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ค�ำกล่าวประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องในมหามงคลสมัยพิเศษที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 สภาสถาบันในคราวประชุม ครัง้ ที่ 4/2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทาน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ และด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตระหนักถึง
ประโยชน์และความส�ำคัญของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
พสกนิกร รวมทั้งเป็นการยกย่องในพระอัจฉริยภาพไว้เป็นแบบอย่างได้ดำ� เนินรอยตามพระยุคลบาทสืบไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความสนพระทัยในงานด้านวิชาการ ด้านศิลปศาสตร์ และศาสตร์
แขนงอื่นๆ รวมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังจะเห็นได้จากพระองค์ทรงเสด็จฯ เพื่อทรงเปิด และทอดพระเนตรนิทรรศการในงาน
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในภูมภิ าคเอเชีย – แปซิฟกิ โดยสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU Telecom Asia 2008) กอปรกับพระราชกรณียกิจ ซึ่งพระองค์ได้ทรงน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ท�ำให้วารสารอินโฟแชร์ ซึง่ เป็นวารสารของส�ำนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของยูเนสโก
ได้ตีพิมพ์บทความเฉลิมพระเกียรติการอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้านสารสนเทศของเด็กและผู้ด้อยโอกาสของไทย รวมทั้งยัง
ได้ถวายนาม “IT Princess” หรือ “เจ้าหญิงไอที” แด่พระองค์อีกด้วย หรือที่ปวงชนชาวไทยคุ้นเคยกับพระราชสมัญญานาม
“เจ้ าฟ้ าไอที” นอกจากนั้น ยังได้มีก ารจัด แข่ ง ขั น “รางวั ล เจ้ า ฟ้ า ไอที รั ต นราชสุ ด า สารสนเทศ” นั บถึ ง ปั จ จุ บันเป็นครั้งที่ 10
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการสนับสนุนงานวิจยั พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้มคี วามก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล
นอกจากนี้ ยังทรงมีความสนพระทัยวิทยาการสมัยใหม่ในการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส�ำรวจทรัพยากรธรรมชาติและการรับรูร้ ะยะไกล
(Remote Sensing) โดยได้ทรงศึกษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูลส�ำหรับน�ำไปปรับใช้ประโยชน์ดา้ นการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ มี พ ระราชนิ พ นธ์ วิ ช าการในศาสตร์ ด ้ า นการรั บ รู ้ ร ะยะไกลและระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
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(GIS : Geographic Information System) ในคราวเสด็จเยือนประเทศอินเดียในปี พ.ศ. 2550 พระองค์ทรงสนพระทัยวิธีการสอน
ทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน Symbiosis Center for Distance Learning กับมูลนิธิ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวมทัง้ ได้ทรงทอดพระเนตรและทดลองใช้งานระบบถ่ายทอดสัญญาณโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ผ่านทางเคเบิลใยแก้วน�ำแสง และทรงได้น�ำความก้าวหน้าทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา อาทิเช่น ในโครงการ
ไอทีเพื่อการศึกษาสู่โรงเรียนในชนบทซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรูแ้ ละแสวงหาความรูเ้ พือ่ ยกระดับและขยายโอกาสทางการ
ศึกษาครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ อีกทั้งทรงได้นำ� มาประยุกต์ใช้และขยายโครงการไปยังกลุ่มอื่น ๆ อาทิเช่น เพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง
เริ่มด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2540 เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยเริ่ม ในปี พ.ศ. 2554
ในการเสริมสร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและผู้ต้องขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างรายได้และคุณค่าต่อ
ตนเอง และน�ำไปประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษ นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้ต้องขังยังได้รับการอบรมให้สามารถท�ำหนังสือเสียงมัลติมีเดีย
ทีเ่ รียกว่า เดซี (DAISY – Digital Accessible Information System) เพือ่ ใช้สำ� หรับคนตาบอด และมีวทิ ยากรจาก DAISY Consortium
ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาฝึกอบรมการท�ำหนังสือเสียงให้แก่ผู้ต้องขัง เป็นต้น ด้วยผลดังกล่าวยังนับได้ว่าช่วยท�ำให้ประเทศไทยได้รับ
“รางวัล แฟรงคลิน ดี รูสเวลต์ เพื่อผู้พิการ” เมื่อปี พ.ศ. 2554 ณ ส�ำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU : International Telecommunication Union) ซึง่ เป็นหน่วยงานขององค์การ
สหประชาชาติ เมื่อครั้งจัดประชุม ITU Telecom World 2006 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ในเอกสารแถลงข่าว ได้กล่าวชื่นชมถึง
พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทีเ่ ป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในโครงการต่างๆ อันน�ำมาซึง่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของพสกนิกรไทย ทัง้ ยังกล่าวด้วยว่าพระองค์ฯ ทรงเป็นองค์อปุ นายิกาสภากาชาดไทย
และทรงงานในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธชิ ยั พัฒนา มูลนิธอิ านันทมหิดล และมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ซึง่
มีผลงานด้านการพัฒนาการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข กับทั้งเคยทรงได้รับรางวัลแม็กไซไซ สาขาการบริหารสาธารณะ
จากประเทศฟิลปิ ปินส์อกี ด้วย โดยทีท่ รงมีความสนพระทัยและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการ ITU จึงได้กราบบังคม
ทูลเชิญให้ทรงเป็นองค์อุปถัมภกกิตติมศักดิ์โครงการ Conect the World ดังกล่าว
ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งน�ำพา
ประเทศไปสูก่ ารพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องพสกนิกรให้ดขี นึ้ อย่างยัง่ ยืนซึง่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหา
ทีส่ ดุ ไม่ได้ อันเป็นทีป่ ระจักษ์และรับรูแ้ ลเห็นทัง้ จากพสกนิกรชาวไทย และต่อประชาคมโลกตามทีห่ น่วยงานต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
ได้ถวายพระเกียรติคุณทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลต่าง ๆ มากมายนั้น สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมี
มติเป็นเอกฉันท์ในการขอพระราชทานวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลและเพื่อแสดงออกถึงความปลาบปลื้มโสมนัส ชื่นชมในพระปรีชาสามารถและ
พระอัจฉริยภาพ แสดงความจงรักภักดี และเป็นมิ่งมงคลอันอุดมยิ่งแก่สถาบันสืบไป
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สารจากอธิการบดี
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
มี เ ป้ า หมายที่ส�ำคัญ คือการยกระดับไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาอันดับ
หนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หลักการ คือ สร้างสถาบัน
ให้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย ยกระดับสถาบันไปสู่นานาชาติ โดยได้
ด�ำเนินการก�ำหนดทิศทาง/จัดท�ำนโยบายและแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ประกอบด้วย
การปรับโครงสร้างการบริหารทีด่ ี มีความรวดเร็ว ฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้
การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสูร่ ะดับสากล บนพืน้ ฐานการเรียนการสอน
และหลักสูตรทีท่ นั สมัย โดยเน้นการแก้ปญั หาประเทศเชิงพืน้ ทีใ่ นภาคตะวันออก
โดยในปี 2558 สถาบันตัง้ เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมเป็นหนึ่ง
ฟันเฟืองในการการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับมหภาคและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน ภายใต้แนวคิด “เจ้าแห่งนวัตกรรม : The Master
of Innovation”ด้วยกลยุทธ์บันได 5 ขั้นสู่ความส�ำเร็จ ดังนี้
กลยุทธ์ขั้นที่ 1 ธรรมมาภิบาล และการบริหารที่ดี (Good Governance & Management)
กลยุทธ์ขั้นที่ 2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ระดับสากล (World Class Academic Programs)
กลยุทธ์ขั้นที่ 3 พัฒนากลุ่มวิจัยระหว่างคณะ สร้างนวัตกรรม (Innovative Research Clusters)
กลยุทธ์ขั้นที่ 4 สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย (Conductive Infrastructure) และ
กลยุทธ์ขั้นที่ 5 สร้างครอบครัวคุณภาพ (Quality of Life & Harmony)
สถาบันมีความเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์บันได 5 ขั้นสู่ความส�ำเร็จ จะช่วยผลักดันศักยภาพของปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ
ได้ เป็นอย่างดี ด้วยการสร้างบุคลากรยุคใหม่ให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในทักษะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตก้าวหน้า รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมและการน�ำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ความส�ำเร็จต่าง ๆ ที่จะท�ำให้พระจอมเกล้าลาดกระบังสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน ต้องอาศัยความสามัคคี รวมพลังกันของ
ชาวพระจอมเกล้าลาดกระบัง ถึงจะส�ำเร็จได้ ผมขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
อธิการบดี
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ดร.ณัฐวุฒิ เชิงชัน้ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้
รับรางวัล “Best Poster Award for Young Researcher”
ในการน�ำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “A cross injection
system for simultaneous determination of glucose,

albumin and creatinine in urine from diabetic patients”
ซึง่ มอบโดย Japanese association for Flow Injection Analysis
(JAFIA) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference
on Flow Injection Technique (ICFIA) ครั้งที่ 19 ปี 2014
ซึ่งจัดขึ้นที่ เ มื อ ง Fukuoka ประเทศญี่ ปุ ่ น ระหว่ า งวั น ที 30
พฤศจิ ก ายน - 5 ธันวาคม 2557
ทุนเอนเดเวอร์เพื่อการวิจัย
ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร อาจารย์คณะเทคโนโลยี
การเกษตร ได้รับทุนวิจัยระดับนานาชาติ ได้แก่ ทุนเอนเดเวอร์
เพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) ประจ�ำปี
พ.ศ. 2558 จากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยได้เข้ารับมอบใบประกาศ
เกียรติคุณจาก นายพอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
ประจ�ำประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และจะเดินทาง
ไปศึกษาวิจัย ณ The University of Melbourne เมืองเมลเบิร์น
ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 6 เดือน ในปี พ.ศ. 2558

รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น”
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์ อาจารย์คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ ได้ รั บรางวั ล “ครู ผู ้ ส อนดี เ ด่ น ” โดยได้รับ รางวัล
เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละเกี ย รติ บั ต ร จากคณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจ� ำ ปีงบประมาณ 2558
โครงการวันครู ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รางวัล Best Presentation Certificate
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ ศิริธีรากุล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ
รางวัล
- Best Presentation Certificate ในการน�ำเสนอผลงานเรื่อง
“A Demographically Advertising System based on Full Body
Image” ในการประชุมวิชาการ 7th Thailand-Japan International
Academic Conference 2014 (TJIA 2014 ) ณ University of
Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
7
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-

รางวัลที่ 2 ประเภท BEST 2015-Text Location Detection Contest
ในการเสนอโครงการเรื่อง การระบุต�ำแหน่งข้อความบนภาพถ่ายด้วย
การประสมลักษณะและเทคนิคการค้นหา จากงานมหกรรมประกวด
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 14 (Thailand IT Contest
Festival 2015) ซึ่งเป็นการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 17 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

รางวัล Best Oral Presentation
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม สร้อยทอง อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้รบั รางวัล Best Oral Presentation จากการประชุ ม The International
Conference “Agriculture and Environment for Sustainable Development”
เมือ่ วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 จัดโดย Agriculture and Biological Research
Division National Research Centre,Cairo Egypt
รางวัล Special Award
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา และนายอนิวัฒน์ จูห้อง อาจารย์และนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล “Special Award” จากการแข่งขัน The 6th International Contest of Applications in
Nano-Micro Technologies (iCAN) 2015 ณ รัฐอแลสกา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
รางวัลชมเชย
อาจารย์ตะโพน นิ่มแสวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ กุฏอินทร์
อาจารย์ประจ�ำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลชมเชยจากผลงานวิชาการ
เรือ่ ง “แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องสมุดมีชวี ติ เอือ้ ต่อคนพิการ”
พร้อมกันนีม้ ผี ชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ดอน อิศรากร รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ย
นวัตกรรม อาจารย์สองเมือง นันทขว้าง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นพดล มณีรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา นายฐาปนันท์ สุธาวิยางกูร นายศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์ นักศึกษา
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงาน การออกแบบและพัฒนารถ
เข็ น ไฟฟ้ า แบบปรั บยื น ได้ เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
รางวัล The outstanding paper award
อาจารย์ธนภรณ์ ลีลาวัฒนานนท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รบั รางวัล
The outstanding paper award ในการเสนอผลงานแบบ oral เรื่อง “Surface
Roughness Measurement Application Using Multi-frame Techniques”
ในการประชุมวิชาการ International Conference on Computer Application
Technologies (CCATS 2015) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558
ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง Conference Proceedings published by IEEE Computer Society โดยมีผู้เขียนร่วม คือ รศ.ดร.วราวุฒิ เถาลัดดา อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาฟิสิกส์ และ รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ รถประหยัดพลังงาน
ทีม Inno-Gen KMITL V2 และ Inno-Gen KMITL V1 นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศสตร์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รถประหยัดพลังงานประเภท
รถต้นแบบ (Prototype) แบตเตอรี่ จากการแข่งขัน Eco Challenge 2014-15
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม
ยานยนต์ เสริมสร้างบุคลากรด้านยานยนต์โดยฝีมอื นิสติ นักศึกษา เพือ่ การน�ำไปสูก่ าร
แข่งขันระดับอาเซียน และระดับโลก เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ สนาม
ทดสอบบริดจสโตน จังหวัดสระบุรี
รางวัลอันดับ 1 ประเภท Best Economy
ทีม “Terminal III” นักศึกษาชุมนุม Formula Student KMITL PCC
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์จังหวัดชุมพร ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 1 ประเภท Best Economy (ประหยัด
พลังงาน) จากการแข่งขัน “TSAE Auto Challenge 2014-2015 Student Formula”
จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ สนาม
ทดสอบไทยบริดจสโตน จ.สระบุรี
รางวัลชนะเลิศการน�ำเสนอการวิเคราะห์โปรแกรม
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการน�ำเสนอ ประกอบด้วย นายศราวุธ บุสดี นายธรรศแสง
สมเรือง และนายวรพงษ์ บูรณ์พงษ์ทอง ทีม Cryptolocker จากงาน Malware Analysis Competition (MAC) 2014 การฝึกอบรม
และแข่งขันวิเคราะห์โปรแกรมไม่พึงประสงค์ (มัลแวร์) ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมคนท�ำงานรุ่นใหม่ด้าน
Cybersecurity มาร่วมขับเคลื่อน Digital Economy จัดโดย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
ประเทศไทย หรือ ไทยเชิร์ต ร่วมกับ JPCERT/CC ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 31 ตุลาคม 2557
รางวัล Workshop Winner
นายจิณณวัตร สวัสดิด์ วง นายณัฐพงษ์ งามกาละ นายณัฐพร สวนยะเสรี นายภณิเดช วสุนธราธรรม และนายพิชญ์ อรรถวัน
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Workshop Winner ภายใต้หัวข้อ “How to protect villages from flash flood”
จากการประชุมนานาชาติ The 21st Tri-University international Joint Seminar & Symposium 201 (Tri-U 2014) วันที่ 7
พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ
ทีม iSasps นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
“การแข่งขันสืบสวนแกะรอยเพื่อป้องกันระบบเครือข่ายแห่งปี 2557” จัดโดย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CAT เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ประกอบด้วย นายศราวุธ
บุสดี นายณัฐกิตติ์ อินทรศร นายณพวิทย์ ฉัตรเกษแก้ว และนายเจตต์ มนาปี
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวีร์ อายุวนานนท์ และนายรัชพล กิตติญาณปัญญา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีที เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7” จัดโดย มูลนิธิ มสวท. ร่วมกับกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการก�ำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอทีจำ� กัด (มหาชน) บริษัท จีเอเบิล จ�ำกัด และ
บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จ�ำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 รอบชิงชนะเลิศ (ภาคปฏิบัติ) ณ สถาบันวิชาการ
ทีโอที จ.นนทบุรี
รางวั ลชนะเลิ ศ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรม
ราชินีนาถ
ทีมผองเพื่อน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รางวัลชนะเลิศ
ประเภทประชาชนทัว่ ไป จากการประกวดจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานฟิวเจอร์พาร์ค ภายใต้แนวคิด
“ดนตรีในสวน” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
กรุงเทพฯ
รางวัลจาก TESA Top Gun Rally 2014
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชยและรางวัล Top Score จากการแข่งขันประชันทักษะ
ทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครัง้ ที่ 9 (TESA Top Gun Rally 2014) ภายใต้หวั ข้อ “การพัฒนาอิงแบบจ�ำลอง :
ระบบคั น เร่งไฟฟ้า” (Model-Based Development : Electronic Throttle Control) เมื่ อ วั น ที่ 4 - 9 มกราคม 2558
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- รองชนะเลิศอันดับ 1 TOP Score modelling with MATLAB/Simulink/stateflow ได้แก่ นายสมสิน ทองไกรรัตน์
นายภัทรพล เธียรเสริมพงศ์ นายภาณุพงศ์ ถนัดค้า และนายณัฐพงศ์ วัฒนศิริ
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวรภพ บุญประไพ นายศุภกร วโรดม นายสุกฤษฎิ์ มัทนะไพศาล นายศุภฤกษ์ แย้มทิม

