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	 พระธรรมมงคลญาณ	 (วริิยงัค์	 สริินฺธโร)	 อาย	ุ 96	 ปี	 พรรษา	 75	 พระราชาคณะ	 ช้ันธรรม	 เจ้าอาวาสวดัธรรมมงคล	

กรงุเทพมหานคร	ประธานผูก่้อต้ังสถาบนัพลงัจติตานภุาพและศนูย์สมาธวิริยิานภุาพ	และประธานสงฆ์ธรรมยตุ	ประเทศแคนาดา	

อุปสมบทเมื่อวันที่	 20	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2484	ณ	วัดทรายงาม	บ้านหนองบัว	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดจันทบุรี	 หลังอุปสมบท 

1	พรรษา	ได้เดินธุดงค์ติดตามพระอาจารย์หลวงปู่กงมา	จิรปุญฺโญ	เพื่อตามหาพระอาจารย์หลวงปู่มั่น	ภูริทัตโต	พระบูรพาจารย์

ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ	 องค์ผู้ฟื้นฟูการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในยุคปัจจุบัน	 และได้รับเลือกจากพระอาจารย์หลวงปู่มั่น 

ภูริทัตโต	ให้เป็นพระอุปัฏฐาก	จึงได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง	รวมถึงได้ศึกษาสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน	และยังได้

มีโอกาสไต่ถาม	อัตถปัญหาเรื่องสมาธิอย่างถ่องแท้	 ซ่ึงท่านได้บันทึกธรรมเทศนาของพระอาจารย์หลวงปู่มั่น	ภูริทัตโต	ต่อมา

บันทึกดังกล่าวได้น�ามาจัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ	มุตโตทัย

	 พระธรรมมงคลญาณ	(วิริยังค์	สิรินฺธโร)	ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา	รวมทั้งหลักการ

ปฏิบัติสมาธิให้เข้าถึงบุคคลทุกเพศทุกวัย	ทุกชนชาติ	 เนื่องจากท่านเชื่อว่าสมาธิจะท�าให้บุคคลสามารถครองตนอยู่ได้อย่างมีสติ	

เมื่อมีสติก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ	 ให้คลี่คลายได้ด้วยดี	 ท่านได้จัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ	 และศูนย์วิริยานุภาพ 

ณ	วัดธรรมมงคล	 กรุงเทพมหานคร	 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนา	 และสถานที่ปฏิบัติเรื่องสมาธิทั้งภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบตั	ิ ตัง้แต่	 พ.ศ.	 2536	 อกีทัง้ยงัได้สร้างหลกัสูตรสมาธอีิกหลายหลกัสตูรเพือ่ให้เหมาะสมกบัวัยและความสนใจของแต่ละ

บุคคล	 ซึ่งสถาบันพลังจิตตานุภาพได้ขยายสาขาไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย	 รวม	 152	 สาขา	 และยังได้ขยายสาขาไปยัง

ประเทศแคนาดาและประเทศสหรฐัอเมรกิาอกีด้วย	 รวมถึงการขยายสาขาไปยงัประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี	 ท่านได้ประยกุต์

ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ	 รวมถึงการสอนทางไกล	 (Online)	

จากประเทศแคนาดา	เพื่อให้การเรียนการสอนของสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขาทั่วโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 นอกจากนีย้งัได้บนัทกึค�าสอนลงในส่ืออเิลก็ทรอนกิส์และรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ	 เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูท้ีส่นใจ

สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้โดยง่าย	 และเผยแพร่บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก	 ท�าให้คนที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ	

ซึง่เป็นการน�าสือ่อเิล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเรยีนการสอน	การเผยแพร่ธรรมะ	และศาสนาพทุธอย่างเป็นระบบท�าให้เข้าใจได้ง่าย

	 ท่านได้จดัต้ังสถาบนัพลงัจิตตานภุาพขึน้ทีส่ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	ซึง่เป็นสาขาที	่52	

โดยมุง่หวงัให้คณาจารย์	 บคุลากร	 นักศึกษา	 รวมทัง้ชุมชนในเขตลาดกระบัง	 ได้ซึมซับหลกัธรรมค�าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมา

สัมพุทธเจ้า	 และได้มีสถานที่ส�าหรับศึกษาและฝึกปฏิบัติสมาธิที่เป็นระบบเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตต่อไป	

และสถาบันยังได้น�าหลักสูตรของท่านมาใช้ในการสอนนักศึกษาในชื่อว่า	“ธรรมะเพื่อชีวิต”

ค�ำประกำศเกียรติคุณ
พระธรรมมงคลญำณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

ในโอกำสที่สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

มอบปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558



รายงานประจำ�ปี�25594

	 นอกจากงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว	ท่านยงัเป็นพระนักพฒันา	โดยได้จดัตัง้และสร้างวทิยาลยัสงฆ์	2	แห่ง	

คือ	 วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย	 (มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย)	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 และวิทยาลัยสงฆ์ก�าแพงแสน	 จังหวัด

นครปฐม	นอกจากน้ี	ท่านยังได้สร้างศูนย์พฒันาเด็กเลก็ตามโครงการประทีปเดก็ไทยร่วมกบักรมพฒันาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย	

เพือ่ให้เดก็ได้รบัการพัฒนาอย่างถกูต้องและเติบโตเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาประเทศชาตต่ิอไป	 ปัจจุบันมศีนูย์ดังกล่าวกระจาย

ไปทั่วประเทศมากกว่า	600	ศูนย์

	 ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่น	อันเป็นที่ประจักษ์ชัด	ทั้งในด้านความตั้งใจและเสียสละอย่างแรงกล้าเพื่อเผยแผ่

หลักธรรมค�าสอนด้วยความมุ่งมั่นโดยการน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 เพื่อให้สามารถเข้าถึง

บคุคลได้ทกุเพศ	ทกุวยั	ทกุเชือ้ชาต	ินอกจากนีท่้านยงัเป็นผูท้ีม่คีวามพากเพยีรเป็นเลศิ	มคีณุธรรมจรยิธรรม	อกีทัง้ยงับ�าเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศชาติ	 จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบัน	 องค์กรต่างๆ	 มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์และยอมรับทั้ง 

ในประเทศและนานาชาต	ิ ยงัประโยชน์ต่อการส่งเสริมพระพทุธศาสนาให้สถติสถาพรสืบไป	 ควรแก่การสดดีุและยดึถอืเป็นแบบอย่าง

ดงักล่าว	 สภาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 จงึมีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้ถวายปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติ

กิตติมศักดิ์	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	แก่พระธรรมมงคลญาณ	(วิริยังค์	สิรินฺธโร)	ไว้	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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นายณรงค์	ทศันนิพันธ์	ส�าเร็จการศึกษาประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง	สาขาวิศวกรรมการทาง	(Highway	Engineering)		
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2513	 ได้ปริญญา	 Bachelor	 
of	Science	in	Civil	Egineering	ที่	Far	Eastern	University,	Manila,	Philippines	เมื่อ	พ.ศ.	2514	สาขานิติศาสตรบัณฑิต
ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เมื่อ	พ.ศ.	2550

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน	เคยด�ารงต�าแหน่งเป็นวศิวกรโยธา	3	กองออกแบบ	ส�านักการโยธา	กรงุเทพมหานคร	ในช่วง 
ปี	พ.ศ.	2521	-	2547	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2547	ได้จัดตั้งบริษ�ท	ซีฟโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เกียรติประวัติ ผลงำนดีเด่น	 เป็นนักธุรกิจรายแรกที่ลงทุนท�าธุรกิจก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็กระบบแห้ง	 
มาทดแทนเสาเขม็ตอกขึน้ในวงการก่อสร้างในประเทศไทยตัง้แต่	พ.ศ.	2517	และลงทนุท�าธรุกจิก่อสร้างเสาเขม็เจาะระบบเปียก
ขนาดใหญ่	มาใช้ในวงการก่อสร้างในประเทศไทย	 เมื่อปี	พ.ศ.	2523	นอกจากนี้ยังลงทุนน�าเอาเทคโนโลยีก่อสร้างเสาเข็ม 
เจาะเปียกรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือที่เรียกว่า	 แบเร็ตต์	 มาใช้เป็นเสาเข็มรับน�้าหนักอาคารขนาดความสูงกว่า	 90	 ชั้น	 แทนเสาเข็ม
เจาะรูปทรงกลม	และลงทุนน�าเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างก�าแพงกันดินระบบ	Diaphragm	Wall	มาใช้เป็นก�าแพงกันดินถาวร
เพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดินความลึก	6	ชั้นของอาคารโรงแรมแกรนด์ไชน่า

ด้ำนวิชำกำรและวิจัย	 นายณรงค์	 ทัศนนิพันธ์	 เป็นวิศวกรที่ท�าธุรกิจก่อสร้างงานวิศวกรรมปฐพีและจัดให้มี
การจัดเกบ็ข้อมลูในสนามด้วยเครือ่งมอืตรวจวดัทางวิศวกรรมในระหว่างการก่อสร้าง	 เพือ่น�าข้อมลูไปวเิคราะห์และท�าการศกึษาวิจยั
เพือ่พฒันาการท�างานให้มีประสทิธภิาพ	 มคีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้	 มบีทความทางวิชาการทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ
มีจ�านวนทั้งหมด	66	บทความ	และสนับสนุนงานวิจัยแก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ	มาโดยตลอด

ผลงำนด้ำนสงัคม	นายณรงค์	ทศันนพินัธ์	ได้อทุศิตนเพือ่สงัคมมาโดยตลอด	อาทเิช่น	เป็นทีป่รกึษาคณะอนกุรรมการ
วิชาการงานก่อสร้างอุโมงค์	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 (2554	 -	ปัจจุบัน)	 เป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมคอนกรีต
แห่งประเทศไทย	(2558	-	2560)	 เป็นกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย	(2558	-	2560)	 เป็นกรรมการ
มูลนิธิศาสตราจารย์	ดร.ชัย	มุกตะพันธ์	(2555	-	ปัจจุบัน)	เป็นต้น

ผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	 เป็นกรรมการและนายก
สมาคมศษิย์เก่าสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	(พ.ศ.	2555	-	2556)	เป็นกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	(2555	-	2556)

รำงวลัวชิำกำรและวชิำชีพ	 เช่น	พ.ศ.	2552	 :	 ได้รบัรางวลัจากมลูนธิศิาสตราจารย์	ดร.ชัย	มกุตะพนัธ์	พ.ศ.	2552	 :	 
ได้รบัรางวลัจากสมาพนัธ์วศิวกรรมในภมูภิาคอาเซยีนทีป่ระเทศสงิคโปร์	พ.ศ.	2558	:	ได้รบัรางวลั	Outstanding	CEO	Awards	2558	

โดยเหตทุี	่นายณรงค์	ทศันนิพันธ์	 เป็นผู้ทีม่คีวามรู้ความสามารถ	มจีติวญิญาณของวศิวกรผูบุ้กเบิก	 เป็นท้ังนกัวชิาการ	
และเป็นแบบอย่างทีดี่ในสงัคม	ทัง้ยงัได้อทุศิตนช่วยเหลอืงานต่างๆ	ของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	
มาโดยตลอด	 สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญา
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ค�ำประกำศเกียรติคุณ
นำยณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ในโอกำสทีส่ถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั

มอบปริญญำวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558



รายงานประจำ�ปี�25596

คุณ	Tadahiko	Otani เกิดเมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	พุทธศักราช	2488	อายุ	70	ปี	ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขา 

–บริหารสูงสุด	สถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ	ประเทศญี่ปุ่น

คณุ	 Tadahiko	 Otani เป็นผู้ทรงคุณวฒิุท่ีมคีวามเช่ียวชาญเป็นอย่างย่ิงทางด้านการบรหิารสถานศกึษาด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้บริหารระดับสูงที่ส�าคัญหลายต�าแหน่ง	 อาทิ	 ผู้อ�านวยการอาวุโสดูแลฝ่ายส�านักงานบริหาร	 และในปีพุทธศักราช	 2543 

ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารสูงสุด	สถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ	จวบจนถึงปัจจุบัน	

คุณ	 Tadahiko	Otani ได้น�าโมเดลและกลยุทธ์ทางธุรกิจจากประสบการณ์เข้ามาประยุกต์	 ซึ่งส่งผลให้มีผู้สมัคร 

เข้าเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 คุณ	 Tadahiko	Otani เป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยี 

ฟกุโุอกะ	และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	โดยลงนามความร่วมมอืในปีพุทธศกัราช	2551	จวบจนถึง

ปัจจุบนั	มกีารแลกเปลีย่นนักศึกษาทัง้ระยะส้ันและระยะยาว	นอกจากนี	้คณุ	Tadahiko	Otani 	ยงัเป็นผูผ้ลกัดนัและเสรมิสร้าง

ความสมัพันธ์ระหว่างจงัหวดัฟกุุโอกะและกรุงเทพมหานครให้เป็นเมอืงพีแ่ละเมอืงน้องกนั	และได้น�าวง	Symphony	ทีม่ชีือ่เสยีง

ของสถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ	 มาแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์	 ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก	 

ณ	โรงละครแห่งชาติ	

ด้วยเหตุที่คุณ	 Tadahiko	 Otani เป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาวิชาการและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสถาบัน

เทคโนโลยฟุีกโุอกะ	และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	ให้เจรญิก้าวหน้า	มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองเป็น

ทีป่ระจกัษ์	สภาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	จงึมีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้ได้รบัพระราชทานปริญญาครุศาสตร์

อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 

ค�ำประกำศเกียรติคุณ
Mr. Tadahiko Otani

ในโอกำสที่สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

มอบปริญญำครุศำสตร์อุตสำหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558
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จากการก�าหนดเป้าหมายว่า	ในปี	ค.ศ.	2020	สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง			จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	1	ใน	10	ของภูมิภาคอาเซียน	สถาบันจึงได้ด�าเนินงานโครงการที่จะพัฒนา

และยกระดับสถาบันการศึกษาให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยใน 

ต่างประเทศ	ดังนี้

 ด้านการจัดการเรียนการสอน	สถาบันได้จัดท�าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาระดับโลก	

KMITL-Carnegie	 Mellon	 University	 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	 อาจารย์	 นักวิจัย	 และบุคลากร	 เพื่อสร้าง

นวัตกรรมที่น�าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่	และยกระดับคุณภาพการศึกษา	ให้มีมาตรฐานระดับโลก	

 ด้านการบริหารจัดการ	 สถาบันได้น�าแนวทางในการพัฒนาสถาบันในรูปแบบ	 ควำมส�ำเร็จที่สร้ำงได้... 

อีกครั้ง	 โดยมาจาก	6	ปัจจัย	คือ	หลักสูตรที่หลากหลาย	พันธมิตรที่แข็งแกร่ง	บุคลากรที่มีคุณภาพระดับชั้นน�า	 

ความเป็นสากล	ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�า	และ	สภาพแวดล้อมที่ดี	

	 ด้านงานวจิยั	ตามแผนบันไดสูเ่ป้าหมาย	5	ขัน้	โดยในข้ันท่ี	3	:	Innovation	Research	Clusters	“พฒันากลุม่วจัิย

ระหว่างคณะ	 สร้างนวัตกรรม”	 มุ่งเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรม	 ทั้งด้านการบริหาร	 การเรียน	 การสอน	 และการวิจัย	 เพื่อให้บรรลุ 

วิสัยทัศน์ของสถาบัน	 “เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 1	 ใน	 10	 ของภูมิภาคอาเซียน	 ในปี	 2020”	

สถาบันจึงได้จัดท�าแผนการด�าเนินการ	(Execution	Plan)	โดยมีเป้าหมายคือ	“วิจัยมุ่งเป้า	เข้าสู่สากล	สร้างยอดคน	สร้างชาติ”	

สถาบันได้ด�าเนินการส่งเสริมการท�าวิจัยเชิงรุก	 เพิ่มจ�านวนการอ้างอิงบทความวิจัยที่มีคุณภาพสูง	 เพิ่มจ�านวนบทความวิจัย

อย่างต่อเนื่อง	ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	เพื่อพัฒนางานวิจัย	

	 การด�าเนินงานของสถาบัน	ตามแผนพัฒนาสถาบัน	ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้	และส�าเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี	กระผมขอขอบคุณทกุท่าน	ซึง่ในการบรหิารงานจ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากผูบ้รหิารและบคุลากรของสถาบัน

ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้ส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน	 อันจะน�าไปสู่จุดมุ่งหมายที่จะให้สถาบัน	

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	ใน	10	ของภูมิภาคอาเซียน	ในปี	ค.ศ.	2020”	ต่อไป		

  

(ศาสตราจารย์	ดร.สุชัชวี		สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดี

สารจากอธิการบดี



สารบัญ

ประวัติความเป็นมา
ของสถาบัน

17

สารจากอธิการบดี
7

กิจกรรมในรอบปี
88

ทำำเนียบผู้บริหาร
21

รางวัลทำี่ได้รับ
9

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสถาบัน�32
•� ด้านการผลิตบัณฑิต
•� ด้านการวิจัย
•� ด้านการบริหารจัดการ
•� ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
•� ด้านการทำำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
•� ด้านสารสนเทำศสถาบัน
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>> รางวัลเชิดชูเกียรติในระดับนานาชาติ
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วฒุชัิย นำครกัษำ	อาจารย์ประจ�าคณะอตุสาหกรรมเกษตร	 ได้รบัรางวลัเชดิชเูกยีรตใินระดบั

นานาชาติ	โดยได้รับรางวัลเครื่องราชอิสราภรณ์	(ชั้นอัศวิน)	ของประเทศเบลเยี่ยม	รางวัลเหรียญทอง	ในฐานะนักวิจัยดีเด่นจาก	

The	President	of	International	Jury	และเหรียญรางวัลพิเศษ	จาก	The	President	

of	Euro	Business-Haller	and	Haller	Pro	 Inventio	Foundtion	จากผลงานวิจัย

เรือ่ง	“สารเจลโลสจากเมลด็มะขามของประเทศไทยและการประยกุต์ใช้”	ในงาน	Brussel	

Innova	2015	จัดขึ้นระหว่างวันที่	 19	 -	21	พฤศจิกายน	2558	ณ	ประเทศเบลเยี่ยม	 

ภายใต้การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ประเทศไทย

>> รางวัลชนะเลิศ 

 นำยจรงค์ศักดิ์ พุมนวน	นักวิทยาศาสตร์	ช�านาญการขั้นสูง	บุคลากรประจ�า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากการเข้าร่วมประกวดผลงานด้าน

สร้างสรรค์นวัตกรรม	เรือ่ง	“นวตักรรมการใช้สตูรน�า้มนัหอมระเหยจากพชืในการป้องกนั

ก�าจัดแมลงและไรศตัรเูห็ด”	จากทีป่ระชมุสภาข้าราชการ	พนกังาน	และลกูจ้างมหาวิทยาลยั

แห่งประเทศไทย	 (ปขมท.)	 ในงานมหกรรมแสดงผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม	 

สิ่งประดิษฐ์	งานวิจัย	และการพัฒนางานประจ�า	ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	6	มกราคม	2559

>> รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�ปี 2559 
	 -	 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น	 ระดับดี	 ได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  

ดร.บรรจง บุญชม และ	ดร.เชษรฐำ รัตนพันธ์ อาจารย์ประจ�าคณะ

วทิยาศาสตร์	จากผลงานเร่ือง	“ผลติภณัฑ์แคลเซยีมรูปต่าง ๆ	จากเปลอืกหอย

เพื่อใช้งานด้านเกษตรกรรม”	

-	 รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์	ระดับดีมาก	ได้แก่	ดร.สวำมินี นวลแขกุล 

อาจารย์ประจ�าคณะอตุสาหกรรมเกษตร	จากผลงานเรือ่ง	“การรอดชวีติ

ของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในน�้าผลไม้”		

	 เมื่อวันที่	18	มกราคม	2559	ณ	ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	บางเขน	

กรุงเทพมหานคร	

	 -	 รางวัลวิทยานิพนธ์	 ประจ�าปี	 2558	 ระดับดีมาก ดร.เมทินี จรรยำสุภำพ  

อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับประกาศนยีบตัรเชิดชเูกยีรติคณุ	รางวัลวทิยานพินธ์ 

ประจ�าปี	2558	ระดบัดมีาก	จากวทิยานพินธ์เรือ่ง	“การออกแบบวิธแีละสร้างไบโอเซนเซอร์

เชิงไฟฟ้าเคมีรูปแบบใหม่ส�าหรับการตรวจวัดสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ทางการแพทย์

ขั้นสูง”	ภายในงาน	“วนันักประดิษฐ์”	ประจ�าปี	2559	ณ	ศนูย์นทิรรศการและการประชุม

ไบเทค	บางนา	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2559

รางวัลที่ได้รับ



รายงานประจำ�ปี�255910

>> รางวัลผลงานวิจัยจาก HERP Congress IV
 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

 - รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรชยั ทรพัย์นธิ ิ อาจารย์ประจ�าคณะวศิวกรรมศาสตร์	 พร้อมด้วยนกัศกึษาร่วมทมีวจิยั	 จากผล

งานเรือ่ง	“ระบบตดิตามรถไฟและการแก้ไขความผดิพลาดของต�าแหน่งโดยใช้สมาร์ทโฟน”  

 รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากแบบโปสเตอร ์

	 -	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สรัญญำ พันธุ์พฤกษ์	 อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	

จากการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	เรื่อง	“การผลิตไฮโดรเจนของเซลล์ตรึงรูปไซยาโนแบคทีเรีย

ทนเค็ม	Aphanothece	halophytica”	

	 -	 รองศำสตรำจำรย์เติมพงษ์ เพ็ชรกูล	อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	จาก

การน�าเสนอผลงาน	เรื่องเชนเซอร์	แม่เหล็กโครงสร้าง	MSM	(โลหะ-สารกึ่งตัวน�า-โลหะ)

 รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากแบบบรรยาย

	 -	 ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.สตุำภทัร แคว้นเขำเมง็ อาจารย์ประจ�าคณะวศิวกรรมศาสตร์	จากผลงานเรือ่ง	“การวจิยั

ออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”

	 - รองศำสตรำจำรย์ ดร.กรรณชัย กัลยำศริิ	อาจารย์ประจ�าคณะวศิวกรรมศาสตร์	จากผลงานเรือ่ง	“การศกึษาอทิธพิล

ของอินเดียมและอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซต์ที่มีต่อคุณสมบัติของ

โลหะบดักรไีร้สารตะกัว่แบบครมี	 SAC0307-xln-yZnO	 ส�าหรับ

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์”

 ในงานการประชมุใหญ่โครงการส่งเสรมิการวิจัยในอดุมศกึษา	

ครัง้ท่ี	4	(HERP	Congress	IV)	ระหว่างวนัท่ี	8	-	10	กมุภาพนัธ์	2559 

จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา		

>> รางวัลธรรมาภิบาล
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม	 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	 

เข้ารับประทานรางวลัธรรมาภบิาล	“สงิห์ทอง”	รางวัลนกัปกครองท้องถ่ินแห่งปี	และผูบ้รหิาร

และนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี	2559	ครั้งที่	7	โดยมี	พลเอกพจิติร	กลุละวณชิย์	เป็น

ประธานในพธิมีอบรางวลั	เมือ่วนัที	่30	มนีาคม	2559	ณ	ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	กรุงเทพมหานคร

>> นักวิจัยดีเยี่ยมแห่งเอเซีย
 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  สุมำลี อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับการจัดอันดับ

ให้เป็น	1	ใน	100	คนของเอเชยีท่ีเป็นนักวิทยาศาสตร์	และนกัวิจยัผลงานดีเยีย่ม	จาก	The	Asian	Scientist	

Magazine

>> รางวัล The Best Paper
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ดวงกมล ณ ระนอง	อาจารย์ประจ�าคณะวศิวกรรมศาสตร์	พร้อมด้วย	

นางสาวหน่ึงฤทยั	ช่วยเรอืง	นายณฐัวฒัน์	นนท์ธนสนิ	นายกฤตนิ	บินอบัดลุล่าห์	นักศกึษาภาควิชา
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วิศวกรรมเคมี	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัล	 The	 Best	 Paper	 (present	 in	 session	 8)	 จาก	 The	 2016	 3rd 

International	Conference	on	Chemical	and	Food	Engineering	(ICCFE	2016)	ผลงานวจิยัเรือ่ง	Synthesis	of	molecularly 

imprinted	polymer	for	sterol	separation	เมื่อวันที่	8	-	9	เมษายน	2559	ณ	เมืองโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

>> รางวัล Best Paper Award
	 -	 ศำสตรำจำรย์ ดร.อิสระชัย งำมหรู และ ดร.วรวรรธน์ นำคะวิโร อาจารย์

ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	ร่วมด้วยนายกรกช	ทันพิสิทธิ์	นักศึกษาระดับปริญญาโท

ได้รับรางวัล	Best	Paper	Award	จากผลงาน	“Optimal	Tuning	of	Power	System	

Stabilizers	by	Probality	Method”

 - ศำสตรำจำรย์ ดร.วรำกร เกษมสวุรรณ์	และ นำยธวชัชยั ทองเหลีย่ม	นกัศกึษา

ระดับปริญญาเอก	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัล	 Best	 Paper	 Award	 จาก 

การประชมุวชิาการนานาชาตด้ิานวศิวกรรมไฟฟ้า/อเิล็กทรอนกิส์,	คอมพิวเตอร์,	การส่ือสาร

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้งที่	13	(ECTI-CON	2016)	

>> รางวัลเหรียญทองแดง
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชำ อาจารย์ประจ�าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 จากงานประกวดนวัตกรรม	 “44th	

International	Exhibition	and	Invention	of	Geneva	2016”	ณ	สมาพนัธรฐัสวสิ

ผลงานการวจิยั	“เคร่ืองวดัความสกุ-อ่อนของทเุรียนด้วยคลืน่ไมโครเวฟ”	 ซ่ึงเป็นงาน

ประกวดนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่ง	 โดยในแต่ละปีจะมีผลงานนวัตกรรมจัดแสดง

มากกว่า	1,000	ชิ้นจาก	48	ประเทศทั่วโลก 

>> รางวัลรองกุลบุตรกาชาด ประจ�ปี 2559
 นำยศุภณัฐ ศศิพงศ์พนำ	 นักศึกษาปริญญาโท	 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	 ได้รับรางวัล 

รองกุลบุตรกาชาด	 ประจ�าปี	 2559	 และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร	 

จากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีอุปนายิกาผู้อ�านวยการ

สภากาชาดไทย	ในพิธีเปิดงานกาชาด	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2559	ณ	บริเวณ 

สวนอัมพร	 ในโครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	7	รอบ	12	

สิงหาคม	2559

>> รางวัลการศึกษาดีเด่น
 นำยณฐัชนน อนุรพันธ์ นกัศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ

รับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น	 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร	โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม	3.88	จากกองทุนเพื่อการศึกษาและ

วิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร



รายงานประจำ�ปี�255912

 รางวัลชนะเลิศ 

	 -	 รางวัลชนะเลศิ	 (ประเภทบุคคลทัว่ไป)	 นกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร	

ทีมเด็กแลนด์	 01	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 (ประเภทบุคคลทั่วไป)	 ถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 ประกอบด้วย	 นำงสำวศุภำพิชญ์ จันทร  

นำยกฤษขจร เกตวุร นำงสำวลลิดำ ตริณะประกจิ นำงสำวสุวรรณำ ศรีสมบูรณ์ และ	

นำยอนันต์ เลิศสุทธิชวำล	จากผลงานชื่อ	“Under	The	Rain”	

	 -	 รางวลัชนะเลิศ	(ประเภทอดุมศึกษา)	นกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร	

ทีม	Flashlight	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 (ประเภทอุดมศึกษา)	ถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชชกุมาร	จากผลงาน	“บ้านของพ่อ”	ประกอบด้วย 

นำงสำวพชัร ีอิม่ศลิป์ นำงสำวมนสัชนก บญุอุทัย นำงสำววชัร ีตรีเนตร นำงสำวพทิยำภรณ์ 

หิรัณย์ธวัล	จากการจัดประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ฟิวเจอร์พาร์ค	สานต่องานพ่อสร้าง	

ภายใต้แนวคิด	“สายฝนของพ่อ”	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2558	ณ	ศูนย์การค้าพิวเจอร์พาร์ค

	 -	 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	 CAT	 CYFENCE	 CYBERCOP	 CONTEST 

2015	 ประกอบด้วย	นำยพนัแสน บญุยกำร นำยวษิณ ุ ทองประดิษฐ นำยจรัิฏฐ์ อัครสวุรรณชยั และ	นำยณฐัวฒิุ วรกจิลำวลัย์   

ทีม	Null	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2558	ณ	รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	ศูนย์การค้าพารากอน

	 -	 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ	

ครั้งที่	 22	 ประจ�าปี	 2559	 หัวข้อ	 “เทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน”ระหว่างวันที่	 31	 มีนาคม	 -	 1	 เมษายน	 2559	 จัดโดย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้	

	 (1)	 ผลงานเรือ่ง	 “การออกแบบและสร้างเครือ่งคดัแยกด้วงงวงข้าวด้วยสภาวะ	

อากาศเย็น”	(ภาคบรรยาย)	ได้รับ	3	รางวัล	คือ	รางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์	

รางวัลรองชนะเลิศด้านน�าเสนอดีเด่น	 และรางวัลรองชนะเลิศด้านน�าไปใช้ประโยชน์	

ประกอบด้วย	 นำยประสิทธิ์ เสิศสุกิตติพงศำ นำงสำวปิยภรณ์ นำวำผล และ	 

นำงสำวพิชชำภำ มงคลวัจน์ 

	 (2)	 ผลงานเรือ่ง	 “การออกแบบและพฒันาเคร่ืองปลดิผลพร้อมคดัขนาดล�าไย”	

(ภาคโปสเตอร์)	 ได้รบัรางวลั	3	รางวลั	คอื	 รางวลัชนะเลศิด้านการออกแบบดเีด่น	 รางวัลรองชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค	์

และรางวัลรองชนะเลิศด้านการน�าไปใช้ประโยชน	์ประกอบด้วย	นำยจรัสรวี ศรีธนะ นำยพีรณัฐ ไชยช่อฟ้ำ และ นำยภำสกร 

ประรักกะมำนนท์

	 	 (3)	 ผลงานเร่ือง	 “แอพพลเิคช่ันส�าหรับการตรวจสอบความแก่

ของแตงโมด้วยระบบเสยีงบนสมาร์ทโฟน”	(ภาคโปสเตอร์)	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ

ด้านความคิดสร้างสรรค์	ประกอบด้วย นำยทยุต จิตรกุลเดชำ นำยบัณฑิต 

วงษ์ชูเชิด และ นำยศุภสวัสดิ์ กิตติสัทโธ 

 - นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 (First	

Prize	Award)	 จากงานประชมุวชิาการนานาชาติ	 International	 Student	

Project	 Conference	 (ICT-ISPC	 2016)	 ประกอบด้วย นำยจตุรณต์  

นำมวิเศษ นำยธนกร แก้วกัณหำ นำยปรัชญำ บุญศรี	ในวันที่	27	-	28	พฤษภาคม	2559	ณ	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	(ICT)	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	
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	 -	 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์	 และการออกแบบตกแต่งห้อง	 ซึ่งจัดโดย	 อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์	 (Index	 Living	

Mall)	และ	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	(GMM	GRAMMY)

	 	 (1)	 รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่ผลงาน	FLIPB	TABLE	ออกแบบโดย	นำยกนกพล ยกชู 

	 	 (2)	 รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	ผลงาน	Welcome	Home	ออกแบบโดย	นำงสำวเขมณัฎฐ์ ก้อนมังกร 

	 	 (3)	 รางวัลอนัดับ	2	ได้แก่	ผลงาน	The	Flow	of	Energy	ออกแบบโดย	นำยสงกรำนต์ เปี่ยมปิ่นเศษ

>> รางวัล Silver award 

 นำยฐปนันท์ สุธำวิยำงกูร นำยศุภวัฒน์ ชัยสวัสด์ิ นักศึกษาระดับปริญญาโท	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 และ	 

Mr.Phosy Panthongsy นักศึกษาระดับปริญญาโท	วิทยาลัยนานาชาติ	 ได้รับรางวัล	Silver	award	 ในงาน	2015	THIPEI	

INT’L	INVENTION	SHOW	&	TECHNOMART	และรางวัล	Special	Prize	จาก	Korea	Invention	Promotion	Asscociation	

ประเทศเกาหลี	ผลงาน	เรื่อง	“Energy	Autonomous	Wireless	Sensor	System	for	Machine	Fault	Prediction	Energy	

Autonomous	Wireless	Sensor	System	for	Machine	Fault	Prediction	เมื่อวันที่	1-3	ตุลาคม	2559		ณ	ประเทศไต้หวัน

>> เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015
 นำยเตชินท์ ศริเิตชะวงศ์ นกัศกึษา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	 ได้รบัการคดัเลอืก

เป็น	 “เยาวชนคุณภาพแห่งปี	 2015”	 (Quality	 Youths	 Scholarship	 of	 The	

Year	2015)	จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 (มสวท.)	

