYuIFyrzZ41I59p1LPDEsEc6MVRtmBp3TdisAWUKeU8khjrSFOlbDcRI
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 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และ
บุคลากร ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ  จ านวน 455 เรื่อง  จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี ้

หน่วย : เร่ือง 

หน่วยงาน 
การเสนอบทความวิจัย/ 
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ รวม 

ในประเทศ  ต่างประเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 58 72 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 22 94 116 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 13 30 43 
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 3 2 5 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 4 4 8 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4 27 31 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - 4 4 
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน - 40 40 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 6 6 12 
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 4 19 23 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 17 18 
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 4 16 20 
คณะบริหารธุรกิจ  6 8 14 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 24 36 
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 1 6 7 
ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 2 - 2 
ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 - 4 

รวม 100 355 455 

 
 การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีจ านวนโครงการวิจัยที่ได้ทุน
สนับสนุนการวิจัยทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ดังนี้ 
 

แหล่งทุนสนบัสนนุ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 42 117,840,000.00 
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 108 25,050,000.00 
    ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 15 1,500,000.00 
 ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 37 6,600,000.00 
 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย 46 16,350,000.00 
    ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ 10 600,000.00 
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จากภาครัฐและเอกชน 68 169,689,557.02 
4. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของส่วนงานภายใน 144 12,100,000.00 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 33 1,950,000.00 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 530,000.00 
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 32 3,180,000.00 
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 10 750,000.00 
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 8 380,000.00 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 40,000.00 
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แหล่งทุนสนบัสนนุ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 5 200,000.00 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 4,750,000.00 
 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 2 280,000.00 
 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส 2 40,000.00 

รวม 362 324,679,557.02 
 
 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 68 ทุน เป็นจ านวนเงิน 
169,689,557.02 บาท จ าแนกตามหน่วยงานที่สนับสนุน ดังนี ้
 

หน่วยงานที่สนับสนนุ 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 12 30,476,000.00 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 8 8,753,005.87 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุร ี 2 1,175,000.00 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3 10,495,700.00 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7 3,750,000.00 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ 2 5,056,400.00 
Faculty of Engineering, National University of Laos (FE-NUOL) Faculty of 
Engineering, National University of Laos (FE-NUOL) 

1 1,437,237.20 

กรมการขนส่งทางบก 1 4,850,000.00 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 9,995,500.00 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 50,000.00 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1 3,524,386.95 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1 828,850.00 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1 8,100,000.00 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรมคมนาคมแห่งชาติ 1 4,502,239.00 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 1 3,200,000.00 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 4,900,000.00 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 1 1,450,000.00 
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ โดยส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ 1 216,000.00 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  1 4,830,000.00 
The Royal Academy of Engineering ประเทศสหราชอาณาจักร  1     426,400.00  
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 1 26,174,900.00  
กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1   2,000,000.00  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  1   5,000,000.00  
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1   9,680,000.00  
การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  1 9,968,165.00 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 1 3,500,000.00 
บริษัทเอกชน 14 5,349,773.00 
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 ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยมีจ านวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์  จ านวน 60 
ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ โดยแบ่งตามประเภท ดังนี้ 

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จ านวน 1 ผลงาน คือ กรรมวิธีการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดทานตะวัน  
2. สิทธิบัตรออกแบบ จ านวน 8 ผลงาน ได้แก่ อุปกรณ์ยึดจับช้ินงาน ช้ันวางหนังสือ เครื่องปอกเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วลิสง 

อุปกรณ์ยึดแบบหล่อคอนกรีต (ไม่เท่ากัน) อุปกรณ์ยึดแบบหล่อคอนกรีต (เท่ากัน) เครื่องผลิตเยื่อไม้จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เครื่องแปรรูปอาหาร และเครื่องผสมอาหาร 

3. อนุสิทธิบัตร จ านวน 25 ผลงาน ได้แก่ สูตรเครื่องดื่มน้ าหยวกกล้วยน้ าว้าพาสเจอร์ไรส์ และกรรมวิธีการผลิต 
อุปกรณ์การตรวจสอบการหลับในจากวิดีโอ และแจ้งเตือนด้วยเสียง สูตรผงปรุงรสซอสพริกเสริมไลโคปีนจากมะละกอ และ
กรรมวิธีการผลิต สูตรพุดดิ้งกรอบข้าวไรซ์เบอรี่เสริมโปรไบโอติกที่ถูกห่อหุ้ม เครื่องบรรจุธูป สูตรแผ่นห่ออาหารจากเนื้อ
มะพร้าว และกรรมวิธีการผลิต อุปกรณ์เฝ้าระวังอุณหภูมิร่างกายแบบไร้สาย ระบบเสริมเพื่อเพิ่มก าลังไฟฟ้าของระบบ
อินเวอร์เตอร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ กระบวนการเพิ่มคาร์บอนที่ผิวของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าด้วยถ่านกัมมันต์ในระบบ
ควบคุมบรรยากาศ สูตรสารเคมีในกระบวนการชุบโลหะทองแดงแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (Electroless copper platting) กับวัสดุ 
เชิงประกอบพอลิแลกติกเอซิด (Polylactic acid, PLA) เครื่องล้างไส้กรองเศษกาว เป็นต้น 

4. ลิขสิทธ์ิ จ านวน 26 ผลงาน ได้แก่ ระบบวิเคราะห์หุ้นบนโซเซียลมีเดีย ระบบคัดกรองความเหมาะสมของเนื้อหา
ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ ระบบจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าอัจฉริยะ ระบบพยากรณ์น้ าท่วมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  แอพพลิเคช่ันเพื่อการประเมินผลการตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในบ้านอยู่อาศัยของ
ประเทศไทย ระบบการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิตกระเป๋าหนังจระเข้ ระบบตรวจจับ
อาวุธปืนด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาพ ระบบการจัดการข้อมูลส าหรับการจัดพิมพ์จดหมายแจ้งเตือนการช าระค่าธรรมเนียม
หนังสือค้ าประกันของลูกค้า ระบบการพยากรณ์แนวโน้มการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ระบบวิเคราะห์ดิน
ส าหรับการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ ระบบการพยากรณ์จ านวนผู้มีงานท าโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล เป็นต้น 
 

 
 

   

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หากท่านใดสนใจรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อ กลุ่มงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา กองแผนงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 
หรือ      0-2586-9011, 0-2555-2000-24 ต่อ 1655, 1656         E-mail : planning@kmutnb.ac.th 

ที่ปรึกษา : นายธีระ  ภักดีวานิช ผู้อ านวยการกองแผนงาน     
ผู้จัดท า : นางสาวอรดา  เกรียงสินยศ หัวหนา้กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา, นางสาวชลธิชา ศักดิ์แสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  