รางวัลระดับดี
นางสาววรรณิสา ปัน้ สุข นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รบั รางวัลระดับดี ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ในการเสนอผลงานเรื่อง “การแยกเชื้อและการคัดเลือกเชื้อยีสต์สายพันธุ์กลายที่มีการผลิต
เอนไซม์ไลเปสเพื่อเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล”
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รางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2015
ในการประชุมนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International
Conference 2015 (PACCON 2015) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558
ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเสนอ
ผลงาน และได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
1) นางสาวธนาภรณ์ สหัสสานนท์ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation
Award ในผลงานเรื่อง “Improvement of Ethylene Permeation in LLDPE/SEBS Film with Zeolite Y”
2) นางสาวเมธาวี อุตรสุรดี ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award ในผลงานเรื่อง “Property Improvement
of Linear Low Density Polyethylene/Barium Sulfate Composites for Sea Fishery Application”
รางวัลเชิดชูคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ดังนี้
- ทีมที่ 1 ได้รับรางวัล 3 รางวัล จากการออกแบบแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนส�ำหรับควบคุมระบบการให้นำ�้ พืช Design of
Smartphone application for lrrigation System Control ประกอบด้วย นายธนวัฒน์ กมลจารุพศิ ทุ ธิ,์ นายปิยณัฐ สูญพานิช,
นายพงศ์ธ ร ญาติพร้อม จากการประชุ มโครงงานวิ ศ วกรรมเกษตรแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 21 เมื่ อ วั น ที่ 2 เมษายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านการน�ำเสนอดีเด่น ภาคบรรยาย
3. รางวัล POPULAR VOTE
- ทีมที่ 2 นายผดุงสิทธิ์ อาศัยพาณิชย์ ได้รับรางวัลชมเชยสาขา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 52
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง การหาปริมาณเนื้อยางแห้งใน
น�้ำยางสดด้วยเทคนิคเนียร์ อินฟราเรดสเปกโทรสโคปี โดยไม่มีอิทธิพลจาก
อุณหภูมิของตัวอย่าง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทีม BE 2 BOT นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้น�ำเสนอ
ผลงาน “เครื่องช่วยฝึกซ้อมวอลเลย์บอล” VOLLEYBALL TRAINING
MACHINE และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลชมเชย Home Builder Focus 20
ทีมหุ่นยนต์สร้างบ้าน “Spinal ID.ED.”จากคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ได้รบั รางวัลชมเชย จากการแข่งขัน “การพัฒนาหุน่ ยนต์สร้าง
บ้าน” ประกอบด้วย นายศรายุทธ กิ่งกาปัง นายชญานิน กิจสุภี
นายสัณห์ สุขประชา นายอมเรศ แสงสว่าง นายอรรถพล ลูกเมือง
นายอิทธิพงษ์ ย่องหยี นายวรปริญญ์ แก้วทิตย์ นายอุกฤษฎ์ กิจธรรมรัตน์
นายอรัญ สุขสอน นายเอกปัติ ปานะเจริญ นายอภิชิต ศิลปะเจริญ
จากการแข่ ง ขั น “การพั ฒ นาหุ ่ น ยนต์ ส ร้ า งบ้ า น” จั ด โดยส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) (SCG), สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และ บริษทั ควอลิตี้
คอนสตรัคชัน่ โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) (Q-CON) ในงาน Home Builder Focus 2015 เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ กรุงเทพมหานครฯ
11
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รองชนะเลิศอันดับ 2
นายเขมทัต เล่งไพบูลย์ นายกิตติกร ประเสริฐศักดิ์ นายตรีเทพ รัตนพิภพ นายศุภชัย จันทร์เกตุ นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนิสิต นักศึกษานักพัฒนาซอฟแวร์ทั่วไป จากโครงการแข่งขันประกวด
ผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ “Mobile e-Government Award 2014” (MEGA 2014) โดยใช้ชอื่ ทีม 404
App not found ผลงาน Be a HERO จัดโดยส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ส�ำนักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)
และศูนย์เทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Sapphine Suites
ชั้น 7 โรงแรม โนโวเทล แพลตตินมั่ ประตูน�้ำ
รางวั ล รองจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ครั้งที่ 4)
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โดยนายสุรตั น์ กลิน่ หอมรืน่ และนางสาว
อังคณา ข�ำศิริรัตน์ ได้รับโล่รางวัลจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการน�ำเสนอ ผลงานประเภท
บรรยาย เรื่อง“การออกแบบขั้นตอนวิธีและพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
การค�ำนวณบนจ�ำนวนเต็มเกาส์” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558
- รางวัลระดับดีเยี่ยม ได้แก่ นางสาวศิริพร ไทยประจง นางสาว
ศุภวรรณ เยนา และนางสาวสุวภัทร วิชานุวัฒน์ ในการน�ำเสนอผล
งานประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “การศึกษาเครื่องมือวิเคราะห์ทาง
เทคนิคของแนวโน้มราคาหุ้น” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558
- นางสาวปุณยนุช อริยพาณิชวงศ์ นางสาวชิดกมล แทบทาม
และนางสาวณิศาชล บุบผา นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ
รางวั ล รองชนะเลิ ศ ในการน� ำ เสนอผลงานประเภทบรรยาย
เรื่อง“การวิเคราะห์วัสดุอาคารเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน”
ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Imagine Cup ประเภท Innovation
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม GoZpace
ประกอบด้วย นายเอก ตั้งสมบูรณ์ นายหาญนรินทร์ เครือจิรายุส์
นายศรัญ อ่อนเอื้อน และนายนนท์ คะนึงสุขเกษม ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขัน Imagine Cup ประเภท INNOVATION ได้รบั
รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จากผลงาน “เว็บไซต์ที่ใช้ในการหาข้อมูลและ
สามารถติดต่อสื่อสารในขณะเดียวกัน” ซึ่งเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถชวนเพื่อน
หรือสือ่ สารกับเพือ่ นได้ในกรุป๊ ทีส่ ร้าง แชร์ขอ้ มูลในอดีต และค้นหาผลลัพธ์วา่ มีความเกีย่ วข้องหรือไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับข้อมูล
ที่ต้องการค้นหา จัดโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี
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รางวัล Grand Award
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015
(The ASEAN Undergraduate Conference in Computing :
AUC2 2015) วันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
- รางวัล Grand Award (รางวัลที่ 1) ในประเภท Poster
Presentation ในผลงานเรือ่ ง “โปรแกรมฝึกทักษะการเล่น
ดนตรีไทยเสมือนจริง” ประกอบด้วย นางสาวมณฑกานติ์ ศิรวิ ิชัย นางสาวศิระ ศักดิ์เลิศวิไล และนายภูวรินทร์ จานะพร
- รางวัล รางวัล Grand Award (รางวัลที่ 1) ประเภท Oral Presentation ในผลงานเรื่อง“แอพพลิเคชั่นหาปริมาตรของ
วัตถุบนแอนดรอยด์”และประเภท Poster Presentation ประกอบด้วย นางสาวกัญญาวัสถ์ อบเชย นางสาวชิดชนก
ทองมาก และนางสาวณัฐทิยา เทศฉิม
- รางวัลที่ 1 Grand Award ในผลงานเรื่อง“แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ iOS ส�ำหรับวิเคราะห์อาการผิดปกติทางตา
เบื้องต้น” ประกอบด้วย นายพงศ์พิชา ศิริวิมลสัตยา และนางสาวบุญญาพร แสงมา
- รางวัลที่ 2 Best of Excellence Award ในผลงานเรื่อง “บีทีเอส คลิก” ประกอบด้วย นางสาวพิริยา ชัยยันต์ นายภาสกร
เรืองวิทยานุสรณ์ และนางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ
- รางวัลที่ 2 Best of Excellence Award ในผลงานเรื่อง“ระบบจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลบนการประมวลผลกลุ่มเมฆแบบ
ส่วนตัว” ประกอบด้วย นางสาวกัญญาณัฐ ทองปอนด์ นายกิตติวรรณ ศรีวงศ์ตระกูล นางสาวจันทกานต์ พจนะศิลป์
รางวัลชมเชยสาขางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
นายวีระพล จิตมณี นายอภิเชษฐ์ เกษศิริ และนายอิทธิสิทธิ์
ทองค�ำ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ น�ำเสนอบทความวิจัย เรื่อง
“การพัฒนาโปรแกรมเฝ้าระวังพฤติกรรมบุคคลผ่าน Smartwatch”
ได้ รั บ รางวั ล ชมเชยสาขางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
ในการประชุ ม วิ ช าการเครื อ ข่ า ยวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Conference of Electrical
Engineering Network of Rajamangala University of Technology) ณ โรงแรม A-one The Royal Cruise เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558
รางวัล Outstanding oral presentation
นางสาว ยุวันดา เอี่ยมเผ่าจีน นักศึกษาวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง ได้รับรางวัล Outstanding oral presentation จากการประชุมวิชาการ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 16 (RGJ-Ph.D. Congress XVI) ณ โรงแรม
จอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558
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รางวัล จากการประกวดความคิดริเริม่ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รบั รางวัล 2 รางวัล
จากการประกวดความคิดริเริม่ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ดังนี้
- รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ประเภทบัณฑิตศึกษา คือ ทีมนกกระเต็น ประกอบด้วย
นายฐาปนันท์ สุธาวิยางกูร นายศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์ นักศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ Mr. Phosy Panthongsy นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ
- รางวัลชมเชยประเภท Latex คือ ทีม THE DRAG ประกอบด้วย นายสุขสิทธิ์
ศักดิ์เจริญพันธ์ นายธนวัฒน์ สุรวินนท์ นางสาวคนธรัตน์ แย้มศิริ นางสาว
ชนากานต์ ชวลิตเมธา นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ จัดโดยสมาคมวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
บริษัทดาว เคมิคอลส์ ประเทศไทย จ�ำกัด
รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
นายฐาปนันท์ สุธาวิยางกูร นายศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์ และ Mr. Phosy Panthongsy นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าของโครงการ เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่ผลิตพลังงานได้เองส�ำหรับการตรวจติดตาม
สภาพเครื่องจักร ได้รับรางวัลจากงานประกวดรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ณ รร.เซ็ น ทาราแกรนด์ ชั้น 22 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2558
เหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น
นายรพี กิ ต ติ ช ยานนท์ นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ รั บเหรียญรางวัล
การศึกษาดีเด่น จากกองทุนเพือ่ การศึกษาและวิจยั ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร วิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ด้ ว ยผลการเรี ย น 3.92 ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ Young Muse Project 5
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ประกาศผลการ
คัดเลือก 3 สุดยอดไอเดียแจ้งเกิดใน “โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์
สยาม ครั้งที่ 5” หรือ “Young Muse Project 5” ในหัวข้อ Wow!!
Project “เด็กกล้าท้าเปลี่ยน : ปรับ ปั้น ปลุก พิพิธภัณฑ์ไทย ไฉไลกว่า
เดิม” เตรียมสร้างแลนด์มาร์คผ่านแผนงานสุดบรรเจิดจาก 3 ทีมชนะเลิศ
ได้ แ ก่ “Bangkok Dolls Museum” ผลงานของนั ก ศึ ก ษา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
รางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รบั รางวัลจากการเข้าร่วม
ประกวดพลภาพยนตร์สั้น 90 วินาที ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ
ปลุกจิตส�ำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 3 หัวข้อ “ขอบคุณประเทศไทย” เพื่อ
รายงานประจำ�ปี
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ถ่ายทอดเรือ่ งราวความสุขของคนไทย ทีเ่ กิดจากพืน้ ฐานของสถาบันหลัก ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมทีห่ ล่อหลอมให้ประเทศไทยประกอบด้วย
1. ทีม “Pyramid” ได้รับ รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 รั บทุ น การ
ศึกษา 60,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ จากผลงาน เรื่อง
“Thank you” ประกอบด้วย นายจักรพันธ์ ค�ำปลิว นายบัณฑิตสกุล แก้วบุญปัน
นางสาวจิราภา รุ่งโรจน์อารี
2. ทีม “ลายทาง” ได้รบั รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ จากผลงาน เรื่อง “8 นาฬิกา” ประกอบ
ด้วย นายศรราม รัตนอมรเลิศ นางสาวธันย์ชนก อุดมพูนสิน นางสาวทวีทรัพย์ อ่อนน้อม
“ผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ” ชนะเลิศประกวดแผนธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง ส่งนักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ โครงการกะเทาะเปลือก ครัง้ ที่ 1 ในหัวข้อ
“กะเทาะเปลือก=จับไอเดียชนธุรกิจ” จัดโดย คณะพาณิชย์ศาสตร์และบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทีม The Drage ประกอบด้วยนายธนวัฒน์
สุ ร วิ น นท์ นางสาวชนากานต์ ชวลิ ต เมธา นางสาวคนธรั ต น์ แย้ ม สิ ริ
ได้ รั บ รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ จากผลงาน “ผลิตภัณฑ์จาก
กากกาแฟ” และทีม Lach-wurst ประกอบด้วย นายสรศักดิ์ กรสุรัตน์
นายนันทชัย แดงวิจติ ร์ นางสาวสุจติ รา หวังพิทกั ษ์ ได้รบั รางวัลที่ 4 จากผลงาน
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปไส้กรอกจากเซลมอล
รางวัลทุนสนับสนุนผลงานการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับคนพิการ
ทีม P-SAFE คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย นายปิยะพฤกษ์
จั ก รวาลทรัพย์ นายวัช รพล วชิรชูเกียรติ นายภั ท รพล ฤทธิ์ ประเสริฐ
นายพรรณวัฒน์ ชาตวิทยา นายปัญญา สิงห์คา ได้สร้างนวัตกรรม “โดรนขวด
น�้ำ และเข็มขัดนิรภัยนกรู้ผู้พิทักษ์” โดยผลงานนี้ ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้า
รอบเป็น 1 ใน 8 ทีมสุดท้าย และได้รบั ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน 50,000
บาท จากการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
คนพิการ (Thailand Innovative Assistive Technology Challenge
2014) จัดโดยสมาคมวิชาการหุน่ ยนต์แห่งประเทศไทย (TRS) ร่วมกับบริษทั
ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
(FIBO), ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
รางวัลที่ 3 จากการประกวดภาพยนตร์สนั้ วิทยาศาสตร์เพือ่ การเรียนรู้ ครั้งที่
1/2557
นายกฤษณะ โพธิ์สวรรค์ นางสาวกนกวรรณ สินสวัสดิ์ นายนฤชา
อมรดิ ษ ฐ์ นางสาวจุ ฑ ามาศ โคตรตา นั ก ศึ ก ษาจากคณะวิทยาศาสตร์
15
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ได้ผลิตภาพยนตร์สั้น “โปรเจคสยบแสง” ที่แสดงถึงนวัตกรรมวิธีการควบคุมการกระเจิงของแสง เข้าร่วมการประกวด SHORT
SCIENCE FILM ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งแสง” (SCIENCE OF LIGHT) จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ผลงานได้ผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 8 ทีมสุดท้าย พร้อมเข้ารับการอบรมและได้รับทุนในการพัฒนาผลงาน
15,000 บาท เพื่อการพิจารณาตัดสินและประกาศผลในรอบสุดท้าย การประกาศผลจัดขึ้นในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 โดยทีม MERL ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2” พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ ประเภท Aesthetics
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ
“การแข่งขันสะพานเหล็กจ�ำลองแห่งเอเชีย” (The Asian Bridge Competition:
ASIA BRICOM 2015) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง โดยมีผเู้ ข้าร่วมแข่งขันจ�ำนวนกว่า 100 คนจาก TOKYO INSTITUTE
OF TECHNOLOGY ,GIFU UNIVERSITY UMIVERSITY OF FUKUI
ประเทศญี่ปุ่น ,NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY ประเทศไต้หวัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Aesthetics จากเจ็ดประเภทการแข่งขัน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวนิสา คูส่ง และนายชาญวิทย์ ฉันทสกุลเดช นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก
การแข่งขัน 1st IT One Experience ภายใต้โจทย์ Business Case study จัดการแข่งขันโดย บริษทั IT One