โดยเข้ารับมอบทุนฯ	 เมื่อวันที่	 19	ตุลาคม	2558	ณ	หอประชุมใหญ่	ศูนย์ประชุม

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	หลักสี่	กรุงเทพมหานคร

>> รางวัลรองชนะเลิศ 

 - รางวัลรองชนะเลศิอนัดับ	1	รางวัล	TOP	Score	on	Raspberry	pi	platform	และรางวลั	Top	Score	on	STM	32	

programming	ประกอบด้วย นำยภทัรพล เธยีรเสรมิพงศ์ นำยภำณุพงศ์ ถนดัค้ำ นำยวรภพ บญุประไพ นำยชยัวฒัน์ โสมนิทุ 

และ นำยณรงค์เกียรติ นิระเคน 

	 -	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 และรางวัล	 TOP	 Score	 on	 System	 Integration	ประกอบด้วย	นำยกฤตนนท์ 

วิเศษชำติ นำยศุภวิชญ์ คงสวัสดิ์ นำยศรีโคตร แนวจ�ำปำ นำยศรีพงศ์ อริยะเดช นำยอัครธนพัชรฐ์ ตั้งกิจศิริ นักศึกษา 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จากการแข่งขนั	TESA	Top	Gun	Rally	2016 เมือ่วันท่ี	13	-	28	มกราคม	2559	ณ	มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

	 -	 นักศึกษาชั้นปีที่	 4	 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 

จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาเรื่อง	 “การจัดการธุรกิจเบเกอรี่ด้วยตัวแบบ

ก�าหนดการเชิงเป้าหมาย”	ประกอบด้วย น.ส. ภคัจิรำ ข�ำประสทิธ์ิ น.ส. สิรำพร ค�ำพะยอม 

และ	น.ส. อรอนงค์ ชื่นบำน เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2559	จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี

	 -	 ทีม	Spinal	ID.ED.	ประกอบด้วย	นำยสหพันธ์ ยีมูดำ นำยนฤปนำท ก�ำไร นำยจิรเมธ ศรีอ่อน นำยญำณพัฒน์ 

สุวรรณ์โชติ นำงสำวธนิตำ ปัณนรศรี นำยพีรพล แย้มกลิ่น นำยวิสุพล โพธิ์โสภำ  

นำยโสภณ ค�ำอบุล นำยธนำกร เลศิธนู นำยวศนิ แสงสรุเดช นำยนติพิล ชยัม่ัน นำยพงศธร 

เกียรติศ์รสีวสัด์ิ นำยรวนินัท์ จนัปยุ นำยพงศกร อ่วมอำร ีนำงสำววรรณนษิำ พรหมบตุร 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	ในการแข่งขันหุน่ยนต์
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ปฏบิตักิารทางเทคโนโลยนีวิเคลยีร์	 ประจ�าปี	 2559	 จากการแข่งขนัหุน่ยนต์ปฏบิตักิารทางเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ประจ�าปี	 2559	

โดยบริษัท	 บีอีซี-เทโร	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมกับ	 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 

เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2559	ณ	อาคารพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์อาบรังสี	ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์	อ�าเภอองค์รักษ์	จ.นครนายก	

	 -	 นำยอธิวัฒน์ ชุนเกศำ นำงสำวภัทริกำ แสงพันธุ์ นำงสำวยศวดี 

ประวัติพร นำยพีรพัฒน์ ดำรำพันธ์ นำยโยธิน ทองหลอม สมาชิกทีมกลมกล่อม	

นกัศกึษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	จากผลงาน	

“น�้าพริกลงกา”	 จากการประกวดแปลงโฉม	 “รถเข็นอาหารริมทางสร้างสรรค์” 

ในโครงการ	“Thailand	Stylish	Street	Food	Makeover	Festival”	ณ	ลานหน้า	

Central	World	Square

>> รางวัล FREE FOR ALL AWARD ในการแข่งขัน THAILAND ROBOT FIGHTING
	 นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์	ทีม	2431	ได้รบัรางวลั	FREE	FOR	ALL	

AWARD	ในการแข่งขนั	THAILAND	ROBOT	FIGHTING	เมือ่วันที	่6	มนีาคม	2559 

ประกอบด้วย นำยชำตวัฒน์ เจริญอภิบำล นำยธนกร จันทรกำนต์โกศล 

นำยธนกร พำนิช นำยสมำธิ อนันต์เจริญวัฒน์ นำยอับดุลฮำฟีช เจ๊ะโซะ 

น.ส.ฉัตต์สุดำ เพ็ชร์ช้ำง น.ส.พำขวัญ นพคุณ และ	นำยตวงยศ  เจริญเชื้อ

 

>> รางวัล The ITS Outstanding Poster Award
 นำงสำวพิไลพร หนูทองค�ำ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	 ได้รับรางวัล	

The	 ITS	 Outstanding	 Poster	 Award	 ในการเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง	

“RSM	base	study	of	the	effect	of	argon	gas	flow	rate	and	annealing	

temperature	on	the	(Bi]	:	(Te]	ratio	and	thermoelectric	properties	of	flexible	Bi-Te	thin	film”	ในงาน	35th	

International	 Conference	 &	 1st	 Asian	 Conference	 on	 Thermoelectric	 เมื่อวันที่	 2	 มิถุนายน	 2559	 จัดโดย	

International	Thermoelectric	Society	(ITS)	และ	Wuhan	University	of	Technology	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

>> รางวัลชมเชย Open Data Hackathon 

 นำยสิทธิพงษ์ สุวรรณไตรย์ และ	 นำยศรำวุธ บุสดี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้รับรางวัลชมเชย	 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบแอพพลิเคชั่น	หรือ	Open	Data	Hackathon	จากผลงานชื่อ	Death	Clock	

จัดโดยส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	 ร่วมกับ	 ส�านักงานพัฒนาอุตสาหกรรม	 กระทรวงการเศรษฐกิจ

ประเทศไต้หวัน	เมื่อวันที่	3	-	4	ตุลาคม	2558	ณ	Ma	:	D	Club	for	Change	เอกมัย	ซอย	4	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร

 รางวัลชมเชย พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
	 นกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร	ทมีอโหส	ิโปรดักช่ัน	(Ahosi	Production)	

ได้รับรางวัลหนังสั้น	“รวมพลังจงรักภักดี	สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย”	เมื่อวันที่	

28	มิถุนายน	2559	โครงการปลุกจิตส�านึกรู้คุณแผ่นดิน	ปีที่	5	ระดับอดุมศกึษา	ในหวัข้อ	

“รวมพลังจงรักภักดี	 สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย”	 ซึ่งจัดขึ้น	 ณ	 ลานกิจกรรม

ศูนย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์	
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 รางวัลระดับดีมาก

 นำงสำวพิมพ์วลัญช์ บุญมำรักษ์	นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร	ได้รับรางวัล	ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา	

ประจ�าปี	2559	ระดับดีมาก	จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ผลงานเรื่อง	“ซอสดีหมึกผงพร้อมปรุง”	ณ	โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2559

>> รางวัลจากงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
	 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับ	 3	 รางวัลจากงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี	 สารสนเทศแห่งประเทศไทย	

ครั้งที่	15	ดังนี้

	 1.	รางวลัที	่2	จากโครงงานเรือ่ง	ระบบวเิคราะห์

และตรวจจับการบุกรุกส�าหรับศูนย์ข้อมูล	 ประกอบด้วย	

นำยธนภณ ซู และ	นำยชำนน จรัสสุทธิกุล

	 2.	รางวัลที่	 2	จากโครงงานเรื่อง	ระบบจัดการ

ทรัพยากรส�าหรบัให้บรกิารแบบแพลตฟอร์ม	 ประกอบด้วย	

นำยณัฏฐ์ จึงมำริศกุล และ	นำยศุภกร วโรดม

	 3.	รางวลัชมเชย	 จากโครงงานเรือ่งแพลตฟอร์ม

เพือ่การจดัเกบ็ข้อมลูท่ีก�าหนดด้วยซอฟต์แวร์	 ประกอบด้วย 

นำงสำวรินทร์ลภัส เลิศธนกุลพงษ์ และ	นำยณัฐพงศ์ อมรบัญชรเวช 

>> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 นำงสำวเพ็ญฟ้ำ เจิดดีสกุล นำยกัลตภัทร ชัยจรีนนท์ และ

นำยชำตวฒัน์ เจรญิอภบิำล	นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้รบั

รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั	2	จากการการแข่งขันหุน่ยนต์	ส.ส.ท.	PLC	

“หุ่นยนต์เสือปืนไว”	 (TPA	 Robo’s	 Rapid	 Fire	 Competition	

2016)	จดัโดยสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย	ี(ไทย-ญีปุ่น่)	ได้รบัการสนบัสนนุ

จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)

>> รางวัล 2 เหรียญทอง
 น.ส.ศศินภำ กสิพล	นักศึกษาปริญญาโท	วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าลาดกระบงั	 และ	 น.ส.นฤมล กันทะ นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์	

ตวัแทนนกัศกึษาจากชมรมขบัร้องประสานเสยีงพระจอมเกล้าลาดกระบงั	(KMITL	

Chorus)	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงระดับโลก	 World	 Choir	

Games	2016	ณ	เมอืงโซช	ิสหพันธรัฐรัสเซยี	ในนามคณะนกัร้องประสานเสียง

เยาวชนไทย	 (Thai	 Youth	 Choir)	 สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวง

วัฒนธรรมผลการแข่งขัน	“ได้รับรางวัล	2	เหรียญทอง”	สาขา	Youth	Choir	of	Equal	Voices	และสาขา	Musica	Sacra	with	

Accompaniment
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>> รางวัลผลงานดีเด่น
	 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น	 

จากงาน	Creativity	&	Innovation	Day	(C&I	Day)	มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	ผลงานวิจัยเรื่อง	 “ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมและระบุ

ต�าแหน่งรถจกัรยานยนต์	ประกอบด้วย	นำยธนัท เมษพนัธุ ์นำยธนำศักดิ์ 

ชมจุรัย

 2. ผลงานวิจัยเรื่อง	 “แนวทางการจัดการจราจรโดยอาศัย 

แบบจ�าลองระดับจุลภาคบริเวณถนนฉลองกรุง	 ช่วงพาดผ่านสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”	 Traffic	 management	 solutions	 at	 Chalong	 Krung	 road	 (KMITL	

Section)	 by	 VISSIM	 Micro-simulation	 model	 ประกอบด้วย	 นำงสำวนันท์นภัส ครุธศรี นำยพีรวัฒน์ พงศ์ศิริปรีชำ  

นำงสำวอชิรญำ ชื่นกิติญำนนท์

	 3.	ผลงานวิจัยเรื่อง	“ระบบแนะน�าวิธีการเดินทางด้วยบริการสาธารณะในกรุงเทพมหานคร”	ประกอบด้วย

นำยปรัชญำ บุญศรี นำยธนกร แก้วกัณหำ นำยจตุรณต์ นำมวิเศษ

>> รางวัล Best performance Award และ รางวัล 2nd Place Winner
		 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับ	2	รางวัลจากการแข่งหุ่นยนต์จิ๋ว	รางวัล	Best	performance	Award	และ

รางวัล	2nd	Place	Winner	จากเวทีนานาชาติ	24th	 International	Micro	Robot	Maze	Contest	2015	ณ	เมืองนาโกย่า	

ประเทศญี่ปุ่น	รางวัล	Best	performance	Award	of	Category	3b	:	Multiple	Legged	Robot	Competition	2nd	Place	

Winner	of	Category	4	:	Micro	Robot	Performance	Competition	

>> รางวัลที่ 2 จากการประกวด
 “Innovation Technology 2015”
	 นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้รบัรางวลัท่ี	2	จากการประกวด	

“Innovation	 Technology	 2015”	 เรื่องพื้นที่ก�าเนิดพลังงานไฟฟ้า	

จากชมรมวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 ประกอบด้วย 

นำยภีตะภัฏ สู่พำนิช	และ	นำยรัชพล แขมภูเขียว 

>> รางวัลที่ 3 จากการประกวด
 “Innovation Technology 2015”
	 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัลที่	3	

จากการประกวด	 “Innovation	 Technology	 2015”	 

ซ่ึงจัดโดยชมรมวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประกอบด้วย	 นำงสำวกฤตพร ขนัตสิวุรรณ นำงสำวจอมศจ ี

บญุช ูนำงสำววรสติำ สริทิวีชัย นำงสำวสกัุญญำ อุนำรตัน์ 

นำงสำวสุชำนำฏ แซ่เบ๊ และ	นำงสำวสุดำรัตน์ อยู่ศรี
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 ตรำประจ�ำสถำบัน เป็นวงกลมสองช้ัน	ภายในวงกลมชั้นในมี	 

พระมหามงกุฎครอบเลขไทย	“๔”	ล้อมรอบด้วยลายกนก	ด้านบนของ 

ตราพระมหามงกุฎ	เป็นรัศมี	ด้านข้างทั้งสองข้างของตราพระมหามงกุฎ	 

เป็นฉัตรห้าชั้นประกอบพระเกียรติยศ	 ด้านล่างของตราพระมหามงกุฎ 

มีค�าว่า	“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”	

 ตรา	เครือ่งหมาย	หรอืสญัลกัษณ์ของสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั	สือ่ความหมายว่า	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญวิชาการทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 ตราพระมหามงกุฎ	สือ่ความหมายถึง	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลปัจจบัุนได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้เชิญตราเครื่องหมายรัชกาลที่	๔	เป็นส่วนประกอบของตรา	เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

	 เลข	๔		สื่อความหมายถึง	รัชกาลที่	๔	พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	

	 รัศมีบนตราพระมหามงกุฎ		สื่อความหมายถึง	พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล	

	 ฉัตรห้าชั้นประกอบพระเกียรติยศ		สื่อความหมายถึง	ความร่มเย็นของพสกนิกร			

วิสัยทัศน์	 “เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	ใน	10	

	 ของภูมิภาคอาเซียนในปี	คศ.	2020”

วันสถำปนำสถำบัน 	 ๒๔	สิงหาคม

ดอกไม้ประจ�ำสถำบัน	 ดอกแคแสด

สีประจ�ำสถำบัน	 สีแสด	(เป็นสีประจ�าวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

	 รัชกาลที่	๔)

สิ่งสักกำระประจ�ำสถำบัน	 พระนิรันตราย
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	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 	 เป็นสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร	ีและสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	

พ.ศ.	2528		เป็นนิติบุคคล	มีฐานะเป็นกรม	ในทบวงมหาวิทยาลัย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา	วิจัย	ส่งเสริม	และ 

ให้บริการทางเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์	และครุศาสตร์อุตสาหกรรม	รวมทั้งท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ	และเมื่อวันที่	

8	มีนาคม	2551	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ

ของรัฐ		

	 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ประกอบด้วย	พระนาม	“พระจอมเกล้า”	ซ่ึงพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว	 ได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมราชลัญจกร	 “พระมหามงกุฎ”	 ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว		ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�าสถาบัน	นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นมหามงคลยิ่ง	ค�าว่า	“เจ้าคุณทหาร”	ที่ปรากฎในชื่อ

สถาบันนั้น	มีไว้เป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์	(วร	บุนนาค)	หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเจ้าคุณทหาร	โดยท่านเลี่ยม	

พรตพิทยพยัต	ซึ่งเป็นธิดาองค์ที่	12	ของเจ้าพระยา	สุรวงศ์ไวยวัฒน์	ได้น�าที่ดินของท่านจ�านวน	1,041	ไร่	บริจาคให้กระทรวง

ศึกษาธิการเพื่อสร้างเป็นสถานศึกษา	 ซึ่งที่ดินผืนนั้นได้สืบทอดมาเป็นวิทยาลัยเกษตรเจ้าคุณทหาร	 และสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปัจจุบัน

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า		“พระจอมเกล้าลาดกระบัง”		

มีประวัติความเป็นมา		ดังนี้

24		สิงหาคม		2503	 ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น	ในการก่อตั้งศูนย์ฝึกโทรคมนาคม		 

	 	 นนทบุรี		สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

				พฤษภาคม		2507	 ศูนย์ฝึกโทรคมนาคม		นนทบุรี		เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี

24		เมษายน		2514	 รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ			วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี	และวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี	 

	 	 เข้าด้วยกัน	และจัดตั้งเป็น	“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า”

ประวัติความเป็นมาของสถาบัน  
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24		สิงหาคม		2515	 วทิยาลัยโทรคมนาคมนนทบุร	ีเปลีย่นช่ือเป็น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า	 

	 	 ศูนย์นนทบุรี

15		พฤศจิกายน		2515	 วิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง	บางพลัด	โอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	ศูนย์นนทบุรี		 

	 	 และเปลี่ยนชื่อเป็น		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

29		มิถุนายน		2517	 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า	ได้โอนสงักดัจากกระทรวงศกึษาธิการ	มาสงักดัทบวงมหาวทิยาลัย 

	 	 ของรัฐ	 และเปลี่ยนค�าว่า	 “ศูนย์”	 เป็น	 “วิทยาเขต”	 โดย	 ศูนย์นนทบุรี	 เปลี่ยนเป็น	 วิทยาเขต 

	 	 นนทบุรีลาดกระบัง

10		พฤศจิกายน		2520	 จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

22		เมษายน		2522	 วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร	 ได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ	 มาสังกัดสถาบันเทคโนโลยี 

	 	 พระจอมเกล้า	วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง	และเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต	 เป็นวิทยาเขตเจ้าคุณทหาร 

	 	 ลาดกระบัง

9		พฤษภาคม		2524	 วทิยาลยัเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร	 เปลีย่นช่ือเป็น	 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร	 และจดัตัง้ส�านกัวจิยั 

	 	 และบริการคอมพิวเตอร์

20		กุมภาพันธ์		2529	 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า	วทิยาเขตเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	เปลีย่นเป็น	สถาบนัเทคโนโลยี 

	 	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

22		พฤษภาคม		2529	 จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

9		ธันวาคม		2531	 จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์		โดยแยกออกจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

29		พฤษภาคม		2534	 จัดตั้งส�านักหอสมุดกลาง

20		มิถุนายน		2539	 จัดตั้งวิทยาเขตชุมพร

27		กุมภาพันธ์		2539	 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

29		สิงหาคม		2539	 จัดตั้งส�านักทะเบียนและประมวลผล

8	มีนาคม	2551	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย 

	 	 ในก�ากับของรฐั		ตามประกาศในราชกจิจานุเบกษา	เล่ม	125	ตอน	45	ก		วนัท่ี	7	มนีาคม	2551

15	กรกฎาคม		2551	 ประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	 ให้จดัตัง้และก�าหนดภาระหน้าท่ี 

	 	 ของส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตามประกาศใน 

	 	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	125	ตอนพิเศษ	117	ง	วันที่	14	กรกฎาคม		2551		ดังนี้

	 	 -	 ส�านักงานสภาสถาบัน			

	 	 -	 ส�านักงานอธิการบดี		

	 	 -	 ส่วนงานวชิาการ	ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	คณะครุศาสตร์ 

	 	 	 อุตสาหกรรม	 คณะวิทยาศาสตร์	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

   คณะอตุสาหกรรมเกษตร	วทิยาเขตชมุพร	วทิยาลัยนานาชาต	ิวทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

   ลาดกระบัง	วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน		

	 	 -	 ส่วนงานอื่น	ประกอบด้วย	ส�านักหอสมุดกลาง	ส�านักบริหารวิชาการ	ส�านักบริการคอมพิวเตอร์	 

	 	 	 ส�านักทะเบียนและประมวลผล	ส�านักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

1	เมษายน	2553	 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ให้จัดตั้งส่วนงานในสถาบัน 

	 	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 127	 

	 	 ตอนพิเศษ	16	ง	หน้า	69	วันที่	1	กุมภาพันธ์	2553	คือ	วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
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20	กรกฏาคม	2553	 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ให้จัดตั้งส่วนงานในสถาบัน 

  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 127	 

	 	 ตอนพิเศษ	123	ง	หน้า	36	วันที่	30	สิงหาคม	2553	ดังนี้

	 	 -	 ให้เปลีย่นชือ่วทิยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยกีารบันทึกข้อมลูและการประยกุต์ใช้งาน	 เป็น	 วทิยาลัย 

	 	 	 นวัตกรรมการจัดการข้อมูล

	 	 -	 ให้ยุบเลิกส�านักบริหารวิชาการ

27	มิถุนายน	2556	 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ให้จัดตั้งส่วนงานในสถาบัน 

	 	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	130	 

	 	 ตอนพิเศษ	96	ง	หน้า	37	วันที่	7	สิงหาคม	2556	ดังนี้

	 	 -	 ให้เปลี่ยนชื่อวิทยาเขตชุมพร	เป็น	วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	จังหวัดชุมพร

3	ธันวาคม	2557	 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ให้จัดตั้งส่วนงานในสถาบัน 

	 	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 131	 

	 	 ตอนพิเศษ	262	ง	หน้า	12	วันที่	23	ธันวาคม		2557	ดังนี้

	 	 -	 ส�านักวิชาศึกษาทั่วไป

22	ธันวาคม	2558	 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้จัดต้ังส่วนงานในสถาบัน 

	 	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	133	 

	 	 ตอนพิเศษ	11	ง	หน้า	17	วันที่	14	มกราคม	2559	ดังนี้

	 	 -	 ให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการบริหารและจัดการ	เป็น	คณะการบริหารและจัดการ

	 	 -	 ให้เปลี่ยนชื่อส�านักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง	 เป็น	 ส�านักบริหาร 

	 	 	 งานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	

10	มีนาคม	2559	 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ให้จัดตั้งส่วนงานในสถาบัน 

	 	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 133	 

	 	 ตอนพิเศษ	81	ง	หน้า	18	วันที่	7	เมษายน	2559	ดังนี้

	 	 -	 ให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	เป็น	วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

4	พฤษภาคม	2559	 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้จัดตั้งส่วนงานในสถาบัน 

	 	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	133	 

	 	 ตอนพิเศษ	135	ง	หน้า	20	วันที่	14	มิถุนายน		2559	ดังนี้

	 	 -	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ	

	 	 -	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

	 	 -	 วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

5	กรกฎาคม		2559		 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้จัดตั้งส่วนงานในสถาบัน 

	 	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	133	 

	 	 ตอนพิเศษ	177	ง	หน้า	41	วันที่	11	สิงหาคม		2559	ดังนี้

	 	 -	 คณะศิลปศาสตร์



ท� เนียบ
ผู้บริหาร
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พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
(11 มี.ค. 59 - 10 มี.ค. 62)

นายสราวุธ เบญจกุล
 (11 มี.ค. 59 - 10 มี.ค. 62)

นางสาวมัณฑนา ปิยะมาดา
(11 มี.ค. 59 - 10 มี.ค. 62)

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
(11 มี.ค. 59 - 10 มี.ค. 62)

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
 (11 มี.ค. 59 - 10 มี.ค. 62)

นายศิวะ แสงมณี
(11 มี.ค. 59 - 10 มี.ค. 62)

ดร.อภิชัย บุญธีรวร
(11 มี.ค. 59 - 10 มี.ค. 62)

ศ.กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล
 (11 มี.ค. 59 - 10 มี.ค. 62)

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
(11 มี.ค. 59 - 10 มี.ค. 62)

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 (11 มี.ค. 59 - 10 มี.ค. 62)

นายยุทธนา ทัพเจริญ
 (11 มี.ค. 59 - 10 มี.ค. 62)

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
(11 มี.ค. 59 - 10 มี.ค. 62)

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
(11 มี.ค. 59 - 10 มี.ค. 62)

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน
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ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี

(2 ต.ค. 58 - 1 ต.ค. 61 )

รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์   
กรรมการสภาสถาบัน

เลือกจากหัวหน้าส่วนงาน
(1 ก.ย. 58 - 30 ก.ย. 60) 

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
นายกสมาคมศิษย์เก่า

(27 มี.ค.58 - 25 มี.ค. 62) 

รศ.ดร.วินัย กล้าจริง
กรรมการสภาสถาบัน

ซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน
(30 ม.ค. 56 - 26 ม.ค. 59)

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว
(ตั้งแต่ 27 พ.ค. 58)

นายสุระ เกนทะนะศิล
ประธานส่งเสริมกิจการสถาบัน

(26 ก.พ. 56 - 20 มิ.ย. 62)

รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์
กรรมการสภาสถาบัน

ซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน
(27 ม.ค. 59 - 26 ม.ค. 62)

รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย 
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

(25 ม.ค. 56 - 14 ม.ค. 62)

กรรมการสภาสถาบันโดยต� แหน่ง

เลขานุการสภาสถาบัน
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ผศ.ดร.สุพันธุ์  ตั้งจิตกุศลมั่น
รองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายบริหารวิชาการ

รศ.ดร.อนุวัฒน์  จางวณิชเลิศ
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.สุรินทร์  ค�าฝอย
รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนงาน

อาจารย์พงศ์ทิพย์  อินทร์แก้ว
รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการสภาสถาบัน
(ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59)

รศ.ดร.จ�ารูญ  เล้าสินวัฒนา
รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
(1 พ.ค. 58 - 14 มิ.ย. 59)

อาจารย์พงศ์ทิพย์  อินทร์แก้ว
รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
(1 พ.ค. 58 - 31 พ.ค. 59)

รศ.ดร.ศุภมิตร  จิตตะยโศธร
รองอธกิารบดี
ฝ่ายสารสนเทศ

(29 พ.ค. 58 - 9 ธ.ค. 58)

รศ.ดร.อิทธิพล  แจ้งชัด
รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
(ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 59)

รศ.ดร.จ�ารูญ  เล้าสินวัฒนา
รองอธกิารบดี

ฝ่ายพฒันาบคุลากร
(ตั่งแต่ 1 มิ.ย. 59)

ดร.อ�านาจ  ขาวเน
รองอธิการบดี

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ผศ.ดร.วัฒนชัย  พงษ์นาค
รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รศ.บุญสนอง  รัตนสุนทรางกุล
รองอธิการบดี

ฝ่ายอาคาร สิ่งแวดล้อม และจราจร

รศ.ดร.สกุล  ห่อวโนทยาน
รองอธิการบดี

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์
รองอธิการบดีอาวุโส

ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ

ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี 

คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี
คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 รศ.ดร.สุพัฒน์  กิตติรัตน์สัจจา
คณบดี

วิทยาลัยนานาชาติ
 

ผศ.ดร.มณฑล  แก่นมณี
คณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ศ.นพ.อนันต์  ศรีเกียรติขจร
รักษาการแทนคณบดี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ

ผศ.พิเชฐ  โสวิทยสกุล
คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.อนุชิต  จารุวนาวัฒน์
คณบดี

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

รศ.ดร.นพพร  โชติกก�าธร
คณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.เสริมศักดิ์  อยู่เย็น
รักษาการแทนคณบดี

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

รศ.ดร.กิติพงค์  มะโน
คณบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 

ผศ.ดร.ศิริเดช  บุญแสง
คณบดี

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

รศ.ดร.ประพันธ์  ปิ่นศิโรดม
 คณบดี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์ 
คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.อ�านวย  แสงโนรี
คณบดี

คณะการบริหารและจัดการ

รศ.ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ์
รักษาการแทนคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

ดร.จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน์
รักษาการแทนคณบดี

วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ผศ.ดร.อรัญญา  วลัยรัชต์                   
ผู้อ�านวยการ

ส�านักทะเบียนและประมวลผล

ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา/
ฝ่ายวิชาการ

 อาจารย์สุพัฒน์พงศ์  พงษ์ชมพร                   
ผู้อ�านวยการ

ส�านักหอสมุดกลาง

ผศ.ชัยยันต์  เจตนาเสน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ.อัครินทร์  คุณกิตติ 
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ดอน  อิศรากร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรม

ดร.อ�าภาพรรณ  ตันตินาครกูล                   
ผู้อ�านวยการ

ส�านักวิชาศึกษาทั่วไป

ดร.วิทยา  สุหฤทด�ารง
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายโครงการริเริ่มยุทธศาสตร์
และการแปลงสภาพวิสาหกิจ 

คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผู้อ� นวยการส� นัก

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายธีรยุทธ  บูรณพิทักษ์สันติ
ผู้อ�านวยการ

ส�านักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
(1 ส.ค. 55 - 31 ม.ค. 59)

รศ.ดร.จ�ารูญ  เล้าสินวัฒนา
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส�านักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
(1 ก.พ. 59 - 2 มิ.ย. 59)

รศ.ดร.อิทธิพล  แจ้งชัด
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส�านักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
(3 มิ.ย. 59 - 29 พ.ย. 59)
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คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ชลิดา  อู่ตะเภา
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม/ฝ่ายสารนิเทศ
และประชาสัมพันธ์
(ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59)

ดร.ธนวรรณ  พิณรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

อาจารย์จักรพงษ์  ศรีพนมยม
ผู้ช่วยอธิการบดี

วิทยาเขตชุมพร คนที่ 1

อาจารย์ทรงศิริ  พันธุเสวี
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
(1 พ.ค. 58 - 31 พ.ค. 59)

รศ.เอกชัย  สุมาลี
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายจราจรและขนส่งมวลชน

ผศ.ดร.พิทักษ์  ธรรมวาริน
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายระบบประเมนิและผลตอบแทน
 

ผศ.เทียมพบ  ก้านเหลือง
ผู้ช่วยอธิการบดี

วิทยาเขตชุมพร คนที่ 2

ผศ.อัครินทร์  คุณกิตติ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายสารสนเทศ
(29 ต.ค. 58 - 9 ธ.ค. 58)

ผศ.ดร.อันธิกา  สวัสดิ์ศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
 

ดร.กมล  เกียรติเรืองกมลา
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายสารสนเทศและการเงิน

อาจารย์ชลิดา  อู่ตะเภา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

(1 พ.ค. 58 - 31 พ.ค. 59

ผศ.ชณทัต  บุญรัตนกิตติภูมิ
ผู้ช่วยอธิการบดี

วิทยาเขตชุมพร คนที่ 3

อาจารย์ทรงศิริ  พันธุเสวี
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายกิจการสภาสถาบันและกิจการพิเศษ
(ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59) 

รศ.แหลมทอง  เหล่าคงถาวร
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายพัสดุ/ซ่อมบ�ารุงและยานพาหนะ/
ฝ่ายอาคาร

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  เดไปวา
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คณะผู้บริหารหน่วยงานในส� นักงานสภาสถาบัน

คณะผู้บริหารหน่วยงานในส� นักงานอธิการบดี

นางวิภาพร  อินทรสุวรรณ   
หัวหน้าส�านักงานสภาสถาบัน

นายฉัตรชัย  ค�าภาพรพันธ์
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส่วนบริหารงานทั่วไป

นางนิภา  หนูสังข์
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส่วนตรวจสอบ

นางเชาวนิตย์  ชาญสิทธิโชค
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส่วนกิจการนักศึกษา

นางสาววรงค์พร  บุญยมัย
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส่วนบริหารงานทั่วไป

นางวันดี  บุญยิ่ง
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนบริหารยุทธศาสตร์
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นางสุดาพันธ์  มั่นเข็มทอง
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส่วนอาคารสถานที่ 

นายโกมล  วาดเขียน
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

นางกรองกาญจน์  สวัสดิ์วีรพันธ์
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส่วนการคลัง

นางสาวเจริญสุข  ศึกษาศิลป์
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส่วนพัสดุ

นางสาววรรรณ  สุวรรณกูฏ
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส่วนนิติการ

นางนิศากุน  วรุตม์พงศ์
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส่วนบ�ารุงรักษาและยานพาหนะ

คณะผู้บริหารหน่วยงานในส� นักงานอธิการบดี

นางสาววันเพ็ญ  เกิดศรี
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาววิจา  ตินตะโมระ
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส่วนวิเทศสัมพันธ์

นายธนากร  ชื่นปรีชา
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
(22 ก.ค. 58 - 31 ส.ค. 59)

นางปรานอม  เอี๊ยบศิริเมธี
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
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สภาสถาบัน (KMITL Council)

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

ทำี่ปรึกษาสถาบัน

อธิการบดี
(ศ.ดร.สุชัชวีร์�สุวรรณสวัสดิ์)

(President)

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ
(ผศ.ดร.สุพันธุ์  ตั้งจิตกุศลมั่น)

(Provost & Senior Executive Vice President)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการริเริ่มเชิงยุทำธศาสตร์
และการแปลงสภาพวิสาหกิจ
(ดร.วิทำยา�สุหฤทำดำรง)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารนิเทำศและประชาสัมพันธ์
(ผศ.ดร.ชลิดา�อู่ตะเภา)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รศ.ดร.อนุวัฒน์�จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
(รศ.ดร.จำรูญ�เล้าสินวัฒนา)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
(รศ.ดร.อิทำธิพล�แจ้งชัด)

รองอธิการบดีฝ่ายอาคาร�สิ่งแวดล้อมและจราจร
(รศ.บุญสนอง�รัตนสุนทำรางกุล)

รองอธกิารบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์
(ผศ.ดร.วัฒนชัย�พงษ์นาค)

รองอธกิารบดีฝ่ายสารสนเทำศ
(รศ.ดร.ศภุมิตร�จติตะยโศธร)

ส่วนนิติการ

คณะและวิทำยาลัย

สำนักหอสมุดกลาง
(อ.สุพัฒน์พงศ์�พงษ์ชมพร)

สำนักทำะเบียนและประมวลผล
(ผศ.ดร.อรัญญา�วลัยรัชต์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ดร.ธีรเวช�ทำิตย์สีแสง)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบประเมิน
และผลตอบแทำน

(ผศ.ดร.พิทำักษ์�ธรรมวาริน)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม
(ผศ.ดร.ดอน�อิศรากร)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคาร
(รศ.แหลมทำอง�เหล่าคงถาวร)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ�เดไปวา)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทำศและการเงิน
(ดร.กมล�เกียรติเรืองกมลา)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทำยาเขตชุมพรฯ
(ผศ.เทำียมพบ�ก้านเหลือง)

(ผศ.ดร.ชณทำัต�บุญรัตนกิตติภูมิ)
(อ.จักรพงษ์�ศรีพนมยม)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน
และกิจการพิเศษ

(อ.ทำรงศิริ�พันธุเสวี)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
(ผศ.อัครินทำร์�คุณกิตติ)

ส่วนบริหารยุทำธศาสตร์สถาบัน
(KMITL�Office�of�Strategy�Management)

(รศ.ดร.สุรินทำร์�คำฝอย)

สำนักวิชาศึกษาทำั่วไป
(ดร.อำภาพรรณ�ตันตินาครกูล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล
และฝึกอบรม

(ผศ.ดร.อันธิกา�สวัสดิ์ศรี)

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม�����������
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
(รศ.ดร.อิทำธิพล�แจ้งชัด)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม
(ผศ.ดร.ชลิดา�อู่ตะเภา)

ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายจราจรและขนส่งมวลชน
(รศ.ดร.เอกชัย�สุมาลี)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
(รศ.ดร.สุรินทำร์�คำฝอย)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี
(ดร.อำนาจ�ขาวเน)

รองอธิการบดีกำกับดูแลวิทำยาเขตชุมพรฯ
(รศ.ดร.สกุล�ห่อวโนทำยาน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน
(อ.พงศ์ทำิพย์�อินทำร์แก้ว)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(ดร.ธีรเวช�ทำิตย์สีแสง)

ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายพสัด/ุบำรงุรกัษาและยานพาหนะ
(รศ.แหลมทำอง�เหล่าคงถาวร)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทำศสัมพันธ์
(ผศ.ดร.ชัยยันต์�เจตนาเสน)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
(ดร.ธนวรรณ��พิณรัตน์)

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ
(ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต  ไชยสิทธิ์)

(Senior Executive Vice President)

สภาวิชาการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารสถาบัน

คณะกรรมการการเงินและสินทำรัพย์สถาบัน
สภาคณาจารย์และพนักงาน

สำนักงานสภาสถาบัน
ส่วนตรวจสอบภายใน
ส่วนบริหารงานทำั่วไป
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ด้านการผลิตบัณฑิต

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	 จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้การศึกษา	 วิจัย	 ส่งเสริมและให้บริการทางเทคโนโลยี	 วิทยาศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 รวมทั้งท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมของชาติ	 เพื่อเป็นรากฐานต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ซึ่งการด�าเนินงานตามภารกิจหลักของ

สถาบัน	ได้ตระหนักถึงความต้องการของสังคมและประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์	คือ

พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ	 ทิศทาง

และแผนการผลติบัณฑติในระดบัปรญิญาตรีและระดบับัณฑติศกึษาของสถาบัน	 สอดคล้องกบัองค์ประกอบทีส่�าคญั	 คอืแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	นโยบายปฏิรูปอุดมศึกษา	แผนยุทธศาสตร์ของชาติ	เป็นต้น	

ดงันัน้สถาบนัได้ก�าหนดทิศทาง	และด�าเนินการผลิตบณัฑติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบัุน	 เพือ่ให้ก้าวทันต่อการเปลีย่นแปลง

ของสังคม

	 โดยในปี	2559	สถาบันประกอบไปด้วยคณะทั้งหมด	9	คณะ	1	วิทยาเขต	และ	6	วิทยาลัย	คือ	คณะวิศวกรรมศาสตร์				

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม	คณะวิทยาศาสตร์	คณะเทคโนโลยกีารเกษตร	คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ	

คณะอุตสาหกรรมเกษตร	คณะการบริหารและจัดการ	วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	จังหวัดชุมพร	วิทยาลัยนานาชาติ	วิทยาลัย

นาโนเทคโนโลยพีระจอมเกล้าลาดกระบัง	และวทิยาลยันวตักรรมการผลิตข้ันสงู	โดยในปีงบประมาณ	2559	สถาบันได้มกีารจดัตัง้

หน่วยงานใหม่	จ�านวน	4	หน่วยงาน	คือ	วิทยาลัยเพทยศาสตร์นานาชาติ	วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	วิทยาลัยวิจัย

นวัตกรรมทางการศึกษา	 และคณะศิลปศาสตร์	 ซึ่งมีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอก 

โดยผลการด�าเนนิงานที่ผ่านมาในด้านการผลิตบัณฑิต	มีดังนี้

 1. กำรพัฒนำหลักสูตรให้ได้มำตรฐำนรวมถึงเพิ่มหลักสูตร

	 สถาบนัได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการพัฒนาหลักสตูร	ท้ังน้ีเน่ืองจากหลักสูตรเป็นหน่ึงในปัจจยัส�าคญัในกระบวนการ

ผลติบณัฑติ	 ปัจจุบนัได้ปรับปรุงหลกัสตูรให้เข้าสูม่าตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา	 (TQF)	 นอกจากนัน้	 สถาบันได้ให้ความส�าคญั 

กับการพัฒนาหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	การด�าเนินการ

เกีย่วกบัหลกัสตูร	ประกอบไปด้วย

	 	 1.1	 สร้างหลักสูตรใหม่	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ร่วมกับ	 “ไทยไฟท์”	 จัดตั้ง

สถาบนั	KMITL	THAI	FIGHT	ACADEMY	OF	SPORTS	AND	MEDIA		MANAGEMENT	เพือ่ผลติมอือาชีพด้านสปอร์ตแมเนจเม้นต์ 

แก้ปัญหาการขาดแคลนบคุลากร	โดยเปิดหลกัสตูรการบรหิารจดัการกฬีาและส่ือ	ในระดับปรญิญาตรี	ปรญิญาโท	และปริญญาเอก	

โดยในปีการศึกษา	2560	จะเริ่มท�าการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท	และในปีการศึกษา	2561	จะท�าการเปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรี	พร้อมกับเปิดศูนย์กีฬาครบวงจรหรือสปอร์ตคอมเพล็กซ์	จุดเด่นของสถาบันนี้คือ	การศึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

ในแวดวงกีฬาและสื่อ	รวมทั้งเน้นการปฏิบัติจริง

	 	 1.2	 จัดตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติ	สายวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย	เพื่อผลิต	“นักสร้างนวัตกรรม”	

ขับเคลื่อนสังคมเชิงสร้างสรรค์	 โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า	 เป็นโรงเรียนสังกัดวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา	

มีการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาที่โดดเด่นด้านคุณภาพ	 ความยืดหยุ่น	 ได้รับการ

ยอมรับในระดบันานาชาติ	และจัดห้องเรียนแบบ	Smart	Classroom	ท่ีประกอบด้วยสือ่การเรยีนการสอนท่ีทันสมยั	มกีารพฒันา

อย่างสม�่าเสมอ	

	 	 1.3	 สร้างวิศวกรอนาคต	 เปิดห้องเรียนอัจฉริยะ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับ	 บจม.	 เดลต้าอีเลคโทรนิคส์

(ประเทศไทย	 เปิดห้องเรียนอัจฉริยะ	 (Delta	 Smart	 Classroom)	 ด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ที่ก้าวล�้าด้วยสื่อการเรียนการสอน	 
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สู่การเรียนรู้มิติใหม่ของศตวรรษที่	21	มุ่งสร้างวิศวกรผู้น�าที่มีศักยภาพในอาเซียน	และนานาชาติ	รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักศึกษารุ่นใหม่อย่างครบวงจร	 พร้อมทั้งมีแผนในการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นคณะอัจฉริยะ	 หรือ	 Smart	 Faculty	 เพื่อร่วม 

ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไกลบนเวทีอาเซียน

	 โดยในปีการศึกษา	2559	สถาบันมีหลักสูตรทั้งหมด	165	หลักสูตร	จ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรี	76	หลักสูตร	และ

ระดับบัณฑิตศึกษา	89	หลักสูตร	โดยหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	(TQF)	ทั้งหมด	ดังนี้

จ�ำนวนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำน TQF

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ปีกำรศึกษำ 2559

ล�ำดับที่ ส่วนงำนวิชำกำร
จ�ำนวนหลักสูตร

ทั้งหมด

หลักสูตรที่เป็นไปตำม  TQF

ตรี โท เอก

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 48 22 19 7

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18 11 6 1

3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 22 7 10 5

4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13 6 6 1

5 คณะวิทยาศาสตร์ 23 9 9 5

6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 1 1

7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7 3 3 1

8 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 12 9 3 -

9 วิทยาลัยนานาชาติ 6 2 3 1

10 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 3 1 1 1

11 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 3 1 1 1

12 คณะการบริหารและจัดการ 4 1 2 1

13 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 1 1 - -

รวม 165 76 64 25
  

ที่มา	:	ส่วนบริหารวิชาการ	ข้อมูล	ณ	วันที่	28	ก.ย.	2559

	 ในปีการศึกษา	 2559	 สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ได้พิจารณาและมีมติให ้

ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่	ดังนี้

	 1)	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	 (หลักสูตร

นานาชาต)ิ	เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามรู้ความสามารถทางด้านการวเิคราะห์	ออกแบบ	พฒันาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

ในการสร้างนวัตกรรม	 โดยจดัให้รวมการศึกษาด้านทฤษฎีของระบบคอมพวิเตอร์และการพฒันาระบบสารสนเทศเข้ากบัประสบการณ์

การใช้งานจริง	และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการจัดท�าโครงงานอย่างต่อเนื่อง	หลักสูตรนี้จะประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	21	เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์	ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร	

และทกัษะในการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่	มุง่เน้นให้บณัฑติมีแนวคดิเชิงนวตักรรม	มคีวามกระตอืรือร้นท่ีจะเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ	มคีวามเข้าใจ

ด้านเทคนคิและตะหนกัถงึปัญหาเชงิเศรษฐกจิและสงัคม	สามารถผสมผสานเทคโนโลยหีลายด้านเพือ่สร้างนวตักรรมคอมพวิเตอร์

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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	 2)	 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ	 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ	 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกิจ	 (นานาชาต)ิ	

เป็นหลักสตูรทีใ่ห้การศกึษาทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ	หลกัสตูรมุง่มัน่ในการผลติบณัฑติทีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ

และทกัษะพร้อมในการท�างานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิระดบัสากล	เพือ่เป็นแรงขบัเคลือ่นทีส่�าคญัในการพฒันาประเทศ	

	 3)	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ	

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นที่จะต้องจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาการ

ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ	 เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน	 รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่

ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	จึงได้จัดท�าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจขึ้น	เพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและและปฏิบัติ	 มีทักษะความช�านาญทั้งในระดับพื้นฐานและในระดับสูง	

รวมทั้งมีวินัย	 ซื่อสัตย์สุจริต	 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความพร้อมในการท�างาน	 เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ

องค์กร	และหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชนในอนาคต

	 4)	 Factory	of	Science	:	Bachelor	of	Science	Program	in	Industrial	Microbiology	(International	

Program)	Determination	in	education,	research	and	production	of	scholars	of	Industrial	Microbiology	
whose	foundation	of	thoughts,	operation,	and	scientific	processes	allow	multidisciplinary	integration	
for	 the	 development	 of	 technology	 in	 agriculture,	medication,	 industry	 and	 environment	 under	 
the	philosophy	of	 institute	that	“study	and	research	 in	science	and	technology	are	a	foundation	 
for	the	development	of	the	country”
	 5)	 คณะการบริหารและจัดการ	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม	 และหลักสูตร

ปรชัญาดษุฎบีณัฑิต	สาขาวิชาบรหิารธรุกจิอุตสาหกรรม	(หลกัสตูรนานาชาต)ิ	ได้น�าแนวคดิในการผสมผสาน	สาขาวิชาการบริหาร

และจัดการ	 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม

การผลิต	 การบริหาร	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 และธุรกิจเกษตรและอาหารท้ังภาครัฐและเอกชนท่ียังขาดบุคลากรในด้านนี้	

รวมถึงให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะมีความรู้และคุณธรรม	 จริยธรรมและให้สามารถปฏิบัติงานในระดับบริหารขององค์การและ

สถานประกอบการได้	 รวมทั้งจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา	 ในการผลิตบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ที่มุ่งเน้นทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

	 	 1.2	 การจัดการศึกษาปริญญาตรีแบบก้าวหน้า	 (Honor	 Program)	 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรขีองสถาบนั	ทีม่คีวามรูค้วามสามารถพิเศษ	และมศีกัยภาพ	ได้มีโอกาสศกึษาในรายวิชาระดบับัณฑติศกึษาท่ีด�าเนนิการ

เปิดสอนอยู่แล้ว	 ตามแนวทางการจัดการศึกษาปริญญาตรีแบบก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ	 โดยมีส่วนงานวิชาการที่ได้

ด�าเนินการแล้ว	 ได้แก่	คณะวศิวกรรมศาสตร์	คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม	คณะเทคโนโลยกีารเกษตร	คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ	

วทิยาลัยนานาชาต	ิวทิยาลยันวตักรรมการจดัการข้อมลู	วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกล้าลาดกระบงั	และคณะการบรหิารและ

จัดการ	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	23	หลักสูตร

	 	 1.3	 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรให้มี

คณุภาพและสมรรถนะการท�างานในระดับประชาคมอาเซียน	 โดยจดักจิกรรมเพิม่ทักษะด้านภาษา	 ด้วยการจ้างชาวต่างประเทศ	

มาสอนภาษาให้กับนักศึกษา	จ�านวน	1,025	คน	และมีนักศึกษาที่สอบผ่าน	TOEIC	(คะแนน	500	ขึ้นไป)	จ�านวน	478	คน	
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 2. คุณภำพบัณฑิต
  1) กำรได้งำนท�ำของบัณฑติ

   จากรายงานการส�ารวจภาวะการหางานท�าของบณัฑติ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั	

ประจ�าปีการศึกษา	2557	(ส�ารวจ	ณ	วันที่	8	พฤศจิกายน	2558)	มีผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งหมด	จ�านวน	5,483	คน	โดยมีบันฑิต 

ที่ส่งคืนแบบส�ารวจจ�านวน		5,216	คน	คิดเป็นร้อยละ	91.97	โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถำนะ จ�ำนวน ร้อยละ

ระดับปริญญำตรี

ท�างานแล้ว 3,250 74.59

ด�าเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 337

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 82

พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 2,675

รัฐวิสาหกิจ 82

พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 24

อื่นๆ 37

ไม่ระบุ 13

ศึกษาต่อ 445 10.21

ยังไม่ได้ท�างาน 658 15.10

ยังไม่ประสงค์จะท�างาน 157

รอฟังค�าตอบจากหน่วยงาน 241

หางานท�าไม่ได้ 45

บวช 42

เกณฑ์ทหาร 59

อื่นๆ 58

ไม่ระบุ 56

ไม่ระบุ 4 0.09

  2) ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง/ผู้ประกอบกำร/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตสถำบัน รุ่นปีกำรศึกษำ 2557

	 	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ได้ด�าเนินการครั้งนี้	 ได้แก่	 นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	 ที่ควบคุมการท�างานของ

บณัฑติในหน่วยงานหรอืสถานประกอบการ	 ของบณัฑติสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	 ทีส่�าเรจ็การศึกษา	

รุ่นปีการศึกษา	2557	จ�านวน	5,483	คน	ซึ่งคัดเลือกรายช่ือบัณฑิตท่ีแจ้งสถานท่ีตั้งของท่ีท�างาน	 ท่ีมีข้อมูลชัดเจน	ครบถ้วน	 

โดยส่งแบบสอบถามให้นายจ้าง	จ�านวน	3,626	ฉบับ	และได้รับแบบสอบถามกลับคืน	จ�านวน	1,189	ฉบับ	ดังนี้		(ข้อมูล	ณ	

7	ตุลาคม	2559)
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  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตของสถาบัน	ทุกระดับการศึกษา 

รุ่นปีการศึกษา	2557	สถาบันส�ารวจความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	 

ทั้ง	5	ด้าน	ซึ่งในแต่ละด้านมีผลคะแนนการประเมินค่าความพึงพอใจสูงกว่า	3.51

 3. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

	 	 การพัฒนานักศึกษา	 เพื่อให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสถาบัน	โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะคือ	“ซื่อสัตย	์ 

ใฝ่รู้	 สู้งาน”	 เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าว	 สถาบันจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา	 ครอบคลุมทั้งด้าน

วชิาการและการพัฒนาส่วนบคุคลเพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บณัฑติและผูใ้ช้บณัฑติ	 โดยใช้ผลการวเิคราะห์ความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิตมาด�าเนินการจัดกิจกรรม	 เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน	 ท่ีเน้นการปฏิบัติจริงในเชิงบูรณาการ	

การเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะและการด�ารงชีวิต	 อันเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่บัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้	

และคุณธรรม	 การด�าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษานี้	 ด�าเนินการทั้งในส่วนกลางและในส่วนของส่วนงานวิชาการ	

โดยส่วนกิจการนักศึกษา	 เป็นหน่วยงานหลักในการก�ากับการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	 โดยสร้าง

กระบวนการแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา	บุคลากรสายวิชาการและส่วนกิจการนักศึกษา	โดยมีองค์การนักศึกษา	ท�าหน้าที่

ด�าเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะการบริหารกิจกรรมภายใต้การก�ากับของส่วนกิจการนักศึกษา	และมีสภานักศึกษาท�าหน้าท่ี

เป็นผู้ตรวจสอบกจิกรรม	สามารถแบ่งชมรมตามลกัษณะกจิกรรมได้	5	ด้าน	คอื	ด้านส่งเสรมิวชิาการ	ด้านกีฬา	ด้านบ�าเพญ็ประโยชน์	

ด้านศิลปวฒันธรรม	และคุณธรรมจรยิธรรมและแบ่งตามโครงการตามอัตลกัษณ์ของสถาบัน		คอื	ซ่ือสัตย์	ใฝ่รู	้สูง้าน	โดยสถาบนัได้

สนบัสนนุในการจัดกจิกรรมต่างๆ	ด้วยงบประมาณ	จ�านวน		8,443,400		บาท	ในการด�าเนนิโครงการ/กจิกรรม	จ�านวน	202	โครงการ	

 4. ทุนกำรศึกษำ

  สถาบันได้จัดตั้งกองทุนการศึกษา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี	 นักศึกษา

ขาดแคลนทุนทรัพย์	นักศึกษาทุนต่อเนื่อง	(ยากจน)	รวมถึงนักศึกษาที่ท�าชื่อเสียงให้กับสถาบันหรือบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

ต่อสถาบันหรือประเทศชาติ	 ทุนส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนดี	 รวมถึงทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส�าหรับ

น�าเสนอผลงานวิชาการ	 โดยในปีการศึกษา	 2559	 ได้จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเพื่อการศึกษา	 (รวมเงินสะสม)	 จ�านวน	

57,932,900	บาท	โดยมีนักศึกษาได้รับทุน	จ�านวน	1,527	คน	ดังนี้
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ประเภททุน จ�ำนวนนักศึกษำที่ได้รับทุน

ทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา 208

ทุนเรียนดี 253

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 377

ทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 300

ทุนฉุกเฉิน 5

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 1

ทุนน�าเสนอผลงานวิชาการ 383

รวม 1,527

																																																																			ที่มา	:	ส่วนกิจการนักศึกษา  

 5. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
	 	 ในรอบปีงบประมาณ	 2559	 สถาบัน	 ได้มีการเจรจาขยายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบัน 

การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อด�าเนินการด้านการผลิตบัณฑิต	ด้านวิชาการและวิจัย		ดังนี้

 • โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ  
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1. ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 Tokai	University To	exchange	scholars,	graduates,	information,	and	publications

2)	 Kyushu	Tokai	University To	exchange	scholars,	academic	information	and	materials	Exchange	of	Scholars

3)	 Tokyo	Institute	of	Technology To	carry	out	joint	research	activities;	To	exchange	information	and	 
invitations	to	scholars;	To	exchange	faculty	members	and	students

4)	 The	University	of	Electro	Communications To	make	international	education	and	research	collaborations;	 
To	implement	international	programs	and	exchanges

5)	 Telecommunications	Advancements	Organization	of	Japan To	launch	collaborative	-	research	on	Multimedia	HRD	System	Network	
Technologies

6)	 Tohoku	University To	exchange	students	(the	fields	of	study	depend	on	the	host	
institution’s	being	able	to	provide	appropriate	courses)	and	information;	
To	pomote	joint	research	activities,	invitation	of	 
short-term	visits	to	faculty	members

7)	 YRP	R&D	Promotion	Committee/Yokosuka	Telecom	
	 Research	Park,	Ine.