รายงานประจำ�ปี

2558.indd 16

16

11/11/2559 14:01:09

king mongkut’s institute of technology ladkrabang

ตราประจ�ำสถาบัน
เป็นวงกลมสองชั้น ภายในวงกลมชั้นในมี พระมหามงกุฎครอบเลขไทย “๔” ล้อมรอบด้วยลายกนก ด้านบนของตราพระมหามงกุฎ
เป็นรัศมี ด้านข้างทั้งสองข้างของตราพระมหามงกุฎ เป็นฉัตรห้าชั้นประกอบพระเกียรติยศ ด้านล่างของตราพระมหามงกุฎมีค�ำว่า
“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สื่อความหมายว่า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตราพระมหามงกุฎ สื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้
เชิญตราเครื่องหมายรัชกาลที่ ๔ เป็นส่วนประกอบของตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลข ๔ สื่อความหมายถึง รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
รัศมีบนตราพระมหามงกุฎ สื่อความหมายถึง พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล
ฉัตรห้าชั้นประกอบพระเกียรติยศ สื่อความหมายถึง ความร่มเย็นของพสกนิกร

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020”
(แผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2555-2563)
วันสถาปนาสถาบัน 		
ดอกไม้ประจ�ำสถาบัน
สีประจ�ำสถาบัน
สิ่งสักการะประจ�ำสถาบัน

24 สิงหาคม
ดอกแคแสด
สีแสด เป็นสีประจ�ำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4
พระนิรันตราย

17

2558.indd 17

Annual Report

11/11/2559 14:01:12

ประวัติความเป็นมาของ

สถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528
เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม ในทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทาง
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วย พระนาม “พระจอมเกล้า” ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระบรมราชานุญาตให้อญ
ั เชิญพระบรมราชลัญจกร “พระมหามงกุฎ” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�ำสถาบัน นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นมหามงคลยิ่ง ค�ำว่า “เจ้าคุณทหาร” ที่ปรากฎในชื่อสถาบันนั้น
มีไว้เป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเจ้าคุณทหาร โดยท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต
ซึ่งเป็นธิดาองค์ที่ 12 ของเจ้าพระยา สุรวงศ์ไวยวัฒน์ ได้นำ� ที่ดินของท่านจ�ำนวน 1,041 ไร่ บริจาคให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้าง
เป็นสถานศึกษา ซึ่งที่ดินผืนนั้นได้สืบทอดมาเป็นวิทยาลัยเกษตรเจ้าคุณทหาร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังในปัจจุบัน

รายงานประจำ�ปี
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “พระจอมเกล้าลาดกระบัง” มีประวัติ
ความเป็นมา ดังนี้
24 สิงหาคม 2503
			
พฤษภาคม 2507
24 เมษายน 2514
		
24 สิงหาคม 2515
			
15 พฤศจิกายน 2515
			
29 มิถุนายน 2517
			
10 พฤศจิกายน 2520
22 เมษายน 2522
			
			
9 พฤษภาคม 2524
			
20 กุมภาพันธ์ 2529
22 พฤษภาคม 2529
9 ธันวาคม 2531		
29 พฤษภาคม 2534
20 มิถุนายน 2539
27 กุมภาพันธ์ 2539
29 สิงหาคม 2539
8 มีนาคม 2551
15 กรกฎาคม 2551

ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการก่อตั้งศูนย์ฝึก
โทรคมนาคม นนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ฝึกโทรคมนาคม นนทบุรี เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี
รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิค
ธนบุรี เข้าด้วยกัน และจัดตั้งเป็น “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า”
วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ศูนย์นนทบุรี
วิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง บางพลัด โอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ศูนย์นนทบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้โอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และเปลี่ยนค�ำว่า “ศูนย์” เป็น “วิทยาเขต” โดย
ศูนย์นนทบุรี เปลี่ยนเป็น วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง
จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร ได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง และเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต เป็น
วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร เปลี่ยนชื่อเป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
จัดตั้งส�ำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปลี่ยนเป็น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ โดยแยกออกจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
จัดตั้งส�ำนักหอสมุดกลาง
จัดตั้งวิทยาเขตชุมพร
จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดตั้งส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก�ำกับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 45 ก วันที่ 7 มีนาคม 2551
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้จดั ตัง้ และก�ำหนดภาระหน้าทีข่ อง
ส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 125 ตอนพิเศษ 117 ง วันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ดังนี้
- ส�ำนักงานสภาสถาบัน
- ส�ำนักงานอธิการบดี
- ส่วนงานวิชาการ ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตชุมพร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
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1 เมษายน 2553

20 กรกฏาคม 2553

27 มิถุนายน 2556

3 ธันวาคม 2557
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ลาดกระบัง วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
- ส่วนงานอื่น ประกอบด้วย ส�ำนักหอสมุดกลาง ส�ำนักบริหารวิชาการ ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ส�ำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้จดั ตัง้ ส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 16 ง
หน้า 69 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 คือ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้จดั ตัง้ ส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 123 ง
หน้า 36 วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ดังนี้
- ให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน เป็น วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการข้อมูล
- ให้ยุบเลิกส�ำนักบริหารวิชาการ
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้จดั ตัง้ ส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 96 ง
หน้า 37 วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ดังนี้
- ให้เปลี่ยนชื่อวิทยาเขตชุมพร เป็น วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้จดั ตัง้ ส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 262 ง
หน้า 12 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ดังนี้
- ส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป
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คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                      

นายกสภาสถาบัน
พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์
(2 พ.ย. 55 – 1 พ.ย. 58)
                      

อุปนายกสภาสถาบัน
ศ.ดร.พจน์  สะเพียรชัย
(2 พ.ย. 55 – 1 พ.ย. 58)

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
                      

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์
   (2 พ.ย. 55 – 1 พ.ย. 58)
                      