To	exchange	of	information,	delegation/exchange	of	the	people,	public	
relations,	promotion	of	the	Joint	R&D	joint	organization	of	the	events,	
other	tasks	related	to	the	above-mentioned	items

8)	 Communication	Research	Laboratory	of	Japan	(CRL) To	carry	out	cooperative	researches	engaged	by	CRL	and	KMITL	 
on	information	and	telecommunication	fields

9)			Japan	Aerospace	Exploration	Agency To	cooperate	in	ETS-VIII	Research	Program	for	the	purpose	of	
accomplishing	the	Precise	ETS-VIII	Orbit	Determination

10)		Muroran	Institute	of	Technology To	exchange	students,	faculty	member,	researcher,	academic	materials	
and	promote	joint	research

11)	 National	Institute	of	Information	and	Communications
						Technology	(NICT)

Exchange	of	Information,	Staff,	joint	research	and	cooperation	in	
research

12)	 Maizuru	National	College	of	Technology	(MNCT) Intership	Program
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13)	 Sendai	National	College	of	Technology	(SNCT) To	exchange	students,	faculty	members,	information	and	materials;	To	
organize	joint	research	and	other	activities

14)	 Meiji	University The	promotion	of	exchange	of	faculty	member	and/or	researchers	from	
both	institutions

15)	 Sirindhorn	International	Institute	of	Technology	of	Thammasat		
	 University,	The	National	Science	and	Technology	Development		
	 Agency	Thailand,	and	Tokyo	Institute	of	Technology,Japan

To	joint	responsibilibe	for	the	programin	to	maintain	its	high	standard

16)	 Japan	International	Cooperation	Agency	Project	Office	
	 for	ASEAN	University	Network/Southeast		Asia		
	 Engineering	Education	Development	Network

Graduate	Study	Program	for	Master’s/Doctoral	Degree

17)	 Osaka	University Lectures,	symposia,	workshops	other	academic	activities,	 
and	exchange	of	research	scholars

18)	 Hokkaido	University The	students	participating	in	the	exchange	program	during	the	term	of	
this	memorandum

19)	 Saga	University Exchange	of	faculty	and	staff	members,	exchange	of	students,	
exchange	of	publications,	joint	research,	other	activities

20)	 Fukuoka	Institute	of	Technology Exchange	of	Undergraduate	and	graduate	students,	faculty	member	
and	research,	joint	and	collaboration	research	

21)	 University	of	the	Ryukyus Exchange	of	students,	faculty	and	staff	members,	exchange	of	academic	
material,	publications,	and	information,	joint	hosting	of	simars,	
conferences	and	symposia,	joint	research	and	other	academic	exchange

22)	 Tokyo	Metropolitan	University Exchange	of	students,	faculty	and	staff	members

23)	 Japan	International	Research	Center	of	Agricultural	
	 Sciences	(JIRCAS)

The	collaboration	between	the	parties	shall	be	into	cooprate	in	
planning	and	implementation	of	predetermined	and	mutually	agreed	
upon	research	project

24)	 MIE	University 1.	 Exchange	of	Faculty	and	Staff	members
2.	 Exchange	of	students
3.	 Exchange	of	publications	and	relevant	academic	and	educations		
	 information
4.	 Joint	research,	Lectures	and	symposia
5.	 Other	activities	such	as	deemed	opprapriate	by	mutual	consent

25)	 Gunma	University Exchange	of	faculty	members	and	researchers,	2.	Exchange	of	under-
gradrate	and	graduate	students,	3.	Exchange	of		information,	publications	
and	materials	for	academic	purposes,	4.	Conducting	joint	research	and	
academic	meetings,	5.	Other	activities	as	may	be	mutually	agreed	by	
the	two	parties.

26)	 Kyoto	University The	two	parties	agree	to	encourage	and	promote	academic	and	
scholarly	activities

27)	 Yamagata	University	 Exchange	information	pertaining	to	developments	in	teaching,	student	
development	research	at	each	instition	cooperate	on	matters	of	
distance	learning	and	online	learning	exchange	inviting	faculty	and	
staff	of	the	partner	to	participate	in	a	variety	of	teaching	and	research	
activities	and	professional	development

28)	 Institute	of	National	Colleges	of	Technogy	(INCT) Exchange	of	students	(Based	on	the	Agreement	on	Academic	Exchange)				

29)	 Japan	Advanced	Institute	of		Science	and	Technology		 	
	 (JAIST)

1)	Delop	educational	and	scientific	exchange	
2)	Exchange	of	faculty	administrarive		staff	and	students

30)	 Tokyo	University	of	Agriculture	and	Technology 1.	 Exchange	of	faculty	members
2.		 Exchange	of	Students
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31)	 Kochi	University	of	Technology 1.	 Exchange	of	faculty	members	and	students,	joint	research	project,		
	 joint	cultural	programs
2.	 Collaboration	in	joint	project,	simians,	meeting,	workshop,	conferences
3.	 Scholarship	for	the	advanced	research

32)	 Kushiro	National	Colleage	of	Technology Exchange	student

33)	 Toyama	National	Colleage	of	Technology To	exchange	students,	faculty	members,	information	and	materials	;	To	
organize	joint	research	and	other	relevant	activities	

34)	 Doshisha	University	Graduate	School	of	Science	 
	 and	Engineering

1.	 Joint	symposia,	workshop	and	conferences
2.	 Exchange	of	information,	teaching	materials
3.	 Exchange	of	academic	faculty	for	lecturing	and	research
4.		 Exchange	of	studente

35)	 Chubu	University 1.	 Joint	symposia,	workshop	and	conferences
2.	 Cooperation	on	scientific
2.	 Exchange	of	information
4.	 Exchange	lecturing,	studente

36)	 Faculty	of	Engineering	and	Graduate	School	of	Science		 	
	 and	Technology,	Kumamoto	University

Student	exchange

37)	 Nagoya	University	of	Arts 1.	 Exchange	of	students	and	researchs
2.	 Exchange	of	faculty	members
3.	 Joint	research	activities
4.	 Exchange	of	information	and	pertinent	publication	in	field	 
	 of	interest	to	both	university
5.	 Joint	hosting	of	seminars,	conferances	and	information

38)	 National	Institute	of	Technology,	Kitakyushu	College Concurrent	Bachelor’s/Master’s	Degree	Program

39)	 Graduate	School	of	Software	and	Information	Science’		 	
	 Iwate	Prefectural	University

1)	 Exchange	of	students
2)	 Exchange	of	information	and	publications

40)	 Graduate	of	Systemd	Life	Science,	Kyushu	University Student	exchange

41)	 Hitachi,	Ltd.,	Rail	Systems	Company Student’s	majoring	in	Engineering	Internship	at	HTC’s	factory

42)	 Institute	of	Industrial	Science,	The	University	of	Tokyo Collaborate	on	the	specific	project	of	isotope	analysis	of	rainfall	in	
Thailand	directly	with	Department	of	Civil	Engineeing,	KMITL

43)	 Sumitomo	Electric	Industries	Group Sumitomo	Electric	Industries	Group	Scholarship	Fund	(SEIG	Scholarship)

44)	 Ministry	of	Posts	and	Telecommunications	of	Japan	(MPT) To	join	satellite	communication	experiments

45)	 National	Institute	of	Multimedia	Education To	make	research	collaboration	in	the	area	of	mutual	interest; 
To	exchange	academic	materials;	To	exchange	scholars;	To	sponsor	
cooperative	seminars

46)	 Japan	Atomic	Energy	Research	Institute To	carry	out	scientist	exchange	program	in	the	field	of	nuclear	energy	
research	for	peaceful	uses

47)	 Waseda	University To	ensure	coordination	and	cooperation,	in	the	spirit	of	reciprocity,	
in	areas,	such	as	research	activities,	education	activities,	and	global	
academic	and	cultural	exchanges,	in	which	the	Parties	can	provide	each	
other	with	mutual	cooperation.

48)	 Shinshu	University 1.	 Exchange	of	academic	scholars
2.	 Exchange	of	students
3.	 Planning	and	execution	of	joint	research	programs
4.	 Planning	and	execution	of	academic	activities	such	as		 	
	 conferences	and	seminars
5.	 Exchange	of	academic	materials,	publications	and	information
6.	 Other	cooperation	which	is	deemed	appropriate	by	the	Parties

49)	 Meidensha	Corporation Meidensha	Corporation	endowed	courses	in	KMITL
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50)	 Shizuoka	University 1.	 Exchange	of	academic	and	administrative	prosonal
2.	 Exchange	of	student
3.	 Exchange	of	academic	information	and	knowledge
4.	 Other	exchange	activities	to	which	both	institutions	agree

51)	 Nagoya	University 1.	 Exchange	of	academic	and	administrative	prosonal
2.	 Exchange	of	student
3.	 Exchange	of	academic	information	and	knowledge
4.	 Other	exchange	activities	to	which	both	institutions	agree

2. ประเทศสหรัฐอเมริกำ	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 Ball	State	University To	exchange	documentation,	faculty,	staff	and/	or	students; 
To	develop	proposals	in	research,	instruction,	or	service	functions;	
To	perform	other	activities	within	the	scope	and	mission	of	both	
institutions

2)	 Iowa	State	University	of	Science	and	Technology To	exchange	faculty	and	scientific	research	materials;	To	exchange	
information	on	building	and	developing	specific	laboratories	and	
research	centers;	To	exchange	graduates	and	undergraduates

3)	 Oklahoma	State	University To	exchange	teaching	and	scientific	research	materials	: 
To	exchange	information	on	building	and	developing	specific	
laboratories	and	research	centers;	To	exchange	graduates	 
&	undergraduates

4)	 The	University	of	Illinois	 To	exchange	faculty	members	and	students;	To	carry	out	joint	research	
projects	of	mutual	interest

5)	 The	University	of	Michigan	(taubman	College	of	Architure		 	
	 and	Urban	Planning)

To	promote	academic	cooperation

6)	 The	University	of	Georgia,	Athens,	Georgia In	cooperative	educational	and	research	activities,	for	the	mutual	
benefit	of	both	institutions

7)	 Satellite	services	division,	office	of	Satellite	data	processing   
	 and	distribution,	national		environmental	satellite	data			
	 and	information	service,	national	oceanicand	atmospherie		 	
	 administration,	U.S.	department	of	commerce

To	ceate	a	Southeast	Asian	Satellite-based	Fire	Mitigation	Center

8)	 Fieldbus	Foundation Foundation	Certified	Professinal	Certificate,	Certified	Support	Specialist	
Certificate,	Certified	Technical	Specialist	Certificate

9)	 The	University	of	Georgia Exchange	of	faculty	members	and	students,	study	abroad,	collaborative	
research	programs,	seminars,	workshop	and	service	programs

10)	 Academy	for	Global	Business	Advancement 2013	KMITL-AGBA	Global	Conference	in	Thailand

11)	 The	Curators	of	the	University	of	Missouri To	exchange	scientific	materials;	To	exchange		professors	and	research	
scholars;	To	collaborate	in	research	projects,	split-Ph.D.	Program	and	
graduate	training	or	joint-degree	programs

12)	 Portland	State	University 1.	 Student	exchange	for	research	and	study
2.	 Exchange	of	faculty,	staff	and	research	scholars
3.	 Joint	research	activities
4.	 Continuing	education	programs
5.	 Organization	and	participation	inseminars,	symposia,	 
	 short-term	academic	programs	and	academic	meetings
6.	 Exchange	of	research	and	educational	materials,	publications		
	 and	academic	information
7.	 Technical	assistance
8.	 Creation	and	marketing	of	electronic	instruction	media,		 	
	 including	credit	and	non-credit	courses
9.	 Dual	degree	and	joint	degree	programs

13)	 The	University	of	South	florida Joint	educationl	and	research
Exchange	of	visiting	scholars
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3. สหรำชอำณำจักรแคนำดำ	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 University	of	Waterloo Explore	possibilities	for	faculty	and	staff	exchanges	for	research,	
lectures,	and	discussions	that	mutually	benefit	both	insitutions

2)	 University	of	Saskatchewan To	facilitate	training	for	academic	and	administrative	staff;	To	participate	
in	the	planning	of	physical	facilities	and	academic	programs	relating	to	
research	in	food	science	&	technology	and	agricultural	industry

4. สหรำชอำณำจักร (อังกฤษ-เวลล์-สก๊อตแลนด์-ไอแลนด์เหนือ)	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	ดังต่อไปนี้

1)	 University	of	Wolverhampton To	exchange	students,	teaching	and	research

2)	 University	of	Plymouth Explore		possibilities		for	establishing		for		faculty		staff		exchange		
for	research	lectures,	and	discussions		that	mutually	benefit	both	
institutions	explore	the	feasibility		of		syudent	exchanges		and		study		
programmes;	seek	support		for		projects		determined		to	be	mutually	
beneficial		to	both	institutions

3)	 University	of	Strathclyde To	carry	out	joint	research	activities;	To	exchange	staff	for	research,	
teaching,	training,	and	developmet;	To	provide	further	study	
opportunities	for	staff	members	and	students

4)	 Imperial	College	of	Science Join	research	and	educational	activities	of	common	interest	in	
engineering	in	particular	Electrical	and	Electronic	Engineering	and	
Bioengineering	Exchange	of	non-confidential	information	including	
(but	not	limited	to)	exchange	of	teaching	and	research	documentation	
Exchange	students	for	study	and	research	Exchange	of	faculty	members	
for	research,	lectures	and	discussion

5)	 University	of	Northumbria	at	Newcastle To	cooperate	in	the	academic	areas	of	Industrial	Education,	
Architecture	Arts,	Design	and	Engineering

5. สำธำรณรัฐออสเตรีย	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 University	of	Natural	Resources	and	Applied	Life	Science To	facilitate	and	to	enhance	the	academic	cooperation	in	the	fields	of	
training,	research,	curriculum	development,	postgraduate	education,	
quality	assurance,	institutional	development,	information	dissenmination,	
and	exchange	of	students,	faculty	and	staff

2)	 University	of	Leoben 1.	 Exchange	of	doctoral	and	diploma	(master)	students
2.	 Exchange	of	faculty	members	and	research/technical	expets			
	 for	short-term	visits	
3.	 Design	of	collaborative	research	projects
4.	 Joint	seminars

3)	 University	Fur	Bodenkultur	Wien To	facilitate	and	enhance	the	academic	cooperation	in	the	fields	of	
training,	research,	curriculum	development,	institutional	development	
and	information	dissemination;	To	exchange	students,	faculty	and	staff

6. สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 Fachhochschule	Frankfurt	Am	Main Exchange	teaching	and	scientific	research	materials	;	To	exchange	
graduates;	To	provide	special	programs	for	undergraduates

2)	 Technische	Universitat	Bergakademie	Freiberg To	exchange	faculty,	scholars	and	graduates;	To	exchange	scientific	
information;	To	cooperate	in	scientific	and	technological	research	and	
instruction;	To	organize	joint	symposia,	workshops,	and	conferences;	 
To	exchange	visits	by	faculty	members

3)	 University	of	Hohenheim To	exchange	scientific	staff	members	and	students;	To	develop	and	
implement	joint	research	activities;	To	exchange	scientific	materials,	
publications	and	other	relevant	information

4)	 Anhalt	University	of	Applied	Science	(FH	Anhalt) To	exchange	student,	research,	staff,	information	and	materials
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5)	 EHEDG	Regional	Section	By-Laws “EHEDG	Thailand	Regional	Section”

6)	 University	of	Stuttgart	 1.		 Exchange	of	faculty,	scholars	and	graduate	student	for	lecturing
2.	 Exchange	information	these,	teaching	materials	and	other	 
	 technological	and	scientific	literature
3.	 Cooperation	on	scientific	and	technology	research	and	instruction
4.	 Exchange	visits	by	members	of	Faculty

7)	 Consulectra		Unternehmensberatung Exchange		ifnnscientific		/	technical		information	Exchange		of	esperts	
for	seminars	workshop	and	projects	Provision	of		internships		in	
Germany		for	stundent	of	KMITL

8)	 Ostwestfalen-Lippe		University	of	Applied		 Joint		symposia	,		workshops	and		conferences	cooperation		on		
scientific		and		teachnological	exchange	of	faculty	,scholars	,	and	
students	for	lecturing		advanced	studies,	reseatch	and	internships

9)	 Rosenheim		University	of	PPLIED	Sciences To	enable	to	colleges	to	develop	and	to	deliver	industry	relevant	
curricula		in	the	area	of	engineering,	technology	and	other	areas	of	
mutual	interest	and	to	provide	a	platform	for	technology	transfer	from	
German	to	Thai	education	and	industry

10)	 Flensburg	University	of	Applied	Sciences		 1.	 Exchange	of	staff	members	for	research,	teaching,	training	and		
	 development
2.	 Joint	research	activities
3.	 Exchange	students
4.	 Exchange	of	scientific	materials,	journals,	publications

11)	 University	of	Flensburg 1.	 Exchange	of	staff	members	for	research,	teaching,	training	and		
	 development
2.	 Joint	research	activities
3.	 Exchange	students
4.	 Exchange	of	scientific	materials,	journals,	publications
5.	 The	provision	of	further	opportunities	for	staff	members	and	students

12)	 The	University	of	Glasgow Exchange	of	academic	and	administrative	staff	Exchange	students
Conducting	collaborative	research	projects
Conducting	lectures	and	organizing	symposia
Exchange	of	academic	information	and	materials

13)	 Technische	Universitat	Dresden 1.	 Exchange	of	faculty	members
2.	 Excchange	of	students
3.	 Exchange	of	publications
4.	 Joint	research	projects
5.	 Joint	conferences
6.	 Joint	teaching	projects
7.	 Joint	cultural	programs

14)	 Universitat	der	Bundeswehr	Munchen 1.	 Exchange	of	academic	staff
2.	 Short	research	activities
3.	 Exchange	of	students	for	study	and	research

15)	 Brandenburgische	Technische	Universitat	Cottbus To	exchange	faculty	members,	researchers	and	students;	To	carry	out	
joint	courses	and	research	projects

16)	 Fraunhofer	Research	Institute	for	Casting,	Composite	and		 	
Precessing	(IGCV)

1.	 Exchange	of	scientific/	technical	information
2.	 Exchange	of	experts	for	seminars,	workshops	and	projects
3.	 Provision	of	internships	in	projects	for	students	of	KMITL
4.	 Joint	organization	of	bilateral	joint	symposia,	workshop	and		 	
	 conferences
5.	 Joint	execution	of	research	and	development	as	well	as		 	
	 consultancy	projects

7. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 The	Erasmus	University Joint	doctorate

2)	 Philips	Electronics	Nederland	B.V Research	data	sharing
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8. สำธำรณรัฐฝรั่งเศส ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	The	University	of	Angers 1.	 Exchange	students
2.	 Exchange	researchers
3.	 Joint	term	to	work	
4.	 Joint	conferencese	and	seminars
5.	 Sharing	of	expertise	and	initiatives

2)	 University	Joseph	Fourier	Grenoblel 1.	 To	promote	the	exchanges	of	university	staff
2.	 To	exchange	students	forstudy,	research	and/or	traing	course		 periods
3.	 To	jointly	organize	seminaries	or	conferences
4.	 To	promote	common	publications
5.	 To	develop	other	research	and	teaching	activities	of	common	interest

3)	 Ecole	Nationale	Superieure	Des	Mines	D’Albi-Carmaux The	main	purpose	of	the	cooperation	is	to	foster	academic	and	
scientific	collaboration,	provide	opportunity	for	global	experience,	and	
facilitate	advancement	of	knowledge	on	the	basis	of		reciprocity,	best	
effort,	mutual	benefit,	and	frequent	interactions	between	Mines	Albi	
and	KMITL	in	the	fields	of	education	and	research.

4)	 Univesity	of	Burgundy 1.	 Exchange	academic	materials	and	information
2.	 Mutually	receive	educational	visits	by	faculty	members	and	researchers
3.	 Exchange	students
4.	 Hold	joint	international	conferences
5.	 Conduct	joint	research	projects
6.	 Engage	in	other	activities	to	better	enhance	mutual	understanding		
	 and	cooperation

9. สำธำรณรัฐโปแลนด์ ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 Warsaw	University	of	life	Science_SGGW Research	in	field	of	mutual	interest	Improvement	of	academic	staff’s	
skills	Exchange	of	academic	staff	and	students

2)	 Poznan	University	of	Economics	and	Business 1.	 Developing	collaborative	study	programs
2.	 Exchange	of	students
3.	 Exchange	of	academic	and	administrative	staff
4.	 Conducting	collaborative	research	projects
5.	 Conducting	lectures	and	organizing	symposia
6.	 Promoting	other	academic	co-operation	as	mutually	agreed

3)	 Warsaw	Agricultural	University To	promote	international	education	exchange;	To	exchange	scientists

10. รำชอำณำจักรเบลเยี่ยม	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 The		Katholieke	Universiteit	Leuven Development	of	MSc-programs	in	Agricultural	Sciences	at	KMITL

2)	 Thomas	More	Kempen 1.	 Student	exchange	for	research	and	study
2.	 Exchange	of	faculty,	staff	and	research	scholars
3.	 Joint	research	activities
4.	 Continuing	education	programs
5.	 Organization	and	participation	inseminars,	symposia,	short-term		
	 academic	programs	and	academic	meetings
6.	 Exchange	of	research	and	educational	materials,	publications		
	 and	academic	information
7.	 Technical	assistance
8.	 Creation	and	marketing	of	electronic	instruction	media,	including		
	 credit	and	non-credit	courses
9.	 Dual	degree	and	joint	degree	programs

11. สหพันธรัฐรัสเซีย	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 North-Ossetian	K.L.	Khetagurov	State	University To	exchange	staff,	students,	academic	materials,	resources	and	services;	
To	encourage	joint	research,	seminars,	conferences,	and	workshops;	To	
promote	links	in	teaching,	research,	and	cultural	activities

12. รำชอำณำจักรซำอุดิอำระเบีย	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 Academy	for	Global	Business	Advancement	MIDAS		 	
	 Communication	Company	Ltd.

2013	KMITL-AGBA	Grobal	Conferrence	in	Thailand
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13. ประเทศออสเตรเลีย	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 James	Cook	University	of	Science	and	Technology To	exchange	staff	and	students;	To	collaborate	in	research	and	
development;	To	exchange	academic	materials	and	publications

2)	 Royal	Melbourne	Institute	of	Technology To	Exchange	students	and	staff,	collaborate	in	research	and	setting	
RMIT	(English	Language	Center)

3)	 The	University	of	Sydney This	annexue	is	intended	to	facilitate	steamlined	arrangements	for	
selected	Bachelo	of	Engineering	degree	graduates	from	KMITL	to	
enter	into	the	Master	of	Engineering	program	offered	in	the	School	of	
Electrical	and	Information	Engineering	and	Information	Technologies	at	
the	University	of	Sydney.

4)	 The	University	of	Queensland To	set	a	working	groups	to	advise	on	the	planning	and		implementation	
of		particular	academic	program	and	projects

5)	 Curtin	University	of	Technology To	exchange	students	staff	and	academic	information	as	well	 
as	carry	out	joint	research	projects

14. ประเทศนิวซีแลนด์	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 Manukau	Institute	of	Technology To	exchange	students,	faculty,	scholars	and	staff	members	for	short	
periods	of	time;	To	arrange	joint	conferences,	symposia,	competitions,	
summer	courses

2)	 The	University	of	Waikato To	provide	course	planning,	design	and	delivery	in	all	areas	of	mutual	
interest	and	benefit	mutual	interest	and	benefit

3)	 Shizuoka	University 1.	 Exchange	of	academic	and	administrative	prosonal
2.	 Exchange	of	student
3.	 Exchange	of	academic	information	and	knowledge
4.	 Other	exchange	activities	to	which	both	institutions	agree

15.  สำธำรณรัฐประชำชนจีน	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)		Northeast	Forestry	University To	carry	out	joint	research	program,	exchange	of	scientists	/	
information,	training	of	postgraduate	students

2)		Harbin	Institute	of	Technology To	carry	out	collaborative	research	programs;	To	exchange	information	
and	staff;	To	make	interchange	visits	among	senior	staff

3)		Nanchang	University To	establish	a	Sino-Thai	Education	&	Research	Center	at	Kmitl	and	
support	academic	cooperation

4)		Guangxi	Normal	University To	exchange	students,	faculty	members	and	staff.	To	exchange	cultural	
programs,	teaching	and	academic	researching	co-operation	programs

5)	 Shanghai	University	of	Sport To	exchange	student,	staff,	information	and	materials;	To	cooperate	in	
joint	program,	meeting	and	seminars	and	development	of	teaching	and	
research	programs

6)	 South	Chaina	Narmal	University 1.	 Joint	research	
2.	 Joint	degree	programs	and	teacher	training	program
3.	 Exchange	of	students
4.	 Exchange	of	academic	and	other	publications	
5.	 Joint	conferences,	seminars	and	academic	meetings

7)	 The	University	of	Hong	Kong Lauanching	of	joint	research	activities	including,	the	exchange	of	faculty	
member	and	research	personnel
Exchange	of	undergraduate	and	graduate	students
Organization	of	joint	confences,	seminars	and	academic	meetings

8)	 The	Hong	Kong	Polytechnic	University	and	Expressway		 	
	 Authority	of	Thailand

Intelligent	Transport	System	:	ITS	,	Exchange	of	Researchers	,	Master	
and	PHD	Degrees	Training,	Joint	Research

9)	 University	of	Electronic	Science	and	Technology	of	China		 	
	 (UESTC)

Summer	Training	Program

10)	 Yunnan	Academy	of	Applied	Technology,	people’	Republic	of	Chona Program	of	Estabishing	Joint	Laboratory	of	Renewable	Energy



Annual Report 2016 47

มหำวิทยำลัย/องค์กร วัตถุประสงค์

11)	 Hikision	Digital	Technology	Co.,Ltd Joint	research	sctivities

12)	 China	Railway	Engineering	Design	Institute	Co.,	Ltd Joint	research	projects	of	mutual	interest
Joint	academic	conferences	and	workshops
Development	of	new	programs	and	activities
Other	academic,	professional,	technical	cooperation	
To	survey	and	design	for	the	construction	of	the	railway	in	Thailand

13)	 College	of	Ocean	and	Earth	Sciences,	Xiamen	University 1)	 Joint	research	activities
2)	 Exchange	of	faculty	members	and	research	personnel	
3)	 Collection	and	sharing	of	biological	and	oceanographic	data
4)	 Exchange	of	undergraduate	students	and	graduate	students
5)	 Joint	conferences,	seminars	and	academic	meeting

14)	 Anhui	Agricultural	University 1.	 Exchange	of	students	and	researchers
2.	 Exchange	of	faculty	members	
3.	 Joint	research	activities	
4.	 Continuing	education	programs
5.	 Joint	hosting	of	seminars,	conferencese	and	information
6.	 Dual	degree	and	joint	degree	programs

15)	Shandong	Academy	of	Medical	Sciences 1.	 Student	exchange	for	research	and	study
2.	 Exchange	of	faculty,	staff	and	research	scholars
3.	 Joint	research	activities
4.	 Continuing	education	programs
5.	 Organization	and	participation	inseminars,	symposia,	short-term		
	 academic	programs	and	academic	meetings
6.	 Exchange	of	research	and	educational	materials,	publications		
	 and	academic	information
7.	 Technical	assistance
8.	 Creation	and	marketing	of	electronic	instruction	media,	including		
	 credit	and	non-credit	courses
9.	 Dual	degree	and	joint	degree	programs

16)	 South	China	Agricultural	University 1.	 The	exchange	of	students	for	study	and	training	programs
2.	 The	exchange	of	staff	for	research,	lecture	and	discussion
3.	 The	exchanfe	of	academic	information
4.	 Joint	staff	development	programs
5.	 Shared	curriculum
6.	 Collaborative	research

17)	 Beijing	University	of	Post	and	Telecommunications To	organize	academic	cooperation	in	the	field	of	Science	and	
Telecommunications	Technology

16. สำธำรณรัฐเกำหลี	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 Sun	moon	University To	explore	cooperation	in	education,	research	and	cultural	exchange

2)	 Mokpo	National	University To	exchange	faculty	members	and	students;	To	carry	out	joint	research	
by	faculty	members;	To	exchange	academic	materials	and	publications

3)	 Kongju	National	University Development	of	collaborative	projects	between	KMITL	and	KNU	
including	international	student	practicum,	hosting	of	visiting	scholars	
and	study	tours

4)	 Far	East	University 1.	 Exchange	of	faculty	members	and	students,	joint	research		 	
	 project,	joint	teaching
2.	 Collaboration	in	joint	projects,	seminsrs,	meeting,	workshop,	conferences

5)	 Gyeongsang	national	University Student	Exchange	
Academic	Cooperation

17. สำธำรณรัฐไต้หวัน	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 National	Pingtung	University	of	Science	and	Technology Development	of	mutually	beneficial	academic	program
and	courses	Agricultural	Technology,	agro-industry,	engineering,business	
Exchange	staff	and	graduate	students	coordination	of	such	activities	as	
joint	research,	lectures,	training
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2)	 Yuanpei	University Exchange		if		faculty			and/or	staff	Exchange		of		graduate		and	/
or	undergraduate		students	Exchange		of		scientific	materials	,	
publications,	and		information	Exchange		of		cultural		activities			joint		
conferences		and		academic		programs	,	research		activities			and	
pulications

3)	 Mingdao	University	 1.	Exchange	Faculty	and	Staff	Member
2.	Develop	on	academic	and	cultural	in	the	areas	of	education,	research

4)	 National	Formosa	University Student	Exchange	Program
Faculty	Exchange	Program
Joint	Research	and	Activities

5)	 Ling	Tung	University Cultural	exchange	and	to	promote	mutual	understanding	and	friendship

6)	 Taipei	Tech Exchange	of	academic	and	admininistrative	personnel		Exchange	of	
students	Exchange	of	academic	in	information	and	knowledge
Other	exchange	activities	which	both	universities	agree

7)	 National	Taipei	University	of	Technology Exchange	of	academic	and	admininistrative	personnel	
Exchange	of	students	
Exchange	of	academic	in	information	and	knowledge
Other	exchange	activities	to	which	both	universities	agree

8)	 Tatung	University Exchange	of	faculty,	scholars,	and	students

9)	 Shin	Chein	University	 1.	 Exchange	of	academic	and	administrative	staff	and	students	
2.	 Extension	of	students	learning	opportunities
3.	 Cooperation	in	research	and	the	presentation	of	its	results
4.	 Exchange		of	academic	materials,	publications	and	other		 	
	 scientific	information	

10)	 Shih	Chein	University 1.	 Student	exchange	for	research	and	study
2.	 Exchange	of	faculty,	staff	and	research	scholars
3.	 Joint	research	activities
4.	 Continuing	education	programs
5.	 Organization	and	participation	inseminars,	symposia,	short-term		
	 academic	programs	and	academic	meetings
6.	 Exchange	of	research	and	educational	materials,	publications		
	 and	academic	information
7.	 Technical	assistance
8.	 Creation	and	marketing	of	electronic	instruction	media,	including		
	 credit	and	non-credit	courses
9.	 Dual	degree	and	joint	degree	programs

11)	 Tunghai	University 1.	 Exchange	of	faculty	members
2.	 Exchange	of	students
3.	 Joint	conferences
4.	 Joint	research	projects
5.	 Joint	cultural	programs

12)	 National	Chiao	Tung	Univesity 1.	 Faculty	exchange
2.	 Student	exchange
3.	 Exchange	of	scientific	and	teaching	materials
4.	 Joint	research	projects
5.	 Conferences

13)	 National	Chung	Cheng	University 1.	 Student	and/or	academic	and	administrative	staff	exchanges
2.	 Joint	research	activities
3.	 Exchange	of	publications,	report	and	other	academic	materials		
	 and	information
4.	 Development	of	joint	degree	program
5.	 Support	of	internship	and	sabbatical
6.	 Sharing	of	other	activities	and	programmes	in	areas	of	mutual		
	 nterest,	where	such	sharing	shall	result	in	benefit	to	both	Parties
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14)	 Bogor	Agricultural	University 1.	 Student	exchange	for	research	and	study
2.	 Exchange	of	faculty,	staff	and	research	scholars
3.	 Joint	research	and	training	activities
4.	 Organization	and	participation	in	seminars,	symposia,	short-term		
	 academic	programs	and	academic	meeting
5.	 Exchange	of	research	and	educational	materials,	publications		
	 and	academic	information
6.	 Technical	assistance
7.	 Dual	degree	and	joint	degree	programs

15)	 Central	Taiwan	University	of	Science	and	Technology 1.	 To	encourage	visits	by	faculty	from	one	university	to	the	other		
	 for	the	purpose	of	engaging	in	research	and	teaching	programs
2.	 To	promote	the	reciprocal	exchange	of	qualified	students
3.	 To	foster	the	exchange	of	academic	publications	and	 
	 scholarly	information
4.	 To	promote	other	academic	activities	which	enhance	the		above		
	 mentioned	goals
5.	 To	encourage	the	formal	collection	and	share	of	benchmarking	data

18. ประเทศอินเดีย ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 Lady	Doak	College,	Maduri	India 1.	 Exchange	of	staff	member	for	research,	teaching,	training	and		
	 development.
2.	 Joint	research	activities	
3.	 Exchange	undergraduate	and	postgraduate	student	for		 	
	 research	training	and	development
4.	 Exchange	of	academic	information	and	materials
5.	 Promoting	other	academic	cooperation	as	mutually	agreed

2)	 BK	Birla	Instisute	of	Engineering	and	Technology 1.	 Exchange	of	faculty	member,		research,	and	students
2.	 Conducting	collaborative	research	projects	
3.	 Conducting	lectures	and	organization	symposia
4.	 Exchange	of	scientific	materials,	journals,	puplications

19. ประเทศอินโดนีเซีย	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 Gadjah	Mada	University Explore	possibilities	for	faculty	and	staff	exchange	for	research,	lectures,	
and	discussions	that	mutually	benefit	both	institutions

2)	 STIE	YKPN	Yogyakarta Joint	teaching,	joint	research,	joint	conferences,	joint	faculty	and	
academic	program	development,	and	joint	culture	program

3)	 Universitas	Indonesia	Letter	of	Intent Exchange	in	academic	and	research	areas

4)	 Institut	Teknologi	Sepuluh	Nopember	(ITS) 1.	 Student	exchange	for	research	and	study
2.	 Exchange	of	faculty,	staff	and	research	scholars
3.	 Joint	research	activities
4.	 Continuing	education	programs
5.	 Organization	and	participation	inseminars,	symposia,	 
	 short-term	academic	programs	and	academic	meetings
6.	 Exchange	of	research	and	educational	materials,	publications		
	 and	academic	information
7.	 Technical	assistance
8.	 Creation	and	marketing	of	electronic	instruction	media,	including		
	 credit	and	non-credit	courses
9.	 Dual	degree	and	joint	degree	programs

19. สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 Central	Luzon	State	University	(CLSU) To	promote	education	and	scientific	cooperation;	To	exchange	
academic	staff,	visiting	professor,	students	and	scientific	materials

2)	 DE	LA	SALLE	UNIVERSITY	MANILA Exploe	possibilities	for	faculty	and	staff	exchanges	for	research,	Explore	
the	feasibility	of	student	exchanges	and	study	program,	Seek	support	
for	projects	determined	to	be	mutually	beneficial	to	both	institutions
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3)	 Eastern	Visayas	State	University Exchange	of	students	and	researchers,	other	activities

4)	 Central	Bicol	State	University 1.	 Student	exchange	for	research	and	study
2.	 Exchange	of	faculty,	staff	and	research	scholars
3.	 Joint	research	activities
4.	 Continuing	education	programs
5.	 Organization	and	participation	inseminars,	symposia,	 
	 short-term	academic	programs	and	academic	meetings
6.	 Exchange	of	research	and	educational	materials,	publications		
	 and	academic	information
7.	 Technical	assistance
8.	 Creation	and	marketing	of	electronic	instruction	media,		 	
	 including	credit	and	non-credit	courses
9.	 Dual	degree	and	joint	degree	programs

5)	 SEAMEO	Regional	Center	for	Graduate	Study	and		 	 	
Research	in	Agricultural	(SEARCA)

To	make	academic	cooperation	in	the	area	of	“Asian-European	
International	Program	–	Master	of	Science	in	Food	Science	and	
Technology	specializing	in	Agro-food	Industries	(Prolong)Shelf	Life	of	
Dried	Fish	Products	by	Using	Vinegar”

6)	 Ubiversity	of	the	East 1.	 Exchange	of	faculy	members,	staff,	and	students
2.	 Exchange	/	joint	faculy	and	staff	researches
3.	 Exchange	od	academic	information	and	publications
4.	 Consultancies;	and
5.	 Other	activities	contributing	to	the	development	of	both	institutions

20. ประเทศมำเลเซีย ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 Universiti	Teknologi	Mara Exchange	of	information	pertaining	to	development	in	teaching	student	
exchanges	between	faculty	and	staff	acceptance	of	student	of	each	
partner	institution	for	periods	of	study	and	research

2)	 University		of		Malaya student	and	or	academic		and		administrative		staff		exchanges	joint		
research		activities	exchange		of		publications	,	reports		and		other		
academic		materials		and	information	staring		of		other		activities		and		
programmes		in		areas		of		mutual		interest

3)	 University	Teknologi	Malaysia 1.	 Education	and	research
2.	 Furtner	training	of	staff
3.	 Exchange	of	lecturers
4.	 Exchange	of	students
5.	 Exchange	of	scholarly	materials	and	information

4)	 The	University	of	Nottingham 1.	 Learning	and	teaching	including	the	development	of	a		 	
	 programme	leading	to	an	award
2.	 Exchange	students
3.	 Exchange	of	members	of	the	universities
4.	 Exchange	of	documentation	and	research	material
5.	 Co-ordination	through	their	repective	offices	joint	or		 	
	 collaborative	research	projects

5)	 UCSI	University Exchange	academic	staff	and	student

21) สำธำรณรัฐสิงคโปร์

1)	 Microsoft	Operations	Pte.Limited Microsoft	Academic	Alliance	Agreemeet-APAC

22) สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 Thai	Nguyen	University	of	Technology Exchange	staff	,	Exchage	Students	,	Joint	Research

2)	 Hue	University	of	Agriculture	and	Forestry 1.	 Student	exchange	Program
2.	 Faculty/Staff	exchange	program
3.	 Cultural	exchange	program
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3)	 The	University	of	Danang 1.	 Exchange	academic	visit	of	university	staff	and	students	
2.	 Joint	research	activities	of	faculty	research	scholars	
3.	 Exchange	of	undergraduate	and	graduate	students
4.	 Exchange	of	materials	in	education	and	research,	publication		
	 and	academic	information
5.	 International	extension	and	outreach	activities

4)	 Agricultural	Genetics	Institute	 1.	 Exchange	visiting	professor,	scienisest,	researcher	and	student
2.	 Collaboration	on	research	and	development	in	all	field	of	agriculture
3.	 Exchange	information	and	materials

5)	 VNU	University	of	Science 1.	 Exchange	of	students	and	research
2.	 Exchange	of	faculty	members	and/or	staff
3.	 Joint	research	activities	and	publication
4.	 Exchange	of	information	and	pertinent	publication	in	seminars
5.	 Other	activities	of	mutual	benefit

6)	 College	of	Aquaculty	and	Fisheries	Can	Tho	University 1.	 Exchange	of	teaching	and	research	personal
2.	 Exchange	of	students
3.	 Collaboration	in	research	projects
4.	 International	training

7)	 Hung	Vuong	University 1.	 Exchange	of	students
2.	 Exchange	of	staff	and	lecturer
3.	 Joint	research	
4.	 Exchange	of	information

8)	 Can	Tho	University 1.	 To	promote	individual	contacts	among	scholars
2.	 To	promote	links	of	teaching,	research
3.	 Staff	and	students	exchanges
4.	 Joint	research,	simians
5.	 Joint	study	program
6.	 Exchange	of	academics	materials

9)	 College	of	Agriculture	and	Applied	Biology	
	 Can	Tho	University

1.	 Exchange	of	teaching	and	research	personal
2.	 Exchange	of	students
3.	 Collaboration	in	research	projects
4.	 International	training,	workshop,	study	tour	program
5.	 Publication	of	research	results
6.	 Organization	of	symposium	and	other	academic	activities

10)	 Danang	University To	exchange	staff,	students,	academic	materials	and	publication	as	
well	as	experiences	in	administration	and	student	affairs;	To	make	
collaboration	in	research	and	development

11)	 Hanoi	University	of	Science	and	Technlogy 1.	 Student	exchange	for	research	and	study
2.	 Exchange	of	faculty,	staff	and	research	scholars
3.	 Joint	research	and	training	activities
4.	 Organization	and	participation	in	seminars,	symposia,	short-term		
	 academic	programs	and	academic	meeting
5.	 Exchange	of	research	and	educational	materials,	publications		
	 and	academic	information
6.	 Technical	assistance
7.	 Dual	degree	and	joint	degree	programs

12)	 Northern	Mountainous	Agriculture	and	Forestry	Science		 	
	 Institute	(NOMAFSI)

1.	 Exchange	visiting	Professor,	Scientists,	Researchers	and	students
2.	 Collaboration	on	research	and	development	in	all	fields	of		 	
	 agriculture
3.	 Training	exchange	in	the	fielf	of	Biotechnology	and	Agriculture

23. รำชอำณำจักรกัมพูชำ	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 Institute	of	Technology	of	Cambodia 1.	 Student	exchange	for	research	and	study
2.	 Exchange	of	faculty,	staff	and	research	scholars
3.	 Joint	research	activities
4.	 Continuing	education	programs
5.	 Organization	and	participation	in	siminars,	symposia,	shot	term			
	 academic	programs	and	academic	meeting
6.	 Exchange	of	research	and	educational	materials,	publications		
	 and	academic	information
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2)	 Royal	University	of	Phnom	Penh 1.	 The	exchange	of	the	faculty	members	and	researchers
2.	 The	exchange	of	students
3.	 Organization	of	joint	research	projects,	including	conferences		
	 and	meetings
4.	 The	Exchange	of	information	and	publications
5.	 Other	activities	mutually	agreed	upon	by	the	two	universities

24. สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 National	University	of	Laos To	exchange	professor,	student,	academic	materials	and	participate	in	
joint	research

2)	 JICA	Laos	Office Contract	on	implementation	on	the	training	course	on	web	design	and	
programming

24. สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

25. AUN/SEED-Net ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	 The		ASEAN	University	Network/Southeast		Asia		
					 Engineering	Education	Development	Network

To	collectively	develop	human	resources	and	to	mutually	enhance	
engineering	education	and	their	research	capacities	by	implementing	
and	facilitating	international	and	regional	collaboration	and	joint	
activities	to	from	a	network	of	professional	educatiors	in	the	field	of	
engineering

2)	 ASEA-UNINET	Member	Universitys To	mutally	recognize	academic	degrees,	diplomas	and	credits	obtained	
from	a	partner	university	in	equivalent	study	programmers

	 •	โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยในประเทศ ประกอบไปด้วย	

หน่วยงำน วัตถุประสงค์

องค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศ พัฒนาบุคลากร/วิจัยร่วม

กระทรวงมหาดไทย พัฒนาบุคลากร

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ/ 
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีซอฟต์ดวร์

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	(องค์การมหาชน) ร่วมวิจัย/แลกเปลี่ยนบุคลากร/ผลิตนักศึกษา

กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรกรมการปกครองได้รับการพัฒนา/สนับสนุน 
การค้นคว้าวิจัย

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาทางวิชาการและห้องปฏิบัติการ/ร่วมวิจัย

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โครงการให้ทุนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์	(นานาชาติ)	 
ระดับมหาบัณฑิต

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและด้านการวิจัยและพัฒนา

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด�าเนินการวิจัย/จัดหารงบประมาณสนับสนุน/พัฒนาบุคลากร

สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย อบรมหลักสูตรระยะสั้น/สนับสนุนงานวิจัย

ส�านกังานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	(วช.) สังคมแห่งการเรียนรู้

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาเทคโนโลยีทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยี
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บริษัท	เคพีเอ็น	มิวสิค	จ�ากัด เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและการท�าวิจัย

การเคหะแห่งชาติ โครงการช่างอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร การจัดท�าผังแม่บทในเชิงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย การจัดการศึกษา	วิจัย	ฝึกอบรม	และพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ทางด้านบุคลากร

บริษัท	ไทยฮั้วยางพารา	จ�ากัด	(มหาชน) ให้ทุนการศึกษา	และพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมยางพาราและ 
ด้านที่เกี่ยวข้อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.) โครงการผลิตครู	สควค.	ระยะที่	3	ระดับปริญญาโททางการศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ภราพัช ให้ค�าปรึกษาอบรม	และวางแผนพัฒนาบุคลากร

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ศิริพิทักษ์ พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

บริษัท	เค.ซี.พี.	แอสโซซิเอท	จ�ากัด	(มหาชน) พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

บริษัท	ริโก้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในภารกิจที่เกี่ยวข้อง	 
เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน

บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน) การร่วมวิจัย	การให้ค�าปรึกษา	และร่วมผลิตสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์	
และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

บริษัท	อี-ดีไซน์	จ�ากัด พัฒนาบุคลากร/พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

กรมการข้าว	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนการวิจัยด้านข้าว

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บริษัท	ซีเกท	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย

บริษัท	คาร์ล	ไซส์ส	จ�ากัด ส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือในการศึกษาวิจัย	วิเคราะห์ทดสอบ 
ด้านวัสดุศาสตร์

จังหวัดอ่างทอง จัดหาที่ดินของทางราชการเพื่อจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ	ของสถาบัน

จังหวัดสุพรรณบุรี การจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษัท	อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	จ�ากัด	(มหาชน) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้าน	Semiconductor	Devices

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	iSMEs

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดท�าหลักสูตรด้านห่วงโซ่อุปทานและรหัสสากล/การอบรมระยะสั้น

การประปานครคหลวง สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยโีอโซนเพือ่ผลิตและควบคุมคณุภาพน�า้ประปา

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ

การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	ส�าหรับ
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง/โครงการศึกษาและวิเคราะห์
แนวทางการจัดให้มีบริการหมายเลขฉุกเฉินเข้าเป็นบริการ	USO/สนับสนุน
วิชาการ	การศึกษา	วิจัย

เทศบาลระโนด	จังหวัดสงขลา บริการวิชาการและวิชาชีพ

คุณวาสนา		ศรีช่วย หอพัก

การไฟฟ้านครหลวง โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง

สวทน.,	สวทช.,	กรมพัฒนาฝือมือแรงงาน,	สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม,	 
การรถไฟแห่งประเทศไทย,	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย,	 
บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ,	มจธ.,	มจพ.,	ม.สุรนารี,	ม.ราชมงคลธัญบุรี,	
วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	มหาวิทยาลัยมหิดล,	 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	บรัษัทซีเมนส์	จ�ากัด

พัฒนาก�าลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของ
ประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	บริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน) วิจัยด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย การฝึกอบรมและการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค การจัดตั้งและด�าเนินงานศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศ 
ด้านนาโนเทคโนโลยี
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลทางวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง

บริษัท	ริโก้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด พัฒนาระบบการเรียนการสอน	การศึกษา	และบุคลากร

Thai	Ethoxylate	Company	Limited 1.	 Cooperation	on	scientific	and	application	research			 	
	 regarding	the	Fatty	Alcohol	Ethoxylate	
2.	 Summer	training	and	co-operative	education
3.	 Organization	of	bilateral	joint	workshop	and	training

บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด จัดตั้งเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์/วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ส�าหรับ 
การรับฝาก	ส่งต่อ	น�าจ่ายไปรษณีย์

ภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย	(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,	
สภากาชาดไทย,	กรุงเทพมหานคร,	กระทรวงสาธารณสุข,	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ,	
ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,	การไฟฟ้านครหลวง,	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,	
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

การพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	สภากาชาดไทย พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ	(GIS)	เพื่องานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด	อบจ.ชุมพร

สหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร	จ�ากัด โครงการศึกษา	วิจัย	พัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจร

กลุ่มแปรรูปกล้วยเล็บมือนางท่ามะปริง โครงการการผลิตกล้วยเล็บมือนางท่ามะปริง

จังหวัดชัยนาท บริการวิชาการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พัฒนาบุคลากรของธนาคาร	สร้างงานวิจัยและบริหารองค์ความรู้	 
ส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

กรมพัฒนาที่ดิน บริการแผนที่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	กระทรวงพลังงาน การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและ 
พลังงานทดแทนส�าหรับสถาบันอุดมศึกษา

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก.) ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย	ร่วมใจช่วยเนปาลและการให้ 
ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบทางสังคม	(CSR)

กระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและ
สถาบันการศึกษา	11	แห่ง

เพื่อศึกษาและส�ารวจสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ	20	สาย

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมการต่อยอดเพื่อคนพิการ

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	จาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน

คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ	ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 
สภานิติบัญญัติ

1.	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากร 
	 ด้านการบินในอาเซียน	
2.	 และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิต	 
	 การซ่อมบ�ารุงอากาศยานในภูมิภาค

บริษัท	ไทยโซล่าร์	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(จ�ากัด) การพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	กับ	18	หน่วยงาน

บริษัท	มิลล์คอน	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน) การพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			 พัฒนาอุตสาหกรรม

บริษัท	แคล-คอมพ์	อิเล็กทรอนิกส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด วิจัยด้านเทคโนโลยีเซอร์เฟสเมาส์/ส่งเสริมสนับสนุนทุนแก่นักศึกษาโครงการ
ร่วมกับสถาบันในการสร้างวิศวกร

The	German	Brewhouse	Tawandang วิทยาลัยนานาชาติ

บริษัท	เอเบิล	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด ร่วมมือกันในการทดสอบการด�าเนินงานของผู้ตรวจสอบพลังงาน
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บริษัท	วิบูลย์วัฒนาอุตสาหกรรม	จ�ากัด วิจัยร่วมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม

บริษัท	นีโอเฮาส์โปรดักส์	จ�ากัด การใช้สถานที่ของบริษัทในการบริการวิชาการ

บริษัท	อี	ไอ	ที	เอส	โชลูชั่น	จ�ากัด U-Store	Apple	Authorized	(compus	Store)

คุรุสภา การใช้โปรแกรม	KSP	BUNDIT

โรงแรมเดอะซิตี้	ศรีราชา โครงการฝึกงานสหกิจศึกษา

บริษัท	สปริง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด โครงการจัดท�าผังแม่บทพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหมู่บ้านอุทกภัย 
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าตะเกียบ ร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

บริษัท	ปวริศ	89	จ�ากัด โครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

บริษัท	ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย	จ�ากัด สนับสนุนทางวิชาการ/แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/สนับสนุนทางด้านงานวิจัย

การรถไฟแห่งประเทศไทย อบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

BRITISH	CounCIL พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาและเพื่อส่งเสริม 
ความเข้าใจอันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย

Deutsche	Geselischaft	Fur	Technidche	Zusammenarb To	Cooperation	scientific	and	technical	and	instruction	as	well	
as	the	utilization	for	innovation,	cooperation	on	organizing	of	
worlshops	and	training,	cooperatin	on	internships	and	training	of	
students	and	employees

บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด การบริหารจัดการวางแผนศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า

บริษัท	เอ็ม.บี.ที.	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	คอนซัลแทนท์	จ�ากัด เทคโนโลยีการก�าจัดขยะแบบบูรณาการ

บริษัท	ศาลาแดง	จ�ากัด ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโปรแกรม	ERP-SAP	Business	One

กองทัพอากาศ ด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ

บริษัท	ทีม	กรุ๊ป	ออฟ	คัมปานีย์	จ�ากัด 1.	 ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษา	การเพิ่มพูนศักยภาพ  
	 ของบุคคล	และการเสริมสร้างพัฒนาการทางวิชาการขององค์กร	
2.	 ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือที่จะจัดสรรให้มีการส่งนักศึกษา	
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	เข้าฝึกงาน	
	 ฝึกอาชีพ	หรือปฏิบัติงาน	
3.	 ร่วมมือกันในการด�าเนินการวิจัย	พร้อมผลักดันให้มีการตีพิพม์งานวิจัย	  
	 และเผยแพร่

บริษัท	คลีโนลซอล	ทราฟฟิค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ร่วมมือในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	และโรงงานขั้นปฐมภูมิ	เพือ่ผลติ
สารต้ังต้นอนิทรย์ีชนดิหล่อเยน็	(Primary	Laboratory	Device	and	Primary	
Organic	Cold	Press	Processing	Equipments)	เพื่อใช้ผลิตสารน�้ามัน
อินทรีย์ธรรมชาติบริสุทธิ์แบบเย็น	(Natural	Organic	Virgin	Cold	Press	
Coconut	Oil)	รวมทั้งเครื่องมือต้นแบบขบวนการแยกส่วนแบบธรรมชาติ	
(Natural	Primary	Isolated	Processing	Device)	ให้ได้สารชนิดที่ต้องการ
ใช้งานหลักในโครงการ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือ	สถาบันการศึกษา	หน่วยงาน	และ
องค์กร	ในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์และการวิจัยเพื่อ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	และเพื่อให้เกิด 
การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมมือในการจัดท�าโครงการด้านวิชาการ	ค้นคว้าด้านวิจัยและพัฒนา	 
การฝึกอบรม	การประชุม	สัมมนา

บริษัท	คามิลเลีย	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด กิจกรรมความร่วมมือวิจัย	การฝึกงาน	การเข้าร่วมสัมมนา	 
การร่วมกันฝึกอบรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	ซัมมิท	อิเล็คโทรนิค	คอมโพเน้นท์	จ�ากัด การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาและวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกให้กับ
บุคลากรในบริษัท	ซัมมิท	อีเล็คโทรนิคคอมโพเน้นท์	จ�ากัด
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สนับสนุน	และส่งเสริมโครงการของ	อ.ส.ค.	และโครงการวิจัยของคณาจารย์
และนักวิจัยของหน่วยงาน

กรมท่าอากาศยาน	กระทรวงคมนาคม การศึกษาด้านอุปสงค์หรือการตลาด		การศึกษาด้านเทคนิคการด�าเนินการ		การ
ศึกษาด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์	การศึกษาด้านบริหารจัดการ	และศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) The	Parties	share	an	intention	to	develop	education	facilities	of	
international	standards	at	the	undergraduate	and	graduate	levels	
(the	“Project”)	on	the	land	currently	owned	by	Amata	Nakorn	
Industrial	Estate	in	Chonburi	Province	in	the	Kingdom	of	Thailand	
(the	“Location”)

บริษัท	เทเซ่นเทคโนโลยี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษา	วิจัย	พัฒนา	และแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้าน	วิศวกรรมศาสตร์	และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

Group	IB	Service,Ltd The	Parties	establish	and	enhance	collaboration	on	cybersecurity	
practices	and	related	activities	that	will	help	improve	the	state	
of	cybersecurity	and	cyber-intelligence.	The	parties	intend	to	
promote	best	practices	and	training	for	workforce	using	Group-
IB’s	technologies	and	services.	The	collaboration	and	activities	
between	KMITL	and	Group-IB	will	raise	public	awareness	and	
advance	the	state	of	cybersecurity	in	the	region

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สร้างเครื่อข่ายความร่วมมือ	การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ	Digital	Startup	
และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่	Digital	Startup	ของ
ประเทศไทย	ภายใต้แนวความคิด	Incubation	Center	ขับเคลื่อน
ประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและ 
สังคมดิจิทัล

บริษัท	ไทยไฟท์	จ�ากัด ร่วมกันส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนา	บริหารจัดการ	จัดท�ากิจกรรมกีฬา	 
กิจกรรมบันเทิง	กิจกรรมสัมมนา	กิจกรรมสันทนาการ	และกิจกรรมอื่นๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง	ร่วมกันจัดสรรพื้นที่ส�าหรับ	KMITL	Thai	Fight	Academy	of	
Sports	and	Media	Management	เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการประสานงาน
ของการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา	การกีฬา	สื่อ	รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ	 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

US	Space	and	Rocket	Center	Zignature	Marketing	Cooperation	Limited	
(KUZ	MOU)

สจล.เข้าร่วมโครงการ	Discovery	of	Thailand’s	Astronaut:	 
A	Scholarship	Program	หรือ	โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศ
ไทย	ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาร่วมระหว่าง	USSRC	และ	Zignature	 
ในฐานะสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวของไทยที่ได้รับเอกสิทธิ์ 
ในการร่วมบริหารโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย	หรือ	
Discovery	of	Thailand’s	Astronaut:	A	Scholarship	Program 
ร่วมกับ	USSRC	และ	Zignature

สถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดท�าแผนงาน 
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ	การจัดฝึกอบรมการสัมมนา	และกิจกรรมอื่นๆ	
เพื่อให้บริการเรียนการสอนภาษาจีนมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น	รวมทั้งการศึกษา
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัท	สยาม	เด็นโซ่	เมนูแฟคทอริ่ง	จ�ากัด เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน	การศึกษาและบุคลากร	 
การให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา	
โดยการสนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนาทางการศึกษา	การวิจัย	 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และข้อมูลทางวิชาการการรับนักศึกษา 
เข้าฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อยปีละ	2	คน	เพื่อการพัฒนาหลักสูตร

กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงพยาบาลสิรินธร	และ	 
โรงพยาบาลลาดกระบัง	กรุงเทพมหานครให้มีขีดความสามารถและ 
ความพร้อมในการท�าหน้าที่สถาบันร่วมผลิตแพทย์	และพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพตามมาตรฐาน	ทั้งในด้านวิชาการ	ต�าแหน่งหน้าที่และต�าแหน่ง 
ทางวิชาการ
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กลุ่มบริษัท	ซีดีจีและ	กลุ่มบริษัท	จีเอเบิล เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่	เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ	หรือสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ	“กลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่ม
บริษัทจีเอเบิล”	โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการใช้งานข้อมลู
ขนาดใหญ่	(Big	Data	Technology)	และ	Geographic	Information	
System	(GIS)	โดยความร่วมมือระหว่างนักศึกษา/บุคลากรของ	“สจล.”	 
และ	“กลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัทจีเอเบิล”

มหาวิทยาลัยของรัฐ	20	สถาบัน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยมีที่ปรึกษานิสิตหรือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา	ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
จากสถาบันในความร่วมมือฯ	ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลให้ค�าปรึกษา 
ในการท�าวิทยานิพนธ์	แนะน�าการท�าวิจัยอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อจัดตั้งและด�าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสาตร์	แก่คณะผู้จัดตั้ง
อุทยานวิทยาศาสตร์	และความร่วมมือด้านอื่นๆ

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อด�าเนินนโยบายและกลยุทธ์ส่งเสริมระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ทางปัญญาให้กับสถาบันอุดมศึกษาอย่างสอดคล้องกับศักยภาพของ 
สถาบันอุดมศึกษา	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบเหมาะสม	เพื่อยกระดับและพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงาน	TLO	ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทาง 
การขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยนครพนม	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	9 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและครูผู้สอนของส�านักงาน 
เขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต	9

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	(องค์การมหาชน) ร่วมกันเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนความรู้/การท�าวิจัยร่วมกัน/จัดประชุมสัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แลกเปลี่ยนนักศึกษา	(Student	exchange),	แลกเปลี่ยนนักวิจัย 
(Research	fellow	exchange)	ท�าวิจัยร่วม	(Joint	exchange)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พัฒนาบุคลากร	นักศึกษา	และหลักสูตรการวิจัย	การจัดประชุม	สัมมนา 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการท�าวิจัย

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แลกเปลี่ยนนักศึกษา	(Student	exchange),	แลกเปลี่ยนนักวิจัย 
(Research	fellow	exchange)	ท�าวิจัยร่วม	(Joint	exchange)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ท�าวิจัยร่วม	(Joint	research),	บริการทางวิชาการแก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้	พัฒนาศักยภาพของอาจารย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนบุคลากร	นักศึกษา	พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาการวิจัยร่วมกัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี พัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชร พัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนความรู้/การท�าวิจัยร่วมกัน/จัดประชุมสัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี/การใช้พลังงานจากพืช 
ในทะเล

มหาวิทยาลัย/สถาบัน	13	แห่ง การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตระหว่าง	มหาวิทยาลัย/สถาบัน	
พุทธศักราช	2553

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
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มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนความรู้/การท�าวิจัยร่วมกัน/จัดประชุมสัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	คณะวิศวกรรมศาสตร์	และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์	และสถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย

พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนความรู้/การท�าวิจัยร่วมกัน/จัดประชุมสัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในระดับ
บัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยรัฐบาล	15	สถาบัน โครงการผลิตบัณฑิตศึกษา	(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พัฒนาอาจารย์และหลักสูตร

มหาวิทยาลัยบูรพาและยี่สิบเอ็ดสถาบัน โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี การสนับสนุนทางวิชาการ/สนับสนุนการวิจัย/แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ด้านการบริหารจัดการ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยศิลปากร	 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	และมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ชุมพร

พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ	การวิจัย	การบริการวิชาการแก่สังคม

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการโทรทัศน์ครู

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	และ
คณะศิลปะศาสตร์	มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

การด�าเนินงานทางวิชาการ	การวิจัย	และการบริหารจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาเขตปัตตานี การด�าเนินงานทางวิชาการ	การวิจัยและการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล	(คณะแพทย์ศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี) การด�าเนินงานทางวิชาการ	และการวิจัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการวิจัยและพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/การท�าวิจัยร่วมกัน/จัดประชุมสัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชร กาจจัดท�าผังแม่บทในเชิงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การด�าเนินงานทางวิชาการ	การวิจัยและการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยและพัฒนาด้านกายภาพบ�าบัดและวิทยาศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พัฒนาการเรียนการสอน/สนับสนุนการศึกษาต่อ/พัฒนาบุคลากร/ 
การฝึกงานของนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือและวิทยาลัย
เทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จัดตั้งโรงเรียนน�าร่องด้านเทคโนโลยี/สร้างนักเทคโนโลยี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม	 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	 

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	 

วิทยาลัยเทคนิคราชสีมา	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	วิทยาลัยช่างศิลป์	 

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	วิทยาลัยพาณิชการบางนา		วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	วิทยาลัยศิลปหัตกรรมกรุงเทพ	วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เสาวภา	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา	 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	 

โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา	วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ	ปริสุทโธ	 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ		วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

กาญจนบุรี	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 

มหานคร	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	วิทยาลัยเทคนิค

ดอนเมือง	วิทยาลัยเทคนิคดุสิต	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี	 

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์	(ลาดขวาง)		วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ	 

มินบุรีโปลีเทคนิค	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ	โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว	ในพระบรมราชูปถัมภ์		โรงเรียนธัญรัตน์	 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ลาดกระบัง	โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ�ารุง 

โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์	โรงเรียนรันโกสินทร์สมโภชน์บางเขน	โรงเรียนราชวินิต

มัธยม	โรงเรียนวัดสังฆราชา	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	โรงเรียนธัญบุรี	โรงเรียนราชด�าริ		

โรงเรียนบางกะปิ	โรงเรียนวัดนวลนรดิศ	โรงเรียนนวมินทราชูทิศ	สตรีวิทยา	2	 

คลองสามวา	โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

โรงเรียนเทพลีลา	โรงเรียน		นวมินทราชูทิศ	กรุงเทพมหานคร	โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก	โรงเรียนศรีอยุธยา	ในพระอุปถัมภ์	โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์	

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร	โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์	 

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม	ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาดอนคลัง	โรงเรียนสตรีศรีน่าน	โรงเรียนพิบูลย์

ประชาสรรค์	โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย	

โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์		โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห์	สิงหเสนี)	โรงเรียนบดินทรเดชา	(สิงห์		สิงหเสนี)	นนทบุรี 

พัฒนาการเรียนการสอน/สนับสนุนการศึกษาต่อ/พัฒนาบุคลากร/

การฝึกงานของนักศึกษา						

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
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หน่วยงำน วัตถุประสงค์

โรงเรียนบดินทรเดชา	(สิงห์		สิงหเสนี)	2	โรงเรียนในเครือสารสาสน์	เขต	5

โรงเรียนบดินทรเดชา	(สิงห์		สิงหเสนี)	4	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา	

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	

สวนกุหลาบวิทยาลัย	ปทุมธานี	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สวนกุหลาบวิทยาลัย	

สมุทรปราการ	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	2	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	

เบญจมราชาลัย	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	พุทธมณฑล	 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง	นนทบุรี		โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี	โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย	โรงเรียนหอวัง 

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา	โรงเรียนแกลง	“วิทยสถาวร”		โรงเรียนดัดดรุณี	 

โรงเรียนชลกันยานุกูล	โรงเรียนชลราษฎร	อ�ารุง	โรงเรียนศรียาภัย	โรงเรียนราชวินิต

สุวรรณภูมิ	โรงเรียนบางปะอิน	“ราชานุเคราะห์	๑”	โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช	

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	โรงเรียนสารวิทยา	

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ	โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา	วิทยาลัยเทคโนโลยีช่าง

อุตสาหกรรม	โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย	โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม	โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย	นนทบุรี	โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า	โรงเรียนปัญญาวรคุณ 

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา	โรงเรียนปากเกร็ด	โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา	โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยา 

โรงเรียนมาบอ�ามฤตวิทยา	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	

และ	โรงเรียนเซ็นต์หลุย	ฉะเชิงเทรา
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ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

กำรบริกำรห้องสมุด

	 ส�านักหอสมุดกลาง	 ให้บริการด้วยทรัพยากรตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา	 และตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ	 โดยมุ่งเน้นการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ในการพัฒนาเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	

ตามทีก่�าหนดไว้ในแผนกลยทุธ์ของสถาบนั	มุง่เน้นการให้บรกิารด้วยความถกูต้อง	สะดวก	รวดเรว็	ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	และ

มีประสิทธิภาพ	 มีความร่วมมือในการบริการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับกลุ่มห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น	

รวมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยทีีทั่นสมยัในการให้บรกิาร		เพือ่สนองความต้องการ	ของผู้ใช้ในสงัคม	แห่งการเรยีนรู้	

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริการและบริหารจัดการอย่างเพียงพอและต่อเนื่องมีความพร้อมท้ังด้านระบบฐานข้อมูล	

เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลในการให้บริการ		ดังนี้

	 1.	 บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท	

	 2.	 บริหารให้ยืมและรับคืนหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ

	 3.	 บริการยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง	(Self	Checkout)

	 4.	 บริการตู้คืนหนังสือ	(Book	Return	Station)	

	 5.	 บริการจัดส่งทรัพยากรสารนิเทศถึงผู้ยืม	(Delivery)	

	 6.	 บริการช่วยค้นคว้า

	 7.	 บริการยืมระหว่างห้องสมุด

	 8.	 บริการสืบค้นสารนิเทศ	WEBOPAC

	 9.	 บริการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

	 10.	 บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย	(Internet	@KMITL	wifi)

	 11.	 บริการสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลจากกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

	 12.	 บริการหนังสือส�ารอง

	 13.	 บริการจองทรัพยากรสารนิเทศด้วยตนเอง	(Self	Hold)

	 14.	 บริการยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศด้วยตนเอง	(Self	Renew)

	 15.	 บริการเสนอแนะจัดซื้อหนังสือ	/	วารสาร	/	โสตทัศนวัสดุ

	 16.	 บริการทรัพยากรสารนิเทศที่อยู่ระหว่างด�าเนินการทางเทคนิค

	 17.	 บริการด�าเนินงานทางเทคนิคทรัพยากรสารนิเทศแบบเร่งด่วน

	 18.	 บริการหอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า

	 19.	 บริการห้องสัมมนากลุ่มย่อย	ส�าหรับทบทวนหรือปรึกษาเรื่องการเรียนแก่นักศึกษา

	 20.	 บรกิารน�าชมห้องสมดุเป็นบรกิารท่ีห้องสมดุจัดขึน้เพือ่แนะน�าการใช้ห้องสมดุและสารนเิทศต่างๆ	รวมถึงการสบืค้น

	 21.	 บริการ	 Collection	 พิเศษต่างๆ	 เช่น	 วารสารต่างประเทศ	 หนังสือภาษาญี่ปุ่น	 หนังสือตลาดหลักทรัพย์	 

	 	 มุมหนังสืออาเซียน	นวนิยาย/Fiction/เรื่องสั้น	คู่มือการท่องเที่ยว	และตัวอย่างแผ่นวัสดุเพื่อการออกแบบ
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 ในปีงบประมำณ 2559  ส�ำนักหอสมุดกลำงมีรำยกำรทรัพยำกรสำรนิเทศที่ให้บริกำรดังนี้

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 เพื่อการบริหารจัดการภาพรวม	สถาบัน	ได้มอบหมายให้ส�านักบริการคอมพิวเตอร์	เป็นผู้ดูแลหลักในการบ�ารุงรักษา

เครื่องและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการคอมพิวเตอร์	 ระบบอินเตอร์เน็ต	 ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์	 และการสื่อสารข้อมูล	 ให้บริการแก้ไขปัญหาและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่หน่วยงานต่างๆ	 ภายใน 

สถาบน	 ให้ค�าปรึกษา	 วางแผน	ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศส�าหรับงานบริหารของสถาบัน	 

โดยมีโครงสร้างของระบบการให้บริการด้านเครือข่ายของสถาบัน	สามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ	ตามการให้บริการดังนี้

	 -	 ระบบเครือข่ายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต	 เป็นระบบเครือข่ายท่ีท�าหน้าท่ีเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของสถาบันกับ 

โลกภายนอก	การออกแบบให้มีระบบส�ารองซึ่งกันและกันด้วยอุปกรณ์	Router	2	ชุด	ท�างานด้วยโปรโตคอล	BGP4

	 -	 ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายตาม	พ.ร.บ.	 	 เป็นระบบเครือข่ายที่ปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	 ผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์	 ปี	 2550	 ที่ก�าหนดหน่วยงานที่มีบุคคลากรมากกว่าหนึ่งคนต้องมีการเก็บข้อมูลจราจร	 และระบบการตรวจสอบ

สิทธิผู้ใช้งานเครือข่าย	ซึ่งปัจจุบันระบบประกอบด้วย	Firewall,	NAC	และ	ระบบบริหารจัดการ	Firewall/NAC	และเก็บ	Log	

ตาม	พรบ.	อย่างละ	1	ชุด	

สถิติจ�ำนวนทรัพยำกรสำรนิเทศ

ชื่อห้องสมุด

จ�ำนวน

หนังสือ

(เล่ม)

จ�ำนวนวำรสำร

(่ชื่อเรื่อง)

จ�ำนวน

หนังสือพิมพ์

(ชื่อเรื่อง)
จ�ำนวน

โสตทัศนวัสดุ

(รำยกำร)

ฐำนข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์

(ฐำน)

ทรัพยำกรสำรนิเทศออนไลน์
สถิติ

ผู้เข้ำใช้

บริกำร

ห้องสมุด

(คน)

สถิติ 

หมวดหมู่

หนังสือ

ที่ยืมมำกที่สุด

(หมวด)

จ�ำนวน

Item ใน

Innopac

(ระเบียน)

e - Book

(ชื่อเรื่อง)
วิทยำ

นิพนธ์

(ชื่อเรื่อง)

ปริญญำ

นิพนธ์

(ชื่อเรื่อง)
ไทย ต่ำง

ประเทศ ไทย ต่ำง
ประเทศ ไทย ต่ำง

ประเทศ ไทย ต่ำง
ประเทศ   ไทย ต่ำง

ประเทศ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 143,846 77,953 468 203 14 - 21,604 4 19 734 55,452 6,515 4,492 103,379 T,	TX 322,463

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27,324 31,483 - - - - - - - - - - - - - 22,860

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20,504 25,049 42 43 6 - - - - - - - - 11,265 NA,	NC,	NK 41,206

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 33,235 13,835 - - - - - - - - - - - - - 12,700

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 7,169 5,500 - - - - - - - - - - - - - 2,694

วิทยาเขตชุมพร 18,126 4,512 - - - - - - - - - - - - - 22,965

รวม 250,204 158,332 510 246 20 0 21,604 4 19 734 55,452 6,515 4,492 114,644 - 424,888ที่มา	ส�านักหอสมุดกลาง	30	ก.ย.	2559
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	 -	 ห้องศูนย์รวมอุปกรณ์สารสนเทศของสถาบัน	 เป็นสถานที่ติดตั้งระบบพื้นฐานด้านสารสนเทศต่างๆ	 และระบบ

สารเทศต่างๆ	 ของสถาบันฯ	 ซึ่งอุปกรณ์และระบบต่างๆ	 ที่อาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของ	 Data	 Center	 นั้นต้องการ 

ความต่อเนื่องของการจ่ายไฟฟ้า	อุณหภูมิ/ความชื้นที่เหมาะสม	ระบบกล้องวงจรปิด	และระบบควบคุมการเข้าพื้นที่	เป็นต้น	

	 -	 ระบบเครือข่ายแกนหลัก	 เป็นระบบเครือข่ายหลักของสถาบัน	 	 ที่ท�าหน้าที่เชื่อมต่อส่วนต่างๆ	 และอาคารต่างๆ	

เข้าด้วยกัน	 เพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลถึงกันด้วยความเร็วสูง	 รองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่และปริมาณมากๆ	 เช่น	ระบบ

การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย	(e-learning),	e-content	,	streaming	video	ต่างๆ,	การถ่ายทอดสด	เป็นต้น	ปัจจุบัน

มีการแบ่งออกเป็น	5	 โซน	 เชื่อมต่อกันแบบถึงกันหมดเพื่อป้องกันการหยุดให้บริการของอุปกรณ์ที่โซนใดโซนหนึ่งจะไม่กระทบ

การให้บริการของโซนอื่นๆ	

	 -	 ระบบการให้บริการเครือข่ายประจ�าอาคาร	เป็นระบบเครือข่ายประจ�าอาคารต่างๆ	ภายในสถาบัน	ซึ่งหน่วยงาน

ทีด่แูลส่วนนีเ้ป็นคณะต่างๆ	 โดยทางส่วนกลางโดยส�านกับริการคอมพวิเตอร์ได้ท�าการเดนิสายสญัญาณใยแก้วน�าแสง	 และตดิตัง้

อุปกรณ์หลักประจ�าอาคาร	 ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างถนนไปให้	 และท�าการเดินจุดให้บริการไปยังห้องต่างๆ	 ให้บางส่วน	 เพื่อ

เป็นจุดเริ่มต้นให้สามารถใช้งานได้	

	 -	 ระบบเครอืข่ายไร้สาย	 เป็นระบบเครอืข่ายเพือ่ให้ความสะดวกแก่ผูใ้ช้งาน	แต่โดยหลกัการทีแ่ท้จรงิเป็นระบบเสรมิ

การให้บริการเพื่อเติมเต็มในการให้บริการ	

	 -	 ระบบเคร่ืองแม่ข่ายส�าหรับบริการด้านเครอืข่าย	 ในการใช้งานระบบเครอืข่ายนัน้	 ผูใ้ช้งานจะมกีารตดิตัง้กบับรกิารเสรมิ

ที่ซ่อนอยู่หลังการท�างานต่างๆ	เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างไร้ปัญหา
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ด้านการวิจัย 

 นโยบำยทิศทำงกำรวิจัยของสถำบัน

	 การด�าเนินงานทางด้านวิจัยและนวัตกรรม	 สถาบันจัดกลุ่มงานวิจัยเป็น	 6	 Clusters	 หลัก	 และพัฒนาไปสู่	World	

class	Academic	Program	ดังนี้

	 1.	 ICT	&	Engineering

	 2.	 Future	mobility	&	Logistics

	 3.	 Biomedical	&		Life	Sciences	

	 4.	 Art	&	Creative	Medea

	 5.	 Agriculture	&	Food

	 6.	 Alternative	Energy	&	Environment

 

	 จากนโยบายและแผนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์	ตามแผน	 บันไดสู่เป้าหมาย	5	 ข้ัน	 โดยในข้ันท่ี	3	 :	 Innovation 

Research	Clusters	“พัฒนากลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	สร้างนวัตกรรม”	มุ่งเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรม	ทั้งด้านการบริหาร	การเรียน	

การสอน	 และการวิจัย	 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน	 “เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 1	 ใน	 10	

ของภูมิภาคอาเซียน	 ในปี	2020”	สถาบันจึงได้จัดท�าแผนการด�าเนินการ	 (Execution	Plan)	 โดยมีเป้าหมายคือ	“วิจัยมุ่งเป้า	

เข้าสู่สากล	สร้างยอดคน	สร้างชาติ”	ซึ่งได้ด�าเนินการดังนี้

	 1.	 ส่งเสริมการท�าวิจัยเชงิรุก	คือการส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานการวิจยั	และตพิีมพ์บทความ	ในวารสารนานาชาติ

ที่ได้รับการยอมรับ	เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของ	สจล.	และตอบโจทย์ของประเทศ	ในการที่จะเข้าสู่สังคม	Innovation		Digital	

Economy	เพื่อให้แข่งขันกับนานาชาติได้

	 2.	 กลยทุธ์	คือ	เพ่ิมจ�านวนการอ้างองิบทความ	(Citation)	ท่ีมคุีณภาพสงู	โดยส่งผลท�าให้	Ranking	ของ	สจล.	เพิม่ข้ึน

อย่างรวดเร็ว

	 3.	 เสริมความเข้มแข็ง	 คือ	 เพิ่มจ�านวนบทความวิจัยอย่างต่อเนื่อง	 โดยให้ทุนกับนักวิจัยรุ่นใหม่	 ให้สามารถท�างาน

วิจัยได้อย่างต่อเนื่อง	 และให้ทุนอาจารย์ของ	 สจล.	 ไปร่วมมือกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในแต่ละสาขาที่อยู่ในต่างประเทศ	 เพื่อน�า

งานวิจัยเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับ	สจล.	ต่อไป

	 4.	 พันธมิตรที่แข็งแกร่ง	 โดยร่วมมือกับ	 Carnegie	 Mellon	 University	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าทางด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	เพื่อพัฒนางานวิจัย	และวัฒนธรรมในการท�างาน	โดยจะเป็นลักษณะ	Big	Bang	

Project	เพี่อช่วยตอบโจทย์	Thailand	4.0	Digital	Economy	ด้านต่างๆ	เช่น	เกษตร	อาหาร	ยานยนต์	สุขภาพ	และการขนส่ง

	 5.	 ด�าเนินความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ	ได้แก่	Nanyang	Technology	University,	สถานเอกอคัรราชทูตประจ�า

ประเทศไทย	และ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
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ผลงานด้านการวิจัยในปีงบประมาณ 2559

 1. สำรเจลโลสจำกเมล็ดมะขำมของประเทศไทยและ

กำรประยุกต์ใช้ เป็นผลงานการวจิยัของ	รองศำสตรำจำรย์ ดร.วฒุชิยั  

นำครกัษำ โดยเป็นงานวิจยัท่ีช่วยเพิม่มูลค่าให้กับเนือ้ในของเมล็ดมะขาม 

ซ่ึงมีโพลีแซ็กคาไรด์	 ที่มีคุณสมบัติเป็นเจล	 เมื่อละลายอยู่ในน�้า	 โดย

เรียกสารตัวนี้ว่า	เจลโลส		และน�าเจลโลสมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	

เช่น	 แผ่นฟิล์มชวีภาพปิดบาดแผล	 ซึง่ผ่านการทดสอบเบ้ืองต้นกบัผูป่้วย

เบาหวาน	ผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าว	ได้รับรางวัลดังนี้	

	 	 -	 รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์	(ชั้นอัศวิน)	ของประเทศเบลเยี่ยม

	 	 -	 รางวัลเหรียญทอง	(Gold	Medal)	ในฐานะนักวิจัยดีเด่นจาก	The	President	of	the	International	Jury

	 	 -	 เหรียญรางวัลพิเศษ	 จาก	 The	 President	 of	 Euro	 Business	 Haller	 and	 Haller	 Pro	 Invention	 

	 	 	 Foundation	ประเทศโปแลนด์

 2. ผลิตภัณฑ์แคลเซียมรูปต่ำงๆ จำกเปลือกหอยเพื่อใช้งำน

ด้ำนเกษตรกรรม	ผลงานวิจยัของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บรรจง บุญชม 

เป็นการวิจัยปุ๋ยสกัดจากเปลือกหอยทะเล	ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวน

ได้อย่างมหาศาล	 และลดต้นทนุการใช้ปุย๋แบบเดมิทีผ่่านมามากกว่าเท่าตวั 

ซึ่งผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าว	ได้รับรางวัล	ผลงานประดิษฐ์คิดค้น	ระดับดี	

จากส�านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	ประจ�าปี	2559

 3. คอนกรีตบล็อกทนควำมร้อนสูงผลิตไฟฟ้ำได้เองจำก 

ควำมร้อน ผลงานวจัิยของผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.เชรษฐำ รตันพนัธ์	เป็น	

การวิจยัคอนกรีตบล็อกทนความร้อนสูงผลิตไฟฟ้าได้เองจากความร้อน	 

ซึ่งเป็นคอนกรีตที่ผ่านการผสมผสานและหล่อขึ้นให้ทนความร้อนเกินกว่า	

100	องศาเซลเซยีส	และฝังโมดูเทอร์โมอเิลก็ทรอนิกส์	ท่ีผ่านการสงัเคราะห์

จากงานวิจัยที่ทนความร้อนได้เกิน	100	องศาเซลเซียส	 เพื่อประดิษฐ์เป็น

คอนกรีตบล็อกทนความร้อนสูงผลิตไฟฟ้าขึ้นได้ในตัวเองจากความร้อน	

โดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างด้าน

ล่างและบนของตัวบล็อกคอนกรีต	แล้วส่งผลต่างอุณหภูมิดังกล่าวไปยังโมดูเทอร์โมอิเล็กทริกส์ที่ฝังอยู่ภายในให้ผลิตไฟฟ้าขึ้น

 4. เครื่องปฏิกรณ์ส�ำหรับกำรสังเครำะห์ไดเมทิลอีเทอร์	ผลงานวิจัยของ	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนตรี ทองค�ำ 

เป็นการสร้างเครื่องปฏิกรณ์ส�าหรับการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์	 โดยตรงจากแก๊สสังเคราะห์	 โดยการป้อนสารตั้งต้นและตัว

เร่งปฏิกิริยาเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์	 ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม	 ท�าให้ได้แก๊สไดเมทิลอีเทอร์ที่สามารถน�ามาใช้เป็น

แก๊สเชื้อเพลิงในรถยนต์	 และแก๊สหุงต้มในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งผลลัพธ์ของงานวิจัยจะได้เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบเพื่อการ

ผลิตไดเมทิลอีเทอร์ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
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 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 สถาบัน	 มีผลงานที่นักวิจัยได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ	

จ�านวน	992	เรื่อง	ดังนี้

หน่วยงำน เรื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 419

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 73

คณะวิทยาศาสตร์ 157

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 101

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 35

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 30

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 60

วิทยาลัยนานาชาติ 26

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล 17

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 41

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 21

รวม 992

																									ข้อมูลจากการรายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ	ประจ�าปี	2559

 กำรยื่นขอจดสิทธิบัตร

	 สถาบนั	 ก�าหนดให้ส�านกับรหิารงานวจิยัและนวตักรรมพระจอมเกล้าลาดกระบงั	 เป็นหน่วยงานทีท่�าหน้าทีด่แูลและ

รกัษาผลประโยชน์ของสถาบัน	 ในการท�าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภายนอก	 เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการใน

รูปแบบการค้า	 ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา	 ดูแลการจดสิทธิบัตรและปกป้องทรัพย์สินทาง

ปัญญา	

เมื่อสายน�้าไม่หยุดนิ่ง

 5. กำรพัฒนำจุดแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ำย ตำมโครงกำร Police Help Me	ผลงานวิจัยของ	นำยศุภกร สุวรรณ ์

เป็นงานวิจัยที่พัฒนาจุดแจ้งเหตุด่วน	 เหตุร้าย	 โดยหลกัการท�างานของจดุแจ้งเหตุ

ด่วน	เหตรุ้ายนี	้จะเป็นการส่งข้อมูลเสยีงผ่านคลืน่ความถ่ี	วิทยุสื่อสาร	ซึ่งฝั่งตัวส่งจะ

มีการบันทึกข้อมูลเสียง	 (บอกพิกัดจุดเกิดเหตุ)	 เมื่อมีการกดแจ้งเหตุ	 ระบบจะ 

ส่งข้อมูลไปยังตัวรับ	 (วิทยุสื่อสารของต�ารวจหรือเจ้าหน้าท่ี)	 ซ่ึงฝั่งตัวรับจะได้รับ

ข้อความเสียงที่ฟังแล้วเข้าใจได้ในทันที	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าท�าการช่วยเหลือได้ 

ทนัท่วงท	ี เป็นการเลอืกใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	 ไม่มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติม	 และเจ้าหน้าที่

ต�ารวจไม่ต้องแบกรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น

 

 6. เครื่องวัดควำมสุก-อ่อนของทุเรียนด้วยคลื่นไมโครเวฟ	 ผลงานการวิจัย

ของ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชำ เครื่องวัดความสุก-อ่อนของทุเรียนด้วย

คลื่นไมโครเวฟ	 จะช่วยคัดทุเรียนอ่อนออกจากคอนเทนเนอร์ส่งออก	 ลดปัญหาชาวสวน

และผู้ส่งออกคัดทุเรียนอ่อนจ�าหน่ายและถูกตีกลับทั้งคอนเทนเนอร์จากประเทศคู่ค้า 

เมือ่มกีารสุม่ตรวจเจอทุเรียนอ่อน	สร้างความเสยีหายจ�านวนมหาศาล	และบางครัง้ผูส่้งออก