นายอนนต์  สิริแสงทักษิณ
(2 พ.ย. 55 – 1 พ.ย. 58)
                      

ศ.ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์
(2 พ.ย. 55 – 1 พ.ย. 58)
                      

นายถาวร  พานิชพันธ์
(2 พ.ย. 55 – 1 พ.ย. 58)
                      

นายวุฒิพงษ์  โมฬีชาติ
(2 พ.ย. 55 – 1 พ.ย. 58)
                      

ดร.ฉิม  ตันติยาสวัสดิกุล
(2 พ.ย. 55 – 1 พ.ย. 58)
                      

ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์
(2 พ.ย. 55 – 1 พ.ย. 58)

ดร.อภิชัย  บุญธีรวร
(2 พ.ย. 55 – 1 พ.ย. 58)

                      

                      

ดร.พีรศักดิ  ์ วรสุนทโรสถ
(2 พ.ย. 55 – 1 พ.ย. 58)

นายจาดุร  อภิชาตบุตร
(2 พ.ย. 55 – 1 พ.ย. 58)

                      

ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา
(11 พ.ย. 57 – 1 พ.ย. 58)
รายงานประจำ�ปี

2558.indd 22

22

11/11/2559 14:01:23

king mongkut’s institute of technology ladkrabang

กรรมการสภาสถาบันโดยตำ�แหน่ง
                      
นายสุระ เกนทะนะศิล
ประธานส่งเสริมกิจการสถาบัน
(26 ก.พ. 56 – 27 ก.พ. 59)

                      
ศ.ดร.โมไนย  ไกรฤกษ์
รักษาการแทนอธิการบดี
(28 พ.ย. 56 – 30 เม.ย. 58)

ศ.ดร.สุชัชวีร  ์ สุวรรณสวัสดิ์
รักษาการแทนอธิการบดี
(1 พ.ค. 58   - 30 เม.ย. 62)

                      
นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
นายกสมาคมศิษย์เก่า
(27 มี.ค. 56 - 26 มี.ค. 58)

                      
รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา
นายกสมาคมศิษย์เก่า
(27 มี.ค. 58 – 26 มี.ค. 60)

                      
รศ.ดร.ชัยวุฒ  ิ ฉัตรอุทัย
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(25 ม.ค. 56 – 24 ม.ค. 59)

กรรมการสภาสถาบันเลือกจากคณาจารย์ประจำ�
                      
รศ.ดร.วินัย  กล้าจริง
กรรมการสภาสถาบัน
เลือกจากผู้แทนพนักงานสถาบัน
(30 ม.ค. 56 – 29 ม.ค. 59)

รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์   
กรรมการสภาสถาบัน
เลือกจากหัวหน้าส่วนงาน
   
(1 ก.ย. 58 – 31 ส.ค. 61)

                      
รศ.ศักดิ์ชัย  ชูโชติ  
กรรมการสภาสถาบัน
เลือกจากหัวหน้าส่วนงาน
(24 ก.ย. 57 - 7 ก.ค. 58)
                      
อาจารย์จำ�รูญ เส้าสินวิฒนา
เลขานุการสภาสถาบัน
(18 ธ.ค. 56 - 26 พ.ค. 58)

                      
อาจารย์พงษ์ทิพย์  อินทร์แก้ว
เลขานุการสภาสถาบัน
(27 พ.ค. 58 – 26 พ.ค. 61)
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คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                      
ศ.ดร.โมไนย  ไกรฤกษ์
รักษาการแทนอธิการบดี

                      
รศ.ดร.จันทบูรณ์ สถิตวิริยวงศ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี

                      
รศ.ดร.อานันทวัฒน์  คุณากร
รักษาการแทนรองอธิการบดี

                      
รศ.ดร.จำ�รูญ  เล้าสินวัฒนา
รักษาการแทนรองอธิ
การบดี
   

รศ.จันทนี  เพชรานนท์
รักษาการแทนรองอธิการบดี

                      
ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์
รักษาการแทนรองอธิ
การบดี
   

ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต  ไชยสิทธิ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี

รศ.ดร.ศุภมิตร  จิตตะยโศธร
รักษาการแทนรองอธิ
การบดี
   

หมายเหตุ  ตั้งแต่ 28  พ.ย. 56 - 30 เม.ย. 58
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คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                      
ศ.ดร.สุชัชวีร  ์ สุวรรณสวัสดิ์
รักษาการแทนอธิการบดี

                      
ผศ.ดร.สุพันธุ  ์ ตั้งจิตกุศลมั่น
รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายบริหารวิชาการ

รศ.ดร.อนุวัฒน์  จางวณิชเลิศ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่   ายวิชาการ

                      
ผศ.ดร.วัฒนชัย  พงษ์นาค
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

                      
ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโส
ผ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ

                      
รศ.ดร.จำ�รูญ  เล้าสินวัฒนา
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

                      
รศ.ดร.สุรินทร์  คำ�ฝอย
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายแผนงาน

                      
อาจารย์พงษ์ทิพย์  อินทร์แก้ว
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

                      
รศ.บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายอาคาร สิ่งแวดล้อม
และจราจร

                      
รศ.ดร.ศุภมิตร  จิตตะยโศธร
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายสารสนเทศ

                      
ดร.อำ�นาจ  ขาวเน
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและบัญชี

                      
รศ.ดร.สกุล  ห่อวโนทยาน
รักษาการแทนรองอธิการบดี
กำ�กับดูแลวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

หมายเหตุ  ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558
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คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                      

รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

                      

รศ.ดร.พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                      

รศ.ศักดิ์ชัย  ชูโชติ  
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

                      

รศ.ดร.จันทบูรณ์ สถิตวิริยวงศ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

                      

รศ.ดร.สุพัฒน์  กิตติรัตน์สัจจา
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

                      

ผศ.ดร.อนุชิต  จารุวนาวัฒน์
คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
(24 ก.พ. 58 - 23 ก.พ. 62)

                      

ผศ.พิเชฐ  โสวิทยสกุล
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                      

รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

                      

ผศ.ดร.มณฑล  แก่นมณี  
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(8 ก.ค. 58 - 7 ก.ค. 62)

                      

รศ.ดร.ประพันธ์  ปิ่นศิโรดม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

                      

รศ.ดร.จิติ  หนูแก้ว
คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

                      

ผศ.ดร.ศิริเดช  บุญแสง
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล

                      

รศ.ดร.อำ�นวย  แสงโนรี
คณบดีวิทยาลัย
การบริหารและจัดการ

รายงานประจำ�ปี
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คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
                      

                      

ผศ.ดร.อรัญญา  วลัยรัชต์                   
ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียน
และประมวลผล

อาจารย์สุพัฒน์พงศ์  พงษ์ชมพร                   
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดกลาง

                      

                      

นายธีรยุทธ  บูรณพิทักษ์สันติ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมและบริการ
วิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

รศ.อาจินต์  น่วมสำ�ราญ          
  ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการ
คอมพิวเตอร์
                      

ดร.อำ�ภาพรรณ ตันตินาครกุล         
  ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป
(26 ส.ค. 58 - 25 ส.ค. 62)

ผู้ช่วยอธิการบดี
                      

ผศ.โอชกร  ภาคสุวรรณ
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

                      

ดร.อำ�ภาพรรณ ตันตินาครกุล
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

                      

ดร.ณัฐพงศ์  รัตนเดช
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

                      

อาจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

                      

ผศ.อนุรักษ์  โพธิ์เอี่ยม
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

                      

                      

ดร.อำ�นาจ  ขาวเน
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

                      

อาจารย์ศิวกร  ผลสุขการ
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

                      

  ดร.จักรี  ทีฆภาคย์วิศิษฐ์
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

                      

ผศ.สันติ  ตันตระกูล
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.นฤบดี  ศรีสังข์
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

                      

อาจารย์รวีศักดิ์  รักใหม่
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

                      

ผศ.สุรินทร์  กิตติธรกุล
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี

หมายเหตุ  ผู้ช่วยอธิการบดีหมดวาระ 30 เมษายน 2558
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คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
                      

ดร.ธีรเวช  ทิตย์สแี สง
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

                      

ผศ.ดร.ดอน  อิศรากร
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรม
                      
รศ.แหลมทอง  เหล่าคงถาวร

รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายพัสดุ/ ซ่อมบำ�รุง
และยานพาหนะ และรักษาการแทน
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยอาคาร
                      

ผศ.ดร.อันธิกา  สวัสดิศ์ รี
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและอบรม

                      

ผศ.อัครินทร์  คุณกิตติ
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายสารสนเทศ

                      

ผศ.ดร.ชัยยันต์  เจตนาเสน
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

                      

ผศ.ดร.ณัฐวุฒ  ิ เดไปวา
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
                      

ดร,ธนวรรณ  พิณรัตน์
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
                      

ผศ.ดร.ชลิดา  อูต่ ะเภา
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายสิง่ แวดล้อม

                      

อาจารย์จกั รพงษ์  ศรีพนมยม
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพร คนที่ 1

                      

ศ.ดร.พรชัย  ทรัพย์นธิ ิ
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายวิจยั
(1 พ.ค. 58 – 14 ก.ย. 58)

                      

อาจารย์ทรงศิร  ิ พันธุเสวี
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
                      

ผศ.ดร.พิทกั ษ์  ธรรมวาริน
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายระบบประเมินและผลตอบแทน

                      

รศ.ดร.เอกชัย  สุมาลี
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายจราจรและขนส่งมวลชน

                      

ผศ.เทียมพบ  ก้านเหลือง
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพร คนที่ 2

                      

ผศ.ดร.ชณทัต  บุญรัตนกิตติภมู ิ
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพร คนที่ 3

หมายเหตุ  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

รายงานประจำ�ปี

2558.indd 28

28

11/11/2559 14:01:27

king mongkut’s institute of technology ladkrabang

คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะผู้บริหารหน่วยงานในสำ�นักงานสภาสถาบัน
                      