ยงัต้องเผชญิกับโทษรนุแรงทัง้จ�าคุกและเงนิค่าปรบัจากกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคท่ีเข้มงวด

ในต่างประเทศอกีด้วย	 ซ่ึงผลงานการวิจยัเร่ืองดังกล่าว	 ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง	จากงานประกวดนวตักรรม	“44th	International	

Exhibition	and	Invention	of	Geneva	2016”	ณ	สมาพันธรัฐสวิส

 นอกจากโครงการวจิยัข้างต้นดงักล่าวแล้ว	 สถาบนัยังได้มคีวามร่วมมือกบัพนัธมติรระดบัโลกในการพฒันาและสนับสนนุ

การวิจัยในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อสร้างผู้น�ายุคใหม่ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านและสร้างองค์ความรู้ที่จะน�า

สังคมและเศรษกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน	ดังนี้

	 -	 ความร่วมมอืกบัศนูย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรฐั	 (U.S.	 Space 

and	Rocket	Center-USSRC)	ร่วมกับ	บริษัท	Zignature	Marketing	

จ�ากัด	 บริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 Thailand	 Space	 and	

Aeronautics	Research	(TSR)	และ	International	Youth	Astronomy	

and	 Space	 Academy	 (IYASA)	 จดัตัง้โครงการทุนการศึกษาค้นพบ 

นกับนิอวกาศไทย	 ซึง่เป็นโครงการแข่งขนัชงิทนุการศกึษาด้านการส�ารวจ

อวกาศของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทยเป็นครั้งแรกของ

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้	โครงการนี้	นอกจาก	สจล.	จะมอบทุนการศกึษา

สนับสนุนนักเรียนที่ได้รับทุนแล้ว	ยังจะให้สิทธิ์ในการศึกษาต่อในสถาบันจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี	รวมท้ังช่วยเตรียม

ความพร้อมให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อที่สถาบัน	MIT	ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

	 -	 ความร่วมมือทางวิชาการกับ	ทีม	กรุ๊ป	ออฟ	คอมปานีส์	

บรษัิททีป่รกึษาชัน้น�าด้านวศิวกรรมศาสตร์ของประเทศ	 โดยมเีจตนารมณ์

ร่วมกันทีจ่ะร่วมมอืทางวิชาการและการพฒันาศักยภาพนกัศกึษา	เสรมิสร้าง

ความรู้และประสบการณ์	 เพื่อให้นักศึกษาออกไปเป็นก�าลังส�าคัญใน

การท�างาน	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ	 รวมถึง 

การพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือสร้าง

ประโยชน์แก่ประเทศชาติ	
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 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 สถาบัน	 มีผลงานที่นักวิจัยได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ	

จ�านวน	992	เรื่อง	ดังนี้

หน่วยงำน เรื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 419

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 73

คณะวิทยาศาสตร์ 157

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 101

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 35

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 30

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 60

วิทยาลัยนานาชาติ 26

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล 17

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 41

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 21

รวม 992

																									ข้อมูลจากการรายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ	ประจ�าปี	2559

 กำรยื่นขอจดสิทธิบัตร

	 สถาบนั	 ก�าหนดให้ส�านักบรหิารงานวจัิยและนวตักรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	 เป็นหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีดูแลและ

รกัษาผลประโยชน์ของสถาบัน	 ในการท�าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภายนอก	 เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการใน

รูปแบบการค้า	 ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา	 ดูแลการจดสิทธิบัตรและปกป้องทรัพย์สินทาง

ปัญญา	

เมื่อสายน�้าไม่หยุดนิ่ง
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	 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)	ประจ�าปีงบประมาณ	2559	มีดังนี้

ผลงำนวิจัยที่มีกำรยื่นขอรับควำมคุ้มครองในทรัพย์สินทำงปัญญำ ประจ�ำปีงบประมำณ 2559

ล�ำดับที่ เลขที่ค�ำขอ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ ประเภทกำรขอรับสิทธิ ผู้ประดิษฐ์ หน่วยงำน

1 1503001836 รถเข็นอนามัยไร้มลพิษ อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.มาฤดี	ผ่องพิพัฒน์พงศ์ วิศวกรรมศาสตร์

2 1503001979 เสื้อคลุมทรวงอกและช่องท้อง
ส�าหรับใช้กับอุปกรณ์ถ่วงน�้าหนัก 
ที่กระดูกสันหลังส่วนเอว

อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.จารุวัตร	เจริญสุข วิศวกรรมศาสตร์

3 1601000523 ผนังสองชั้นชนิดทนความร้อนที่มี
แท่งผลิตไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก 
อยู่ภายใน

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ผศ.ดร.เชรษฐา	รัตนพันธ์ วิทยาศาสตร์

4 342086 โปรแกรมส�าหรับท�านายค่า	 
Solar	Radiation

ลิขสิทธิ์ รศ.ดร.สมชาติ	จิริวิภากร วิศวกรรมศาสตร์

5 342087 แอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอสส�าหรับการตรวจโรค 
หนังตาตก	(iOS	Application	for	
Ptosis	Diagnosis)

ลิขสิทธิ์ ผศ.ดร.วรางคณา	กิ้มปาน วิทยาศาสตร์

6 1601004695 เครื่องย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสียบไม้
ด้วยถ่านไม้แบบต่อเนื่อง

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์	 
รุ่นพระแสง

วิศวกรรมศาสตร์

7 1603001609 เครื่องคัดแยกและคัดขนาด 
ปลาแห้ง

อนุสิทธิบัตร รศ.สาทิป	รัตนภาสกร วิศวกรรมศาสตร์

8 1603001610 เครื่องจ�าหน่ายไข่แบบ 
หยอดเหรียญ

อนุสิทธิบัตร ดร.เอกพงษ์	ชีวิตโสภณ วิศวกรรมศาสตร์

9 1603001803 กระบวนการตรวจจับเครื่องหมาย
บนเอกสาร

อนุสิทธิบัตร ผศ.ธีระ	ศิริธีรากุล วิทยาศาสตร์

10 1603001804 สายอากาศชี้ทางแบบลูปส�าหรับ 
ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท�างาน 
ในย่านความถี่สูง

อนุสิทธิบัตร ดร.ฉัตรพล	ภคศิริ วิทยาลัยนวัตกรรม				
การผลิตขั้นสูง

11 1603001805 อุปกรณ์ผลักดันมวลน�้าและ 
เติมอากาศด้วยระบบปั๊มน�้าแบบ
สะอาดยกตัวส�าหรับใช้กับ 
การเลี้ยงปลา

อนุสิทธิบัตร อาจารยย์วรพงษ์		นลินานนท์ วิทยาเขตชุมพร

12 1603001971 เครื่องดื่มน�้าทับทิมพร้อมดื่มที่มี
ส่วนผสมของสารอาหารเสริม

อนุสิทธิบัตร ดร.สิทธิพงศ์	นลินานนท์ อุตสาหกรรมเกษตร

13 347043 ITMQ	-	ระบบการให้บริการ	
Internet	of	Things	โดย	 
MQTT	Protocol

ลิขสิทธิ์ ผศ.ดร.ปานวิทย์	ธุวะนุติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

14 347044 Food	Scanner	Application	 
for	Android

ลิขสิทธิ์ ดร.สุภวรรณ	ทัศนประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ

15 1503000535 สูตรและกรรมวิธีการผลิต 
อัลมอนล์บิสกิตที่ปราศจากกลูเตน

อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.โอปอล์	สุวรรณเมฆ คณะการบริหารและ
จัดการ

16 1503000139 กรรมวิธีการผลิตยาเพื่อสุขภาพ 
จากใบข้าวไร่อินทรีย์และผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.ร่วมจิตร	นกเขา วิทยาเขตชุมพร
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ด้านการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

	 นอกเหนอืจากภารกจิดังกล่าวข้างต้นแล้ว	สถาบนัได้มกีารปรบัการบรหิารจดัการภายในให้การด�าเนนิงานมีความคล่องตวั

และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน	 พัฒนาระบบธรรมาภบิาลและการบรหิารท่ีด	ี สร้างความมัน่ใจแก่สงัคม	 สือ่สาร	 “เป้าหมาย”	 และ	

“ทศิทาง”อย่างชัดเจน	ระบบการบรหิารเป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	สร้างผูน้�า	เตมิเตม็ศกัยภาพ	เพือ่รองรองรับความท้าทาย

ในอนาคต	ดังนี้

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของสถำบัน (ควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์)

 - QS Ranking 2016	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ได้รับการจัดอันดับสูงขึ้นเมื่อเทียบ

กับปีที่ผ่าน	กล่าวคือ	ในระดับเอเชีย	ได้อันดับที่	257	จากเดิมอันดับที่	301+	ระดับอาเซียน	ได้อันดับที่	40	จากเดิมไม่มีอันดับ	

และระดับประเทศ	ได้อันดับที่	9	จากเดิมอันดับที่	12	

QS Ranking

Ranking ASIA 301+ 257

Ranking ASEAN - 40

Ranking Thailand 12 9

Before
( 2 0 1 5 )

After
( 2 0 1 6 )

The Master of Innovation 
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	 -	 TIMES HIGHER EDUCATION (THE Ranking)	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก	ประจ�าปี	2016	-	2017	เป็นครั้งแรก	โดยติดอันดับ>	800	ของระดับโลก	และ

ระดับประเทศได้อันดับที่	6

	 -	 ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่	 ประจ�าปี	 2017	 (BRICS	&	 Emerging	 Economies	

Rankings	2017)	ให้อยู่ในอันดับที่	4	ของประเทศไทย	และเป็นอันดับที่	145	ของโลก	

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม (ตำมแผนบริหำรสถำบัน)

	 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารสถาบันในภาพรวมคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยตามนโยบาย	 5	 ด้าน	

เท่ากบั	4.60	คะแนน	โดยนโยบายทีม่คีะแนนในรอบ	12	เดอืน	สงูสดุ	คอื	นโยบายที	่1	พฒันาระบบธรรมาภบิาลและบรหิารทีด่	ี

มีคะแนนเท่ากับ	 5.00	 คะแนน	 นโยบายที่	 2	 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ระดับสากล	 มีคะแนนเท่ากับ	 5.00	 คะแนน 

รองลงไปได้แก่	นโยบายที่	3	พัฒนากลุ่มวิจัยระหว่างคณะสร้างนวัตกรรม	มีคะแนนเท่ากับ	4.50	คะแนน		นโยบายที่	5	พัฒนา

ครอบครัวคุณภาพพระจอมเกล้าลาดกระบัง	มีคะแนนเท่ากับ	4.50	คะแนน	และนโยบายที่	4	พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย	 

มีคะแนนเท่ากับ	4.00	คะแนน	ตามล�าดับ			
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สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมแผนบริหำรสถำบัน

1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559

นโยบำย เป้ำหมำย
ประเมินตนเอง

(คะแนน)

1.	 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและบริหารที่ดี	 5 5.00

2.	 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ระดับสากล	 5 5.00

3.	 พัฒนากลุ่มวิจัยระหว่างคณะสร้างนวัตกรรม	 5 4.50

4.	 พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย 5 4.00

5.	 พัฒนาครอบครัวคุณภาพพระจอมเกล้าลาดกระบัง	 5 4.50

ค่ำเฉลี่ยรวม 5 4.60

สรุปกำรประเมินผลกำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดตำมแผนบริหำรสถำบัน

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ไตรมำสที่ 4 (ตุลำคม 2558 - กันยำยน 2559)

ตัวชี้วัดระดับนโยบำย

จ�ำนวน ผลกำรประเมิน ร้อยละของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ต�่ำกว่ำ

เกณฑ์

เท่ำกับ

เกณฑ์

สูงกว่ำ

เกณฑ์
บรรลุ ไม่บรรลุ

ภำพรวม
14 5 1 8 9 5

  35.71 7.14 57.14 64.29 35.71

นโยบายที่	1	 4 0 1 3 4 0

			พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ 

	 การบริหารที่ดี
  (0.00) (25.00) (75.00) (100.00) (0.00)

นโยบายที่	2 3 1 0 2 2 1

			พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ 

	 สู่ระดับสากล
  (33.33) (0.00) (66.67) (66.67) (33.33)

นโยบายที่	3 4 1 0 3 3 1

			พัฒนากลุ่มวิจัยระหว่างคณะ	 

	 สร้างนวัตกรรม
  (25.00) (0.00) (75.00) (75.00) (25.00)

นโยบายที่	4 2 2 0 0 0 2

			พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย   (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00)

นโยบายที่	5 1 1 0 0 0 1

			พัฒนาครอบครัวคุณภาพ 

	 พระจอมเกล้าลาดกระบัง
  (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00)
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แผนภาพแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดตามแผนบริหารสถาบัน
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 การบริหารความเสี่ยง	เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญที่มีส่วนช่วยให้การด�าเนินงานของสถาบัน	มีการพัฒนาและเติบโตอย่าง

ยั่งยืน	 ดังนั้นการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงเป็นส่วนส�าคัญที่สามารถน�าพาองค์กรบรรลุพันธกิจ	 เป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์	รวมถึงการมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี	ดังนั้นในปี	2559	สถาบันจึงได้ด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง	ดังนี้

	 	1.	 แต่งตั้งคณะกรรมการและ/หรือคณะท�างานบริหารความเสี่ยง	 โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ	

พันธกิจหลักของสถาบัน	ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท�างาน

	 	2.	 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง	ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือ

ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน

	 3.	 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล�าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ	2

	 4.	 มีการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง	และด�าเนินการตามแผน

	 5.	 มีการติดตาม	 และประเมินผลการด�าเนินงานตามแผน	 และรายงานต่อสภาสถาบัน	 เพื่อพิจารณาอย่างน้อย 

ปีละ	1	ครั้ง

	 6.	 มีการน�าผลการประเมิน	 และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน	 ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงใน

รอบปีถัดไป

	บรรลุ					 	ไม่บรรลุ

100.00

66.67

33.33

75.00

25.00

0.000.00 0.00

100.00100.00

นโยบำยที่ 1 นโยบำยที่ 2 นโยบำยที่ 3 นโยบำยที่ 4 นโยบำยที่ 5
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ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำบันในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

	 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559		ได้ก�าหนดความเสี่ยง	ระดับสถาบันไว้	ดังนี้

ด้ำนของงำนที่ประเมิน แนวทำงกำรด�ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสี่ยง

1. ระดับสถำบัน มีปัจจัยควำมเสี่ยง ดังนี้

 ด้ำนกำรปฏิบัติงำน มีปัจจัยความเสี่ยงด้านระบบ	 	

	 สารสนเทศ	คือ

	 -	 ระบบสารสนเทศของสถาบันท่ียังขาดความเช่ือมโยงกัน		

	 	 จึงส่งผลให้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะน�าไปใช้ 

	 	 ในการอ้างอิงได้

สถาบันอยู่ระหว่างด�าเนินการวางแผนทรัพยากรองค์กร	

(Enterprise	Resource	Planning	:	ERP)	เพื่อให้ระบบ

งานต่างๆ	ของสถาบันสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน	และ

เพื่อให้มีการน�าข้อมูลไปใช้ร่วมกันเพื่อให้การด�าเนินงาน

มีประสิทธิภาพ	เมื่อด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะช่วย

ให้การเชื่อมโยงเป็นระบบ	และข้อมูลนี้มีความถูกต้อง	

ชัดเจน	สามารถน�าไปใช้อ้างอิงได้			

 กำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับสถำบัน

	 สถาบนัได้ด�าเนินการปรบัปรุงกระบวนการบรหิารความเสีย่งระดบัสถาบัน	 ในหลายเรือ่ง	 เพือ่ให้การด�าเนนิงานบรหิาร

ความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพ	และตอบสนองในประเด็นนโยบายที่	1	เรื่องธรรมาภิบาล	และการบริหารจัดการที่ดี	โดยสถาบันได้

สนับสนุนโครงการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	 พร้อมท้ังจัดให้มี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่องแนวทางปฏิบัติงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	 ซึ่งจากผลการจัดโครงการ 

ดังกล่าว	สถาบันได้น�าผลมาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบัน	ดังนี้

	 1.	ด�าเนินการปรับปรุง	Shopping	list	of	risk	ของสถาบัน

	 2.	ด�าเนินการปรับปรุงรูปแบบตารางกิจกรรมการพิจารณาความเสี่ยง

	 3.	การปรับแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดท�าแผนและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

	 4.	ด�าเนินการปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี	Cioud	Computing

 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

	 สถาบันได้ด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2542	เป็นต้นมา	ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ที่ก�าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา	 และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง	โดยในรอบปีการศึกษา	2557	การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา	CUPT	QA	

ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลัก	14	ข้อ	และตัวบ่งชี้เลือก	8	ข้อ	ซึ่งประเมินด้วยระดับคะแนน	7	ระดับ	(ยกเว้น	ตัวบ่งชี้หลัก	C.9)	

	 การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง	 ด้วยระบบประกนั

คุณภาพการศึกษา	CUPT	QA	ระหว่างวันที่	1	-	3	พฤศจิกายน	2558	ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลัก	13	ข้อ	และตัวบ่งชี้เลือก	3	ข้อ	

มีผลการประเมิน	ดังนี้			
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558
ตำมองค์ประกอบคุณภำพกำรศึกษำ CUPT QA ระดับสถำบัน

ตัวบ่งชี้หลัก ระดับคะแนน

C.1	 การรับและการส�าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 4

C.2	 การได้งานท�าของบัณฑิต	หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 4

C.3	 คุณภาพบัณฑิต 3

C.4	 ผลงานของผู้เรียน 3

C.5	 คุณสมบัติของอาจารย์ 3

C.6	 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย 3

C.7	 การก�ากับมาตรฐานหลักสูตร 3

C.8	 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4

C.8.1	 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ�าสภาสถาบัน 4

C.8.2	 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถาบัน 4

C.9	 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน 4

C.10	 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3

C.11	 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3

C.12	 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 3

C.13	 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3

ตัวบ่งชี้เลือก ระดับคะแนน

S.1	 จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4

S.2	 Student	Mobility 2

S.3	 Green	University 3

 กำรพัฒนำบุคลำกรทำงวิชำกำร
	 สถาบนัได้จัดต้ังกองทนุเพ่ือการศึกษาของบุคลากร	 เพือ่ส่งเสรมิให้คณาจารย์และบุคลากรได้ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูข้ึน	
รวมทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรไปอบรม	 ศึกษา	 ดูงานทั้งในและต่างประเทศ	 เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์ 
มาพัฒนาการปฏิบัติงาน	รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์ทางวิชาชีพ	โดยสนับสนุนและอุดหนุนการศึกษาใน
ระดบัปริญญาเอกแก่บคุลากรทีด่�ารงต�าแหน่งสายวชิาการและระดบัปรญิญาโทแก่บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ	โดยเริม่จดัสรร
เงินรายได้สถาบันตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552	เป็นต้นไป	
	 นอกจากนี้สถาบัน	ได้มีการปรับปรุง/จัดท�า	หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล	จัดโครงการเพื่ออบรม	สัมมนา	ประชุม	
และบรรยายพิเศษ	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากร	ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	เพื่อน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ดังนี้	

 กำรบริหำรงำนบุคคล

	 1.	 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน	พ.ศ.	2558	

	 2.	 หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงาน	พ.ศ.	2558

	 3.	 บัญชีค่าจ้างขั้นต�่าขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจ�าต�าแหน่งของพนักงานสถาบัน	พ.ศ.	2558		

	 4.	 การก�าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต�่าขั้นสูงและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้	พ.ศ.	2558

	 5.	 โครงการเกษียณอายุก่อนก�าหนดของพนักงานสถาบัน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

	 6.	 ประกาศสถาบัน	เรื่อง	ความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานสถาบัน	ต�าแหน่งวิชาการ	พ.ศ.	2559
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 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเข้ำสู่ต�ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร

	 จากการท่ีสถาบนัได้จัดต้ังกองทนุเพ่ือการศกึษาของบุคลากรสายวิชาการให้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก	 และส่งเสรมิ

ให้อาจารย์ผลติผลงานวิชาการโดยให้ทนุวิจยั	 และสนบัสนนุงบประมาณส�าหรบัการน�าเสนอผลงานทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาติ	 

ปัจจุบันสถาบันมีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น	1,043	คน	เป็นอาจารย์	429	คน		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	374		คน	รองศาสตราจารย์	

233	คน	และศาสตราจารย์	7	คน	(ข้อมูล	ณ	30	ส.ค.	2559)

             

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงวิชำกำร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ล�ำดับที่ คณะ/หน่วยงำน จ�ำนวนโครงกำร

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3

3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11

4 คณะวิทยาศาสตร์ 11

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 94

6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8

7 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 3

8 วิทยาลัยนานาชาติ 8

9 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 2

10 คณะการบริหารและจัดการ 1

11 ส�านักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง 2

12 ส�านักทะเบียนและประมวลผล 4

13 ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ 6

14 ส�านักหอสมุดกลาง 5

15 ส�านักวิชาศึกษาทั่วไป 9

16 ส�านักงานอธิการบดี 30
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 ด้ำนกำรเงนิ 

 ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง	ได้บรหิารจดัการทางด้าน

การเงิน	โดยสรุปรายงานทางการเงินของสถาบัน	ดังนี้

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559

.....................................................
 หน่วย : บำท 

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 3,505,096,320.99	

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 	 11,615,187.78	

	 	 รายได้ค้างรับ	 	 3,968,779.87	

	 	 เงินลงทุนระยะสั้น	931,445,523.19	

	 	 วัสดุคงเหลือ	 	 2,142,388.91	

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 9,505,069.68	

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

						4,463,773,270.42	

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 ลูกหนี้ระยะยาว	 	 4,827,954.79	

	 	 เงินลงทุนระยะยาว	 2,500,000.00	

	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์		 3,088,086,926.38	

	 	 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	 121,688,800.93	

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 10,846,335.60	

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

						3,227,950,017.70	

รวมสินทรัพย์   7,691,723,288.12 
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สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559
.....................................................

 หน่วย : บำท 

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 	 59,384,515.04

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 19,295,142.71

	 	 รายได้รับล่วงหน้า	35,074,401.18

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 56,444,628.30

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 170,198,687.23

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 143,953,801.11

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 1,801,663,868.91

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,945,617,670.02

รวมหนี้สิน   2,115,816,357.25

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  5,575,906,930.87

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

	 	 ทุน	 	 3,659,517,394.70

	 	 รายได้สูง / (ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 1,916,389,536.17

รวมสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน  5,575,906,930.87
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สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559

.....................................................
 หน่วย : บำท 

รำยได้

	 รายได้จากงบประมาณ	 	 2,235,829,845.92

	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 1,906,849,849.82

	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	 25,647,995.54

	 รายได้อื่น	 	 50,623,875.71

รวมรำยได้   4,218,951,566.99

ค่ำใช้จ่ำย

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 	 1,240,044,680.98

	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 	 269,378,141.94

	 ค่าตอบแทน	 	 88,036,651.10

	 ค่าใช้สอย	 	 276,123,851.95

	 ค่าวัสดุ	 	 98,189,989.25

	 ค่าสาธารณูปโภค	 	 163,200,691.18

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 421,566,616.81

	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	 625,865,090.40

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	 933,803,532.17

รวมค่ำใช้จ่ำย  4,116,209,245.78

รำยได้สูง/(ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน 102,742,321.21

								ต้นทุนทางการเงิน	 	 	-	

รำยได้สูง/(ต�่ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 102,742,321.21
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ได้พิจารณาเรื่องที่เป็นปัญหาต่อสังคมและหรือนโยบายเร่ง

ด่วนของรัฐบาล	 เพื่อจัดโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	 ข้อเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่มี

ส่วนได้ส่วนเสยี	 เรือ่งทีก่ลุม่บคุคลทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้ความสนใจ	 โดยสถาบัน	 ได้ด�าเนนิการพฒันาความร่วมมอืระหว่างภาครฐั	 

ผู้ประกอบการ	และสถาบันการศึกษา	ในการผลิตและพัฒนาก�าลังคน	ฝีมือแรงงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ	เพื่อน�าประโยชน์

ทีไ่ด้ไปแก้ไขปัญหาทางสงัคม	 ช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้	 สร้างอาชีพตามภาวะเศรษฐกจิพอเพยีงให้กบัชุมชน	 และเกษตรกร	

ด้วยการจัดท�าโครงการบริการวิชาการ	เพื่อเพิ่มพูนความรู้	ทักษะ	และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	

จ�ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ล�ำดับที่ คณะ/หน่วยงำน

จ�ำนวนโครงกำร

งบประมำณ

แผ่นดิน

งบประมำณ

เงินรำยได้
รวม

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 6 7

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 27 30

3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 12 12

4 คณะวิทยาศาสตร์ 1 10 11

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 5 7

7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 3 4

8 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 9 18 27

9 วิทยาลัยนานาชาติ - 2 2

10 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 1 1 2

11 คณะการบริหารและจัดการ - 3 3

12 ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ - 1 1

13 ส�านักงานอธิการบดี 1 - 1

รวม 19 88 107
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>> โครงการ/กิจกรรม ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน

 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�ริ

	 	 การด�าเนินงานของคณะท�างานสนองพระราชด�าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 เพื่อวัตถุประสงค์ของการรักษาคุณค่า	 

ความหลากหลายทางชวีภาพและการปกปัก	รวบรวม	ตลอดจนการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืช 

เพ่ือคงไว้ซ่ึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ	 ที่กรุงเทพฯ	

และที่วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อ�าเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร	

	 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิณ	สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั		

ได้มีการด�าเนินงาน	จ�านวน	2	โครงการ	ได้แก่

 (1) โครงกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อและกำรอนุรักษ์พันธุกรรมของน้อยหน่ำเครือ 

 	 ได้รบัทุนอดุหนุนการวจัิยประจ�าปี 2559 จ�านวน	40,400	บาท	ระยะเวลาท�าวจัิย	1	ปี	

เริ่มท�าการวิจัยเมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2559	หัวหน้าโครงการวิจัยคือ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อนุรักษ์	

โพธิเ์อีย่ม	 ซึง่ในการวจิยัครัง้นีผู้วิ้จยัต้องการทีจ่ะขยายพนัธุต้์นน้อยหน่าเครอื	 โดยใช้เทคนคิการเพาะเลีย้ง

เนื้อเยื่อ	 เพื่อเพิ่มปริมาณต้นน้อยหน่าเครือให้มีปริมาณมากข้ึน	 และสามารถเก็บรักษาต้นพันธุ์ไว้ใน 

หลอดทดลองได้เป็นระยะเวลานาน	เป็นการอนุรักษ์พันธกุรรม	เพือ่มใิห้สญูพันธุ	์และเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน�าต้นน้อยหน่าเครือ

ไปปลูกให้มากขึ้น	เพื่อช่วยพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้มากขึ้น

 (2) โครงกำรกำรประเมินควำมหลำกหลำยของทนุเรยีนพ้ืนบ้ำน เพือ่กำรคดัเลอืก อนรุกัษ์และขยำยพนัธุ์ 

  กรณีศึกษำอ�ำเภอปะทิว และอ�ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร	 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ�าปี	 2559	จ�านวน	

432,000	บาท	ระยะเวลาท�าการวิจยั	1	ปี	เร่ิมท�าการวิจัยเมือ่	กรกฎาคม	2559		หวัหน้าโครงการคอื	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สุพตัรา	 

โพธิ์เอี่ยม	 เนื่องจากการเกิดปัญหาเกี่ยวกับต้นพันธุ์ทุเรียนเนื่องจากเกิดน�้าท่วมใหญ่ในปี	 2554	 และเนื่องจากโครงการอนุรักษ์

พนัธกุรรมพชืสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	 ให้ทุเรียนเป็นหนึง่ในไม้ผลอนรุกัษ์	 จงัหวดัชุมพรมพีืน้ท่ีสนองพระราชด�ารใินโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 อยู่จ�านวน	 3	 พื้นที่	 ได้แก่	

ต�าบลสองพ่ีน้องและต�าบลสมยุ	อ�าเภอท่าแซะ	ต�าบลครน	อ�าเภอสว	ีและต�าบลบางน�า้จดื	ภ�าเภอหลงัสวน	เพือ่เป็นการขบัเคลือ่น

การด�าเนนิงานสนองพระราชด�ารฯิ	อย่างเป็นรปูธรรม	จงึควรมกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูพนัธุทุ์เรยีน	 โดยเฉพาะการรวบรวมลกัษณะ

ประจ�าพันธุ์	ลักษณะดีเด่น	และจ�าแนกลายพิมพ์ดีเอ็นเอ	โดยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลของทุเรียนสายพันธุ์พื้นบ้าน	เพื่อใช้ใน