นางวิภาพร  อินทรสุวรรณ   
หัวหน้าสำ�นักงานสภาสถาบัน

                      

                      

นางสาววรงค์พร  บุญยมัย
ผู้อำ�นวยการส่วนบริหารงานทั่วไป

นางนิภา  หนูสังข์
ผู้อำ�นวยการส่วนตรวจสอบ

คณะผู้บริหารหน่วยงานในสำ�นักงานอธิการบดี
                      

นายฉัตรชัย  คำ�ภาพรพันธ์
รักษาการแทน
ผู้อำ�นวยการส่วนบริหารงานทั่วไป

                      

นางเชาวนิตย์  ชาญสิทธิโชค
รักษาการแทน
ผู้อำ�นวยการส่วนกิจการนักศึกษา

                      

นางวันดี  บุญยิ่ง
ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงาน

29
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คณะผู้บริหารหน่วยงานในสำ�นักงานอธิการบดี
                      

นางสุดาพันธ์  มั่นเข็มทอง
ผู้อำ�นวยการส่วนอาคารสถานที่

                      

นางกรองกาญจน์  สวัสดิ์วีรพันธ์
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ
ส่วนการคลัง
(ตั้งแต่ 11 พ.ค. 58)

                      

นายโสพล  จันทรโชติ   
ผู้อำ�นวยการ
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

                      

นางสาวเจริญสุข  ศึกษาศิลป์  
ผู้อำ�นวยการส่วนพัสดุ

                      

นางปรานอม  เอี๊ยบศิริเมธี  
ผู้อำ�นวยการ
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย

                      

นางสาววิจา  ตินตะโมระ  
ผู้อำ�นวยการ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์

                      

นางสาวลำ�ดวน  ทินราช
รักษาการแทน
ผู้อำ�นวยการส่วนการคลัง

                      

นางสาววรรรณ  สุวรรณกูฏ
ผู้อำ�นวยการส่วนนิติการ

                      

นายโกมล  วาดเขียน  
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
(ตั้งแต่ 6 พ.ค. 58)

                      

นางนิศากุน  วรุตม์พงศ์  
ผู้อำ�นวยการ
ส่วนบำ�รุงรักษาและยานพาหนะ

                      

นางสาววันเพ็ญ  เกิดศรี
ผู้อำ�นวยการ
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

                      

นางสาวบรรจง  น้อยพรหม
ผู้อำ�นวยการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

                      

นายธนากร  ชื่นปรีชา
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
(ตั้งแต่  22 ก.ค. 58)

รายงานประจำ�ปี
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-ส่วนบริ หารงานทัว� ไป
-ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
- ส่ วนบริ หารทรัพยากรบุคคล
- ส่ วนการคลัง
- ส่ วนพัสดุ
- ส่ วนบํารุ งรักษาและยานพาหนะ
- ส่ วนอาคารสถานที�
- ส่วนแผนงาน
- ส่วนบริ หารวิชาการและวิจยั
- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
- ส่วนวิเทศสัมพันธ์
- ส่วนกิจการนักศึกษา
- ส่วนนิติการ
- ส่วนประสานงานเพื�อการบริ หาร
จัดการกลาง

- ส่วนบริ หารงานทัว� ไป
- ส่วนตรวจสอบ

สํานักงานสภาสถาบัน

31

ส่ วนสนับสนุนวิชาการ

ส่ วนสนับสนุนวิชาการ
- ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
- ศูนย์วิจยั และห้องปฏิบตั ิการร่ วมภาครัฐ
- ศูนย์วิจยั นาโนเทคโนโลยีเพื�อการเกษตร

ส่ วนสนับสนุนวิชาการ

- สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจด้ านวิจัยสถาบัน

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ�
จังหวัดชุ มพร
- ส่ วนบริ หารงานทัว� ไป
- ส่ วนวิทยบริ การ
- ส่ วนบริ หารธุรกิจ
- ภาควิชาพื�นฐานทัว� ไป
- ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
- ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ข้ อมูล ณ เดือนกันยายน 2558

- ภาควิชาบริ หารธุรกิจและการจัดการ

ส่ วนสนับสนุนวิชาการ

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

- ส่วนสนับสนุนวิชาการ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
- สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรู ปอาหาร
- ศูนย์วิจยั และพัฒนาทาง
อุตสาหกรรมอาหาร
- ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการกลาง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สํานักวิชาศึกษาทัว� ไป

- ส่วนสนับสนุนวิชาการ
- ส่ วนสนับสนุนวิชาการ
- ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
และประมง
- ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากร
- ศูนย์วิจยั ร่ วมภาครัฐและเอกชน

หมายถึง หน่ วยงานทีท� าํ หน้ าทีป� ระสานกับหน่ วยงานส่ วนกลางในการให้ บริการงานสนับสนุนด้ านต่ างๆ

- ภาควิชาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
- ศูนย์วิจยั ร่ วมภาครัฐและเอกชน

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการข้ อมูล

วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์
- ส่ วนสนับสนุนวิชาการ
- ภาควิชาฟิ สิ กส์
- ภาควิชาคณิ ตศาสตร์
- ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- ภาควิชาสถิติ
- ภาควิชาชี ววิทยา
- ภาควิชาเคมี
- ศูนย์เครื� องมือวิทยาศาสตร์

สํานักส่ งเสริมและบริการวิชาการ
สํ านักทะเบียนและประมวลผล
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
- งานรับเข้านักศึกษาและ
ทะเบียนประวัติ
- งานบริ การวิชาการและเทคโนโลยี
- งานทะเบียนการศึกษา
- งานทรัพย์สินทางปัญญา
- งานบริ หารการเรี ยนการสอน
- งานอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- งานประมวลผลการศึกษา
- งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
- งานทุนการศึกษา

คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม

- งานควบคุมเครื� องและ
ระบบเครื อข่าย
- งานบริ การคอมพิวเตอร์
- งานสารสนเทศสถาบัน

สํ านักบริการคอมพิวเตอร์

ส่ วนงานอื�น

- ส่วนสนับสนุนวิชาการ
- ภาควิชาครุ ศาสตร์ สถาปั ตยกรรม
และการออกแบบ
- ภาควิชาครุ ศาสตร์ วิศวกรรม
- ภาควิชาครุ ศาสตร์ เกษตร
- ภาควิชาศิลปศาสตร์ ประยุกต์
- ภาควิชาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
- ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

- งานเทคนิ ค
- งานบริ การสารนิ เทศ
- งานเทคโนโลยีสารนิ เทศ

สํ านักหอสมุดกลาง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ส่ วนงานวิชาการ

- ส่วนสนับสนุนวิชาการ
- ส่วนสนับสนุนวิชาการ
- ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม - ภาควิชาสถาปัตยกรรมและ
การวางแผน
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิ
ชาศิลปกรรม
-ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภาควิ
ชาการออกแบบ
-ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
-ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื� องกล
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
- ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
- ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและ
ควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สํ านักงานอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

แผนภูมกิ ารแบ่ งส่ วนงาน
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แผน

บริหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ. ศ. 2558-2562
ประเด็นนโยบาย 5 ด้าน

1 พัฒนาระบบธรรมภิบาล และการบริหารที่ดี ( Good Governance & Management )
2. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ระดับสากล ( World Class Academic Programs)
3. พัฒนากลุ่มวิจัยระหว่างคณะ สร้างนวัตกรรม ( Innovative Research Clusters)
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย ( Conductive Infrastructure)
5. พัฒนาครอบครัวคุณภาพพระจอมเกล้าลาดกระบัง ( Quality of Life & Harmony )

Corporate KPI
1. Research Index
2. Education Index
3. Service Index
4. International Index
5. ICT Index
6. Management Index
7. Human Resource Index

ข้อตกลงในการบริหารงาน
1. ผลส�ำเร็จของงานตามตัวชี้วัด ( Key Performance Indicators: KPIs)
2. สมรรถนะเชิงการจัดการ ( Managerial Competency )
3. การเสริมสร้าง คุณค่าหลักขององค์กร (Core Value)
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ด้านการผลิต

บัณฑิต
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ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งท�ำนุบ�ำรุง ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ เพือ่ เป็นรากฐานต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึง่ การด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน ได้ตระหนัก
ถึงความต้องการของสังคมและประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ คือพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ทิศทางและแผนการผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ส�ำคัญ คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา นโยบายปฏิรูปอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์ของชาติ เป็นต้น ดังนั้นสถาบันได้กำ� หนดทิศทาง
และด�ำเนินการผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยในปี 2558 สถาบันประกอบไปด้วยคณะทั้งหมด 7 คณะ 1 วิทยาเขต และ 4 วิทยาลัย คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล และวิทยาลัยการบริหารและจัดการ โดยจัดการศึกษาทัง้ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ซึ่งผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาในด้านการผลิตบัณฑิต มีดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานรวมถึงเพิ่มหลักสูตร
สถาบันได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาหลักสูตร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากหลักสูตรเป็นหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญในกระบวนการผลิตบัณฑิต
ปัจจุบันได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) นอกจากนั้น สถาบันได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การด�ำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
ประกอบไปด้วย
1.1 สร้างหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรเดิม สถาบันได้เร่งด�ำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรได้แก่ การสร้างหลักสูตรใหม่
การจัดท�ำหลักสูตรสหกิจศึกษา และการจัดท�ำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) สนับสนุนให้มีการสร้าง
หลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบันการพัฒนาของประเทศ และตามมาตรฐานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ (กว./กส.)
โดยในปีการศึกษา 2558 สถาบันมีหลักสูตรทั้งหมด 161 หลักสูตร จ�ำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 74 หลักสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา 87 หลักสูตร โดยหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทั้งหมด ดังนี้
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จ�ำนวนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558
ที่

ส่วนงานวิชาการ

หลักสูตรที่เป็นไปตาม TQF

จำ�นวนหลักสูตร
ทั้งหมด

รวม

ตรี

โท

เอก

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

49

49

23

19

7

2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

18

18

11

6

1

3

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

22

22

7

10

5

4

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

13

13

6

6

1

5

คณะวิทยาศาสตร์

23

23

9

9

5

6

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

3

1

1

1

7

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

7

7

3

3

1

8

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

12

12

9

3

-

9

วิทยาลัยนานาชาติ

6

6

2

3

1

10

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง

3

3

1

1

1

11

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

3

3

1

1

1

12

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
2
2
1
1
รวม
161
161
74
63
						ที่มา : ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย ข้อมูล 30 ก.ย. 2558

24

ในปีการศึกษา 2558 สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรใหม่ จ�ำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา โดยเน้นการผลิตนักการศึกษา
ที่มีความสามารถในการจัดการศึกษาทางคอมพิวเตอร์และสร้างองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา รวมทั้งสามารถใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
สามารถปรับ ตัว ให้ทัน ต่อการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมได้ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การสนั บสนุ น การสร้า งนักวิจัยและ
นักคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ เพือ่ รองรับการพัฒนาประเทศอย่างมัน่ คงและน�ำพา
ประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความ
ยัง่ ยืน จากการทีค่ วามเจริญเติบโตของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมเิ พือ่
ขยายการเติบโตของสายการบิน การสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การสร้างรถไฟใต้ดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนการสร้างระบบอุโมงค์ระบายน�้ำและการขยายอุโมงค์ส่งน�้ำ และการก่อสร้างทุกโครงการจะต้องค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด และมี
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ประสิทธิภาพ ดังนัน้ วงการวิชาชีพวิศวกรรมสิง่ แวดล้อมและพลังงานต้องมีการพัฒนาไปล่วงหน้าเพือ่ รองรับความเจริญ
เติบโตนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืน จึงเปิด
โอกาสให้วศิ วกรผูม้ ปี ระสบการณ์การในการท�ำงานและวิศวกรผูเ้ พิง่ จบการศึกษาใหม่ สามารถเพิม่ พูนความรูท้ างวิชาชีพ
ให้ทันต่อความเจริญเติบโตของประเทศ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส� ำคัญในการเสริมสร้างความก้าวหน้าในทางวิชาชีพ
วิศวกรรมได้ต่อไปโดยผู้เข้าศึกษาสามารเลือกเข้าศึกษาในแผนการศึกษาที่ต้องท�ำหรือไม่ต้องท�ำวิทยานิพนธ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและการผลิตวัสดุ ในปัจจุบัน
นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย มีแนวโน้มเพื่อเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินงานในด้านการพัฒนาก�ำลังคนให้มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพือ่ ให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
โดยผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูพ้ นื้ ฐานทางด้านวิศวกรรมออกแบบและการผลิตวัสดุ ส�ำหรับปฏิบตั งิ านในภาคอุตสาหกรรม
ภาคเอกชน และภาครัฐ รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ การผลิต ผลิตภัณฑ์ วัสดุ และ
ท�ำการวิจัยด้านกรรมวิธีการผลิตและวัสดุ และรวมทั้งให้มีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป
4) วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
ปัจจุบัน มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ความต้องการผู้มี
ความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่ตอบ
สนองความต้องการดังกล่าวให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่กับความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
1.2 การจัดการศึกษาปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honor Program) เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบัน ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ และมีศักยภาพ ได้มีโอกาสศึกษาในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ดำ� เนินการเปิดสอนอยู่แล้ว
ตามแนวทางการจัดการศึกษาปริญญาตรีแบบก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีส่วนงานวิชาการที่ได้ด�ำเนินการแล้ว ได้แก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และวิทยาลัยการบริหารและจัดการ รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน
38 หลักสูตร
1.3 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรให้มีคุณภาพและ
สมรรถนะการท�ำงานในระดับประชาคมอาเซียน โดยจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะด้านภาษา ด้วยการจ้างชาวต่างประเทศ มาสอนภาษาให้
กับนักศึกษา จ�ำนวน 1,923 คน และมีนกั ศึกษาทีส่ อบผ่าน TOEIC (คะแนน 400 ขึน้ ไป) จ�ำนวน 467 คน
2. คุณภาพบัณฑิต
1) การได้งานท�ำของบัณฑิต จากรายงานการส�ำรวจภาวะการหางานท�ำของบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจ�ำปีการศึกษา 2556 (ส�ำรวจ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557) มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งหมด จ�ำนวน
5,643 คน โดยมีบันฑิตที่ส่งคืนแบบส�ำรวจจ�ำนวน 5,189 คน คิดเป็นร้อยละ 91.95 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สถานะ
ระดับปริญญาตรี
ทำ�งานแล้ว
ดำ�เนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ
อื่นๆ
ไม่ระบุ
ศึกษาต่อ
ยังไม่ได้ทำ�งาน
ยังไม่ประสงค์จะทำ�งาน
รอฟังคำ�ตอบจากหน่วยงาน
หางานทำ�ไม่ได้
บวช
เกณฑ์ทหาร
อื่นๆ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

จำ�นวน

ร้อยละ

3,516
275
92
2,950
112
32
44
11
382
458
114
125
24
36
23
104
32
1

80.70

9.00
10.51

0.02

2) ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตสถาบัน รุ่นปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่างที่
ได้ด�ำเนินการครั้งนี้ ได้แก่ นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่ควบคุมการท�ำงานของบัณฑิตในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ของบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สำ� เร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 5,643 คน ซึ่ง
คัดเลือกรายชื่อบัณฑิตที่แจ้งสถานที่ตั้งของที่ทำ� งาน ที่มีข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน โดยส่งแบบสอบถามให้นายจ้าง จ�ำนวน 3,611 ฉบับ
และได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ�ำนวน 1,264 ฉบับ ดังนี้ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558)
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กราฟแสดงความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตฯ รุ่นปีการศึกษา 2556
4.50
4.37
4.32

4.31

4.30
4.30

4.21

ระดับความพึงพอใจ(เฉลี่ย)

4.18 4.15

4.15

4.12

4.15
4.08

4.06

4.10

4.00

3.98

3.96
3.90

3.90

4.29

4.26

3.85

3.79

3.82

3.93
3.86

3.76

3.70

3.50

ด ้านคุณธรรม
จริยธรรม

ด ้านความรู ้

ด ้านทักษะทาง
ปั ญญา

ด ้านทักษะ
ความสัมพันธ์ฯ

ระดับสถาบัน

4.18

3.85

3.82

4.00

ด ้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขฯ
3.90

ผลรวมทัง� สถาบัน

ระดับปริญาตรี

4.15

3.79

3.76

3.96

3.86

3.93

ระดับปริญาโท

4.30

4.12

4.06

4.15

4.08

4.15

ระดับปริญาเอก

4.37

4.31

4.26

4.21

4.32

4.29

3.98

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตของสถาบัน ทุกระดับการศึกษา รุ่นปีการศึกษา
2556 สถาบันสำ�รวจความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งในแต่ละ
ด้านมีผลคะแนนการประเมินค่าความพึงพอใจสูงกว่า 3.51
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนานักศึกษา เพือ่ ให้เป็นบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของสถาบัน โดยให้บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ลักษณะคือ “ซือ่ สัตย์ ใฝ่รู้ สูง้ าน” เพือ่
ให้นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าว สถาบันจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและการพัฒนา
ส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาด�ำเนินการ
จัดกิจกรรมเพื่อ น�ำไปสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการปฏิบัติจริงในเชิงบูรณาการ การเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะและ
การด�ำรงชีวิต อันเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่บัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ และคุณธรรม การด�ำเนินการเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษานี้ ด�ำเนินการทั้งในส่วนกลางและในส่วนของส่วนงานวิชาการ โดยส่วนกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานหลัก
ในการก�ำกับการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยสร้างกระบวนการแบบมีสว่ นร่วมระหว่างนักศึกษา บุคลากร
สายวิชาการและส่วนกิจการนักศึกษา โดยมีองค์การนักศึกษา ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะการบริหารกิจกรรมภายใต้
การก�ำกับของส่วนกิจการนักศึกษา และมีสภานักศึกษาท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบกิจกรรม สามารถแบ่งชมรมตามลักษณะกิจกรรมได้ 5
ด้าน คือ ด้านส่งเสริมวิชาการ ด้านกีฬา ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรมและแบ่งตามโครงการ
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน คือ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน โดยสถาบันได้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยงบประมาณ จ�ำนวน 5,440,300
บาท ในการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม จ�ำนวน 287 โครงการ
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4. ทุนการศึกษา
สถาบัน ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี นักศึกษาขาดแคลน
ทุนทรัพย์ นักศึกษาทุนต่อเนื่อง (ยากจน) รวมถึงนักศึกษาที่ทำ� ชื่อเสียงให้กับสถาบันหรือบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันหรือ
ประเทศชาติ ทุนส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทเี่ รียนดี รวมถึงทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส�ำหรับน�ำเสนอผลงานวิชาการ
โดยในปีการศึกษา 2558 ได้จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุน (ไม่รวมเงินสะสม) จ�ำนวน 22,785,534.89 บาท เบิกจ่ายแล้ว จ�ำนวน
25,091,866.14 บาท โดยมีนักศึกษาได้รับทุน จ�ำนวน 1,164 ทุน ดังนี้
ประเภททุน
จ�ำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน
ระดับปริญญาตรี
เรียนดี
262
กิจกรรม
302
ขาดแคลนทุนทรัพย์
382
ต่อเนื่องจนจบการศึกษา
208
ขาดแคลนแท้จริงและฉุกเฉิน
10
รวม
1,164
							
ที่มา : สำ�นักทะเบียนและประมวลผล
5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ในรอบปีงบประมาณ 2558 สถาบัน ได้มีการเจรจาขยายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อด�ำเนินการด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิชาการและวิจัย ดังนี้
-

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
มหาวิทยาลัย/องค์กร

วัตถุประสงค์

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
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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 Exchange of Information, Staff, joint research and cooperation
(NICT)
in research
12) Maizuru National College of Technology (MNCT)

Intership Program

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, To joint responsibilibe for the programin to maintain its high
The National Science and Technology Development Agency Thailand, and standard
Tokyo Institute of Technology,Japan
16) Japan International Cooperation Agency Project Office for ASEAN University Graduate Study Program for Master’s/Doctoral Degree
Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network
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

1. 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.
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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

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 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

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 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
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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 oceanic
and 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) The University of South florida

Joint educationl and research
Exchange of visiting scholars

3. สหราชอาณาจักร (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

4. ประเทศออสเตรเลีย ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) James Cook University of Science and Technology
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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.