การจัดท�าฐานข้อมูลพันธุกรรมทุเรียน	 รวมทั้งการวางแผนพัฒนาพันธุ์ทุเรียน	 เพิ่มผลผลิต	 และการส่งเสริมพัฒนาให้ทุเรียน 

พื้นบ้านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย	รวมทั้งการน�าข้อมูลไปสู่การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อไป

	 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิณ	สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ได้มีการด�าเนินงาน	จ�านวน	3	กิจกรรม	ได้แก่

	 1.	 กจิกรรมปกปักพนัธกุรรมพชื	เป็นการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืในพืน้ทีแ่ปลงอนรุกัษ์	ภายในวทิยาเขตชมุพร	จ�านวน	

2	แปลง	พื้นที่รวม	350	ไร่	โดยการจัดท�าขอบเขตที่ชัดเจน	และมีการปลูกพืชเพื่อท�าแนวกั้น

	 2.	 กิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืช	เป็นงานศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรพืช	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ในพื้นที่ที่ก�าลังจะเปลี่ยนแปลงในจังหวัดชุมพร	โดยส�ารวจเก็บรวบรวมในรูปเมล็ด	กิ่ง	ต้น
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	 3.	 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช	เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช	โดย

การน�าพันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัยและท�าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้	 โดยมุ่งเน้นพืชท้องถิ่นของจังหวัดชุมพร	

ได้แก่	กล้วยไม้พื้นเมือง	สมุนไพร	ผักพื้นบ้าน	ไม้ดอกไม้ประดับพื้นเมือง	และไม้ผลพื้นบ้าน	และพืชอื่นๆ	ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

 2.  สถานีต�รวจชุมชน สจล. สร้างพื้นที่เซฟตี้โซน

	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ร่วมกับ

สถานตี�ารวจนครบาลจระเข้น้อย	สร้างพืน้ที	่“KMITL	SAFETY	ZONE”	“สถานตี�ารวจ

ชุมชน	 สจล.”	 เพื่อดูแลสุขภาพ	 ความปลอดภัย	 ลดปัญหาอาชญากรรม	 และ 

ลดอุบัติเหตุต่างๆ	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	 ให้กับนักศึกษา	 บุคลากรและประชาชน

ในชมุชนใกล้เคยีง	รวมทัง้สร้างสรรค์สงัคมให้มคีวามสามัคคีและน่าอยู่ไปพร้อมกัน	นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์

ให้ปลอดภัย	 มีวินัยจราจร	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย	 และถูกกฎจราจร	 

อาท	ิ ขับขี่จักรยานยนต์อย่างมีสติ	 เปิดไฟหน้า	 ไม่ดื่มหรือใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ	

สวมหมวกกันน็อค	 ติดสายรัดคาง	 ไม่ขับย้อนศร	 ไม่ขับขี่ซ้อนสาม	 ซึ่งเป็นนโยบาย

ด้านความปลอดภยัของท้ังสองหน่วยงาน	 ท่ีจะสร้างความมัน่ใจกบันักศกึษา	 บคุลากร	

และประชาชน	 เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัย	 KMITL	 SAFETY	 ZONE	 

อย่างแท้จริง

 3.  รถเมล์ต้นแบบ  
	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ดอน	 อิศรากร	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นพดล	 มณีรัตน์	 จากสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	และนายสุระชัย	เอี่ยมวชิรกุล	ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	ให้การต้อนรับ	

พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	นายอาคม	เตมิพิทยาไพสิฐ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	นายออมสนิ	ชีวพฤกษ์	

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 ได้น�าชมผลงานรถโดยสารต้นแบบที่ปรับปรุงจากรถเก่าของ	ขสมก.	มาท�าใหม่	จ�านวน	

2	 คนั	 ประกอบด้วยรถยีห้่อมิตซูบิชิ	 เป็นรถเปิดหน้าต่าง	 ซึง่การปรบัปรงุมกีารยกเครือ่งยนต์ใหม่	 เปลีย่นเกยีร์	 ปรบัปรงุระบบช่วงล่าง 

และระบบลม	 ปรับปรุงโฉมใหม่ทั้งหมด	 แต่ยังใช้โครงเหล็กตัวถัง	 (แชสซี)	 เดิม	 

ส่วนรถปรับอากาศยูโรทู	 เดิมยี่ห้อเบนซ์	 น�ามาปรับปรุงโอเวอร์ฮอล์เครื่อง	 ระบบ

เกยีร์อตัโนมติั		ปรบัปรุงระบบช่วงล่าง	ระบบไฟ	ระบบลม	ตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศใหม่	

ปรับปรุงให้เป็นโฉมใหม่ท้ังภายนอกภายใน	โดยสถาบันได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพ่ือ

เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถเมล์สาธารณะ	คือ

	 1.	 จุดแจ้งสถานี	 เป็นระบบป้ายไฟวิ่งด้านหน้าเหนือคนขับ	 และมีเสียง

บอกป้ายสถานีต่อไป	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาและหู	เช่นเดียว

กับรถไฟฟ้า

	 2.	 มีการติดตั้งระบบ	WiFi	ในรถ

	 3.	 มีป้าย	LED	ด้านหน้ารถ	ข้างรถและด้านท้ายรถ	เพื่อบอกเส้นทางให้แก่ผู้โดยสาร

	 4.	 ตดิต้ังกล้องวงจรปิด	เพือ่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร	และผูส้ญัจรด้านนอกรถทัว่ไป	ภายในรถ	1	จดุ	ด้านหน้ารถ	

1	จุด	และด้านหลังรถ	1	จุด

	 5.	 ติดตั้งระบบป้องกันประตูหนีบ

	 6.	 ทุกอุปกรณ์จะมีเครื่องเก็บบันทึกข้อมูล	DVR	และฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลได้อย่างน้อย	7	วัน	

รถท่ี	สจล.	น�ามาปรบัปรงุน้ีมอีายมุากกว่า	20	ปี	เมือ่ปรบัปรงุแล้วจะกลบัมาใช้วิง่บรกิารได้ไม่น้อยกว่า	10	ปี	เพือ่ยกระดบัคุณภาพ

การบริการของ	ขสมก.	ให้ดียิ่งขึ้น
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ด้านการท� นุบ� รุงศิลปวัฒนธรรม

 ด้ำนกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

	 ภารกจิด้านการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมเป็นภารกจิหนึง่ทีส่ถาบนั	 ให้ความส�าคญัและมกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง

โดยมีเป้าหมายเพื่อน�าองค์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์กับการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 

เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและเกิดประโยชน์ต่อประเทศ	 ด�ารงไว้ซ่ึงความเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของ

คนในชาติ	และเพื่อเป็นรากฐานของการด�าเนินชีวิต	และใช้จุดแข็งของสถาบัน	ในการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ	 ซ่ึงในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 สถาบัน 

ได้สนับสนุนงบประมาณด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด	 จ�านวน 9,257,500	 บาท	 โดยได้ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ที่ส�าคัญในรอบปี	ดังนี้

 พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ�ำปี 2558

	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุชัชวีร์	 สุวรรณสวัสดิ์	 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทานประจ�าปี	 2558	 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จ�าพรรษาถ้วนไตรมาส	 

และถวายจตุปัจจัย	เพื่อเป็นการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	พร้อมทุนการศึกษา	

ณ	วัดพระบรมธาตุวรวิหาร	จังหวัดชัยนาท	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2558	

 สักกำระสิ่งศักดิ์ประจ�ำสถำบัน และสักกำระผู้มีพระคุณต่อสถำบัน

	 	 ในวนัท่ีสถาบันประกอบพธีิส�าคญัต่างๆ	 

คณะผูบ้รหิารสถาบนั	 ได้มีการสักการะส่ิงศกัดิสิ์ทธิ์

ประจ�าสถาบนั	 โดยเร่ิมจากสกัการะพระนรินัตราย	

ทีป่ระดษิฐาน	ณ	หอพระประจ�าสถาบัน	พระบรม

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 ณ	 บริเวณอุทยานพระจอมเกล้า	

ศาลพระพรหม	ณ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

	 นอกจากนี้	สถาบันและส่วนงานต่างๆ	ยังได้ท�าพิธีสักการะผู้มีพระคุณต่อสถาบันและ

ส่วนงานต่างๆ	ในโอกาสวันส�าคัญ	ดังนี้

     1.	 สักการะอนุสาวรีย์ท่าน 
เจ้าพระยาสรุวงศ์ไวยวฒัน์	(วร	บนุนาค)	
ทีป่ระดษิฐาน	ณ	คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
และรูปหล่อครึ่งองค์ที่สถาบันได้อัญเชิญ
มาจากทายาทของท่านจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช	 เมือ่วนัที	่ 15	 กมุภาพันธ์ 
พ.ศ.	 2554	 และประดิษฐาน	 ณ	 อาคาร
ส�านักหอสมุดกลาง
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	 2.	 สกัการะอนุสาวรย์ี	ศาสตราจารย์	ดร.พงษ์ศกัด์ิ	วรสนุทโรสถ	ซ่ึงเคยเป็นอธิบดกีรมอาชีวศกึษา	และด�ารงต�าแหน่ง

อธิการบดีท่านแรกของสถาบัน	ตั้งอยู่	ณ	บริเวณหน้าอาคาร	Memorial	Hall		ณ	หอประชุมใหญ่สถาบัน

	 3.	 สกัการะอนุสาวรย์ี	ศาสตราจารย์	ดร.พิชัย	องัจนัทร์เพญ็	ซ่ึงเคยเป็นผูอ้�านวยการท่านแรกของวทิยาลยัโทรคมนาคม	

นนทบุรี	ต่อมากได้ยกระดับขึ้นเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน	และท่านยังด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีของสถาบัน

	 4.	 สักการะอนุสาวรีย์	ศาสตราจารย์ประสม	รังสิโรจน์	 ซ่ึงเป็นคณบดีท่านแรกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์ 

ณ	บริเวณหน้าอาคารหอประชุมศาสตราจารย์ประสม	รังสิโรจน์

	 5.	 สกัการะอนุสาวรย์ี	อาจารย์	ดร.ปิฏฐะ	บุนนาค	ซ่ึงเป็นผูอ้�านวยการท่านแรกของวทิยาลยัเกษตรกรรมเจ้าคณุทหาร	

ณ	บริเวณสวนปาล์มพฤกษบูชา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 พิธีวำงพำนพุ่ม เนื่องในวันส�ำคัญต่ำงๆ 

	 1.	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังได้ร่วมเข้าพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	 รัชกาลที	่ 4	 “พระบดิา

แห่งวิทยาศาสตร์ไทย”	เนื่องใน	“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 

ณ	บรเิวณลานหน้าพระบรมราชานสุาวรย์ี	กระทรวงวทิยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	ถนนพระราม	6	กรุงเทพมหานคร

	 2.	 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน	ครบรอบ	56	ปี	พระจอมเกล้าลาดกระบัง	และในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 

ณ	บริเวณลานอุทยานพระจอมเกล้า	บริเวณด้านหน้าอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	

	 3.	 พธีิวางพานพุ่มถวายราชสกัการะ	12	สงิหา	มหาราชิน	ี เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	12	สิงหา	

มหาราชนิ	ีณ	สวนพระนคร	ส�านักงานเขตลาดกระบัง

 พิธีถวำยเทียนจ�ำน�ำพรรษำและร่วมทอดผ้ำป่ำสำมัคคี

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 จัดพิธี

ถวายเทยีนจ�าน�าพรรษาและร่วมทอดผ้าป่าสามคัคี	โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์	

ดร.เผชิญชัยภัต	 ไชยสิทธิ์	 รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและ 

บริการ	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมด้วยคณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 14	 กรกฎาคม	 2559	 ณ	 พระอุโบสถ	 วัดปลูกศรัทธา	 

เขตลาดกระบงั	กรงุเทพมหานคร

 พิธีตักบำตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	 จดัพธิตีกับาตรข้าวสาร

อาหารแห้ง	 แด่พระภิกษุสงฆ์	 จ�านวน	 9	 รูป	 เนื่องในวันข้ึนปีใหม่	 พุทธศักราช	 2559	 

ณ	บริเวณชั้น	1	อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	เมื่อวันที่	15	มกราคม	2559	
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ด้านสารสนเทศสถาบัน

 หลักสูตร 

จ�ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2559 จ�ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ

คณะ/หน่วยงำน
จ�ำนวนหลักสูตร

รวมปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

คณะการบริหารและจัดการ

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์
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6

9

9

6

1

3

3

3

1

1

1

-

1

7

1

5

5

1

1

1

-

1

1

1

1

-

-

48

18

19

23

13

3

7

12

6

3

3

3

1

3

รวมทั้งสถำบัน 74 63 25 162

หมำยเหตุ ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดหลักสูตร	และหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา	2559

นักศึกษำจ�ำนวนนักศึกษำใหม่ จ�ำแนกตำมคณะ/หน่วยงำนและระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559

คณะ/หน่วยงำน
จ�ำนวนนักศึกษำ

รวมปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

คณะการบริหารและจัดการ

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์

1,450

525

315

1,210

568

185

187

552

60

90

56

317

46

127

205

58

80

71

32

80

28

7

46

12

6

54

-

-

42

5

32

9

3

2

1

-

4

1

-

1

-

-

1,697

588

427

1,290

603

267

216

559

110

103

62

372

46

127

รวม 5,688 679 100 6,467
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จ�ำนวนนักศึกษำทั้งหมด จ�ำแนกตำมคณะ และระดับกำรศึกษำ รุ่นปีกำรศึกษำ 2559 

คณะ/สำขำวิชำ
จ�ำนวนนักศึกษำ

รวม
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

คณะการบริหารและจัดการ

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์

5,538

2,371

1,766

4,484

2,171

617

783

1,707

166

241

172

859

67

503

853

232

476

226

120

326

132

56

121

34

29

227

-

-

419

35

155

100

40

33

16

-

11

27

16

100

-

-

6,810

2,638

2,397

4,810

2,331

976

931

1,763

298

302

217

1,186

67

503

รวมทั้งหมด 21,445 2,832 952 25,229 

 

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ จ�ำแนกตำมคณะ และระดับกำรศึกษำ รุ่นปีกำรศึกษำ 2558

คณะ/สำขำวิชำ
จ�ำนวนนักศึกษำ

รวม
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม			

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

คณะการบริหารและจัดการ

1,286

584

458

1,383

594

111

175

197

26

38

39

155

183

45

141

48

28

107

22

11

23

3

2

163

31

4

4

8

4

3

1

-

2

13

2

4

1,500

633

603

1,439

626

221

198

208

51

54

43

322

รวมทั้งหมด 5,046 776 76 5,898
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 บุคลำกร  

ในปีการศึกษา	2559	 	สถาบัน	มีจ�านวนบุคลากรทั้งหมด	2,188	คน	จ�าแนกตามประเภท	คือ	สายวิชาการ	จ�านวน	

1,043	คน	สายสนบัสนุนวิชาการ	จ�านวน	937	คน	ลกูจ้างประจ�า	จ�านวน	97	คน	และลกูจ้างรายเดอืนด้วยเงนิรายได้	จ�านวน	111	คน	

จ�ำนวนบุคลำกร สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2559

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง                    

คณะ/หน่วยงำน

สำยวิชำกำร สำยสนับสนุนวิชำกำร 

รวม

ทั้งหมด

ระดับกำรศึกษำ ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

รวม

ระดับกำรศึกษำ

ตรี โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ.
ต�่ำกว่ำ 
ป.ตรี

 ตรี โท  เอก รวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาเขตชุมพรเขตร 

อุดมศักดิ์

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิต

ขั้นสูง

คณะการบริหารและจัดการ

ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

ส�านักหอสมุดกลาง

ส�านักทะเบียนและประมวลผล

ส�านักบริหารงานวิจัยและ

นวัตกรรม	พระจอมเกล้า

ลาดกระบัง						

ส�านักวิชาศึกษาทั่วไป	

ส�านักงานสภาสถาบัน

ส�านักงานอธิการบดี

3

2

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

114

71

48

17

9

4

38

0

1

0

9

0

0

0

0

0

0

0

230

33

56

112

53

23

27

36

16

24

10

23

0

0

0

0

0

0

0

99

69

62

64

20

11

13

55

8

11

5

12

0

0

0

0

0

0

0

108

54

41

63

30

14

11

18

7

11

5

12

0

0

0

0

0

0

0

101

26

25

33

22

7

7

1

1

2

0

8

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314

149

128

160

72

32

31

74

16

25

10

32

0

0

0

0

0

0

0

21

13

4

12

4

1

2

9

0

0

0

0

2

13

0

3

0

0

37

90

37

38

70

31

25

11

30

1

9

1

8

23

40

31

5

1

4

135

22

4

11

14

12

6

4

24

4

0

4

0

18

18

10

6

2

8

58

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

54

53

96

47

32

17

63

5

9

5

8

43

71

41

14

3

12

230

448

203

181

256

119

64

48

137

21

34

15

40

43

71

41

14

3

12

230

รวมทั้งสถำบัน 8 392 643 429 374 233 7 1,043 123 591 222 1 937 1,980

                                                                                                                                                                                  

หมำยเหตุ จ�านวนหลักสูตร	นักศึกษา	ผู้ส�าเร็จการศึกษา	และบุคลากร	ข้อมูลจากหนังสือรายงานสถิติการศึกษาคลังข้อมูล	ปีการศึกษา	2559
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งบประมำณ

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ�ำแนกตำมหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

หน่วยงำน งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ รวม

ส�านักงานอธิการบดี* 1,765,623,000 641,158,100 2,406,781,100

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21,416,000 214,340,100 235,756,100

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17,677,300 57,546,700 75,224,000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11,930,200 96,749,500 108,679,700

คณะวิทยาศาสตร์ 20,542,900 136,000,000 156,542,900

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9,608,700 44,916,600 54,525,300

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11,439,900 38,100,200 49,540,100

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4,787,200 23,437,300 28,224,500

วิทยาลัยนานาชาติ 255,400 17,807,400 18,062,800

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 16,235,700 13,628,600 29,864,300
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 162,200 19,049,300 19,211,500

ส�านักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
พระจอมเกล้าลาดกระบัง						

0 910,000,000 910,000,000

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 22,381,300 77,141,300 99,522,600

คณะการบริหารและจัดการ 1,515,700 29,083,800 30,599,500

รวมทั้งสถำบัน 1,903,575,500 2,318,958,900 4,222,534,400

หมำยเหตุ	 *	วงเงินส�านักงานอธิการบดี	รวม	4	ส�านัก	คือ	ส�านักบริการคอมพิวเตอร์	ส�านักทะเบียนและประมวลผล		ส�านักหอสมุดกลาง	 
	 ส�านักงานสภาสถาบัน	และรวมวงเงินรายการสิ่งก่อสร้างของคณะอุตสาหกรรมเกษตร	และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไว้ด้วย

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ�ำแนกตำมงบรำยจ่ำย

งบรำยจ่ำย งบบุคลำกร งบด�ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน กองทุนส�ำรอง รวม

งบประมำณแผ่นดิน 173,943,600 195,433,800 1,277,193,000 0 257,005,100 0 1,903,575,500

งบประมำณเงินรำยได้ 163,453,500 356,994,400 356,114,400 843,617,700 73,357,500 525,421,400 2,318,958,900

งบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ 2559 จ�ำแนกตำมแผนงำน

แผนงำน งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ รวม

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

แผนงานศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานวิจัย

1,836,948,500

10,923,000

2,300,000

53,404,000

1,324,125,800

806,419,800

6,957,500

181,455,800

3,161,074,300

817,342,800

9,257,500

234,859,800

รวมทั้งสิ้น 1,903,575,500 2,318,958,900 4,222,534,400
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 พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2557

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	(สจล.)	ประจ�าปีการศึกษา	2557	ในวันที่	13	พฤศจิกายน	2558	ณ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 พิธีเปิด “อำคำรพระจอมเกล้ำ”

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ทรงเปิด	 “อาคารพระจอมเกล้า”	 ณ	 คณะวิทยาศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่บุคคลากรและ

นักศึกษาเป็นล้นพ้น	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2559	

 สัมมนำวิชำกำรด้ำนคนพิกำรระดับชำติ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเป็นประธานในการเปิดงาน 

i-CREATe	 2016	 และ	 สัมมนาวิชาการด้านคนพิการระดับชาติ	 ครั้งที่	 8	 ซึ่งจัดโดย	

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัเป็นเจ้าภาพร่วมกบักรมส่งเสรมิ

และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร	กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	(พม.)	

ภายใต้ชื่อ	โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	8	“นวัตกรรมลดความเหลื่อมล�้า	-	

Innovation	for	Social	Equality”	ระหว่างวันที่	26	-	27	กรกฎาคม	2559	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 พิธีรับพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่งอธิกำรบดี

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชชัวร์ี	สวุรรณสวสัด์ิ	อธกิารบดสีถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะ

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และถวายบังคม	 เนื่องใน

โอกาสจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้	 ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 โดยมผีูบ้รหิาร	บคุลากร 

เข้าร่วมพิธี	 ณ	 ห้องโถง	 ชั้น	 1	 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์

เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2558

กิจกรรมในรอบปี
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 พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ�ำปี 2558

	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุชัชวีร์	 สุวรรณสวัสดิ์	 อธิการบดีสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 เป็นประธานในพิธีถวาย

ผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�าปี	 2558	 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จ�าพรรษา

ถ้วนไตรมาส	 และถวายจตุปัจจัย	 เพื่อเป็นการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	

พร้อมทุนการศึกษา	 ณ	 วัดพระบรมธาตุวรวิหาร	 จังหวัดชัยนาท	 โดยมี	 

ผูบ้รหิาร	คณาจารย์	บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบัง	ตลอดจนประชาชนที่มีจิตศรัทธา	เข้าพิธี	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2558	

 พระจอมเกล้ำลำดกระบังจัดกิจกรรมบริจำคโลหิต

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	 ร่วมกบัศนูย์บรกิารโลหติ

แห่งชาติ	สภากาชาดไทย	จดักิจกรรมบริจาคโลหิต	ระหว่างวนัท่ี	11	-	12	มกราคม	2559	

โดยมอีาจารย์	บคุลากร	และนกัศึกษาในสถาบนั	เข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าว	ณ	หอประชมุใหญ่ 

(คณะวิศวกรรมศาสตร์)	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง

 โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ (start up) ปี 2559

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ส�านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย	และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	จัดอบรมโครงการพัฒนา 

ผูป้ระกอบการใหม่	(start	up)	ปี	2559	ระดบัความรูเ้บ้ืองต้นการประกอบธุรกจิ

แก่ผู้ประกอบการใหม่ที่ให้ความสนใจท�าธุรกิจ	SME	โดย	คุณสาลินี	วังตาล	

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 

2	-	4	มิถุนายน	2559	ณ	ห้องประชุม	LG	ชั้น	2	อาคาร	12	ชั้น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สจล.	

 ปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ สจล.

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดปฐมนิเทศ

บคุลากรใหม่	โครงการพฒันาศักยภาพผูป้ฏบิตังิาน	การสัมมนาเชงิปฏบิตักิารในรปูแบบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อันธิกา	สวัสดิ์ศรี	ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม	 เป็นพิธีกรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์	 และได้รับเกียรติ

จากผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เผชิญชัยภัต	 ไชยสิทธิ์	 รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร

ทรพัยากรและบริการ	เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท	เมือ่วนัองัคารที	่14	มถินุายน 

2559	ณ	ห้องประชุมแคแสด	อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 THAI FIGHT พระจอมเกล้ำลำดกระบัง

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ร่วมกับ	 บริษัท	 ไทยไฟท์	 จ�ากัด	 จัดการแข่งขัน 

“THAI	FIGHT	พระจอมเกล้าลาดกระบัง”	โดยได้รับเกียรติจาก	คุณสุวัจน์	ลิปตพัลลภ	อดีตรองนายกรัฐมนตรี	และประธานที่

ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการจัดการแข่งขัน	THAI	FIGHT	และ	ศาสตราจารย์	ดร.สุชัชวีร์	 สุวรรณสวัสดิ์	 อธิการบดี	สจล.	 

ขึ้นกล่าวถึงความส�าคัญของการจัดงาน	โดยมี	นายนพพร	วาทิน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ไทยไฟท์	จ�ากัด	แขกผู้มีเกียรติ
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จากสถานทูต	 ผู้บริหารจากสถาบันต่างๆ	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 บุคลากร	

นักศึกษา	 ประชาชนทั่วไป	 เข้าร่วมชมการถ่ายสดกิจกรรมดังกล่าว	 ณ	 หอประชุม

เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์	(วร	บุนนาค)	สจล.	เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2559

 กำรประชุม ทปอ. และ MOU 20 สถำบัน

	 เมื่อวันที่	 21	 สิงหาคม	 2559	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

สามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	4/2559	และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ประจ�าประเทศไทย	คร้ังที	่2/2559	และ

พิธีลงนามความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ	 20	 สถาบัน	

เพื่อความร่วมมือกันพัฒนาการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ	 โดยมี

อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย	 ผู้บริหาร	 บุคลากร	

และผูท่ี้เกีย่วข้อง	เข้าร่วมการประชมุดังกล่าว	ณ	อาคารนวตักรรม

เฉลิมพระเกียรติ	 และหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	4

 พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสถำบันครบ 25 ปี

	 พลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์	นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 เป็นประธานในพิธี 

พร้อมมอบโล่และเข็มให้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถาบัน

ครบ	 25	 ปี	 และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน	 ในพิธียกย่อง

เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถาบันครบ	 25	 ปี	

เมื่อวันที่	 23	 สิงหาคม	 2559	 ณ	 หอประชุมใหญ่	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	สจล.	

 งำนมุทิตำจิตผู้เกษียณอำยุกำรปฏิบัติงำน 2559

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั	 จดังานมทุติาจิตผูเ้กษยีณอายกุารปฏิบติังาน	 ให้กับ

บุคลากรที่ถึงวาระต้องเกษียณอายุการท�างาน	 ส�าหรับปี	 พ.ศ.	

2559	เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความดีงามของผู้เกษียณอายุ	 

เมื่อวันท่ี	 23	 สิงหาคม	 2559	 ณ	 หอประชุมใหญ่	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	สจล.	
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 แคปซูลกำลเวลำวิสัยทัศน์สถำบัน (Time Capsule) 2016

	 สจล.	 ตั้งเป้าอีก	 24	 ปี	 สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก	 อุดมศึกษาแห่งนวัตกรรม	 ด้วยแนวคิดจินตนาการสร้างสรรค์

นวัตกรรมแห่งอนาคตบรรจุลงใน	 “แคปซูลกาลเวลาวิสัยทัศน์สถาบัน	 2016”	 เมื่อวันที่	 24	 ส.ค.	 2559	 ที่สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 (สจล.)	ฉลองครบรอบ	56	ปี	แห่งการก่อตั้งสถาบัน	ด้วยแนวคิด	“รวมพลังสร้างชาติ”	

ก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งนวัตกรรม	 The	 Master	 of	 Innovation	 ด้วยกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ระดมแนวคิด

จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตจากนักศึกษาบรรจุลงใน	 “แคปซูลกาลเวลาวิสัยทัศน์สถาบัน	 (Time	 Capsule)	

2016)	 โดยภายในงาน	 ได้นิมนต์พระพรหมมังคลาจารย์	 หรือท่านเจ้าคุณธงชัย	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร	 

มาเป็นประธานในพิธีฝังแคปซูลกาลเวลาวิสัยทัศน์	2040	

 งำน 56 ปี พระจอมเกล้ำลำดกระบัง รวมพลังสร้ำงชำติ

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์	 ในงาน	“56	ปี	พระจอมเกล้า

ลาดกระบัง	 รวมพลังสร้างชาติ”	 ในวันพุธที่	 24	สิงหาคม	2559	ณ	หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์	 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้	

เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน/จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ	

ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของสถาบัน/ให้ทราบถึงทิศทางการด�าเนินงานของสถาบันในปัจจุบันและอนาคต



รายงานประจำ�ปี�255992

ที่ปรึกษำ :

	 	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชัชวีร์		สุวรรณสวัสดิ์	 อธิการบดี

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธุ์		ตั้งจิตกุศลมั่น	 รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุรินทร์		ค�าฝอย		 รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

	 	 นางวันดี		บุญยิ่ง	 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารยุทธศาสตร์	
 

จัดท�ำโดย : ภำรกิจด้ำนวิจัยสถำบัน

	 	 นางขนิษฐา		สาคร	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

	 	 นายจตุพร		ศิริบรรณไพศาล	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

	 	 นางลภัสวีณ์		สอนพูล	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  

ภำพประกอบ : ส่วนสำรนิเทศและประชำสัมพันธ์ 

ขอขอบคุณคณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลและรูปภำพประกอบ

พิมพ์ที่ : หจก. คิว อำร์ เอส ซัพพลำย  โทรศัพท์ : 091 145 0707  จ�ำนวน 600 เล่ม