5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 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

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
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12) The University of Glasgow

วัตถุประสงค์
Exchange of academic and administrative staff
Exchange students
Conducting collaborative research projects
Conducting lectures and organizing symposia
Exchange of academic information and materials

6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 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
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
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7. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 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

8. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 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

3) Eastern Visayas State University

Exchange of students and researchers, other activities

9. 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

10. สาธารณรัฐเกาหลี 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

Exchange of faculty members and students, joint research
project, joint teaching
2. Collaboration in joint projects, seminsrs, meeting, workshop,
conferences

11. สาธารณรัฐไต้หวัน 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

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 actvities
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
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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

12. 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

13. สาธารณรัฐออสเตรีย 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

14. 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

15. สหราชอาณาจักรแคนาดา ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) University of Waterloo

Explore possibilities for faculty and staff exchanges for research,
lectures, and discussions that mutually benefit both insitutions

16. 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
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17. 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

18. ประเทศมาเลเซีย 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

19) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 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

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

3) 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

4) 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
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5) 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

6) Hung Vuong University

1. Exchange of students
2. Exchange of staff and lecturer
3. Joint research
4. Exchange of information

7) 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

8) 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

20) ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) The Katholieke Universiteit Leuven

Development of MSc-programs in Agricultural Sciences at KMITL

21) ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) Academy for Global Business Advancement MIDAS Communication 2013 KMITL-AGBA Grobal Conferrence in Thailand
Company Ltd.
22. ราชอาณาจักรกัมพูชา 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

23. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) The Erasmus University

Joint doctorate

24. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 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

รายงานประจำ�ปี

2558.indd 48

48

14/11/2559 11:47:24

king mongkut’s institute of technology ladkrabang
24. สาธารณรัฐโปแลนด์ 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

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ ประกอบไปด้วย
หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

องค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศ

พัฒนาบุคลากร/วิจัยร่วม

กระทรวงมหาดไทย

พัฒนาบุคลากร

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ/พัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีซอฟต์ดวร์

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ร่วมวิจัย/แลกเปลี่ยนบุคลากร/ผลิตนักศึกษา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรกรมการปกครองได้รับการพัฒนา/สนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัย

สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พัฒนาทางวิชาการและห้องปฏิบัติการ/ร่วมวิจัย

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการให้ทนุ การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ) ระดับมหาบัณฑิต

สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและด้านการวิจัยและพัฒนา

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดำ�เนินการวิจัย/จัดหารงบประมาณสนับสนุน/พัฒนาบุคลากร

สมาคมส่งเสริมผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

อบรมหลักสูตรระยะสั้น/สนับสนุนงานวิจัย

สำ�นกังานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สังคมแห่งการเรียนรู้

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

พัฒ นาเทคโนโลยีทดสอบผลิต ภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิ ก ส์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยี

บริษัทเคพีเอ็น มิวสิค จำ�กัด

เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและการทำ�วิจัย

การเคหะแห่งชาติ

โครงการช่างอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�ำแพงเพชร

การจัดท�ำผังแม่บทในเชิงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

การจัดการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ทางด้านบุคลากร

บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ�ำกัด (มหาชน)

ให้ทุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมยางพาราและ
ด้านที่เกีย่ วข้อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โครงการผลิค ครู สควค. ระยะที่ 3 ระดับปริญญาโททางการศึ ก ษา

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ภราพัช

ให้คำ�ปรึกษาอบรม และวางแผนพัฒนาบุคลากร

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ศิริพิทักษ์

พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

บริษัท เค.ซี.พี. แอสโซซิเอท จำ�กัด (มหาชน)

พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด

พัฒ นาบุค ลากรให้ม ีประสิทธิภาพในภารกิจ ที่เกี่ยวข้ อ ง เพื ่ อ พั ฒ นาระบบ
การเรียนการสอน

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำ�กัด (มหาชน)

การร่วมวิจัย การให้คำ�ปรึกษา และร่วมผลิตสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์
และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

บริษัท อี-ดีไซน์ จำ�กัด

พัฒนาบุคลากร/ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนับสนุนการวิจัยด้านข้าว
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หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

สำ�นักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

ส่งเสริมสนับสนุนให้มศี นู ย์การเรียนรูเ้ ครือบ่ายพิพธิ ภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด

ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย

บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำ�กัด

ส่งเสริมและสนับสนุนเครือ่ งมือในการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ทดสอบด้านวัสดุศาสตร์

จังหวัดอ่างทอง

จัดหาที่ดินของทางราชการเพื่อจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ
ของสถาบัน

จังหวัดสุพรรณบุรี

การจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด (มหาชน)

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้าน Semiconductor Devices

สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ iSMEs

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จัดท�ำหลักสูตรด้านห่วงโซ่อุปทานและรหัสสากล/การอบรมระยะสั้น

การประปานครคหลวง

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีโอโซนเพื่อผลิตและควบคุมคุณภาพน�ำ้ ประปา

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ส�ำหรับการ
แห่งชาติ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง/โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง
การจัดให้มีบริการหมายเลขฉุกเฉินเข้าเป็นบริการ USO/สนับสนุนวิชาการ
การศึกษา วิจัย
เทศบาลระโนด จังหวัดสงขลา

บริการวิชาการและวิชาชีพ

คุณวาสนา ศรีช่วย

หอพัก

การไฟฟ้านครหลวง

โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง

สวทน., สวทช., กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, บริษัทระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ, มจธ., มจพ., ม.สุรนารี, ม.ราชมงคลธัญบุรี, วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, บรัษัทซีเมนส์ จ�ำกัด

พัฒนาก�ำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของ
ประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)

วิจัยด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรมและการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค

การจัดตั้งและด�ำเนินงานศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้าน
นาโนเทคโนโลยี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลทางวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

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

บริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด

จัดตั้งเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์/วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ส�ำหรับการรับฝาก
ส่งต่อ น�ำจ่ายไปรษณีย์

ภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
สภากาชาดไทย, กรุงเทพมหานคร, กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แห่งชาติ, ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค, ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่องานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชุมพร

สหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร จำ�กัด

โครงการศึกษา วิจัย พัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจร

กลุ่มแปรรูปกล้วยเล็บมือนางท่ามะปริง

โครงการการผลิตกล้วยเล็บมือนางท่ามะปริง

จังหวัดชัยนาท

บริการวิชาการ

รายงานประจำ�ปี
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วัตถุประสงค์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พัฒนาบุคลากรของธนาคาร สร้างงานวิจัยและบริหารองค์ความรู้
ส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

กรมพัฒนาที่ดิน

บริการแผนที่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ กระทรวงพลังงาน

การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษา

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย

โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย ร่วมใจช่วยเนปาลและการให้ความ
ร่วมมือด้านความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)

กระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสถาบัน เพื่อศึกษาและสำ�รวจสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับคนพิการ
การศึกษา 11 แห่ง
20 สาย
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมการต่อยอดเพื่อคนพิการ

สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขันในภาคเอกชน

บริษัทไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (จ�ำกัด)

การพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับ 18 หน่วยงาน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำ�กัด (มหาชน)

การพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาอุตสาหกรรม

บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

วิจัยด้านเทคโนโลยีเซอร์เฟสเมาส์/ส่งเสริมสนับสนุนทุนแก่นักศึกษา
โครงการร่วมกับสถาบันในการสร้างวิศวกร

The German Brewhouse Tawandang

วิทยาลัยนานาชาติ

บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำ�กัด

ร่วมมือกันในการทดสอบการดำ�เนินงานของ ผู้ตรวจสอบพลังงาน

บริษัท วิบูลย์วัฒนาอุตสาหกรรม จำ�กัด

วิจัยร่วมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม

บริษัท นีโอเฮาส์โปรดักส์ จำ�กัด

การใช้สถานที่ของบริษัทในการบริการวิชาการ

บริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จำ�กัด

U-Store Apple Authorized (compus Store

คุรุสภา

การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT

โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา

โครงการฝึกงานสหกิจศึกษา

บริษัท สปริง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

โครงการจัดทำ�ผังแม่บทพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหมู่บ้านอุทกภัยแบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าตะเกียบ

ร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

บริษัท ปวริศ 89 จำ�กัด

โครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จ�ำกัด

สนับสนุนทางวิชาการ/แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/สนับสนุนทางด้าน
งานวิจัย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

อบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

British Council

พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและการศึ ก ษาและเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
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. จำ�กัด

การบริหารจัดการวางแผนศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า

บริษัท เอ็ม.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด

เทคโนโลยีการกำ�จัดขยะแบบบูรณาการ
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วัตถุประสงค์

บริษัท ศาลาแดง จำ�กัด

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโปรแกรม ERP-SAP Business One

กองทัพอากาศ

ดำ�เนินการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ

มหาวิทยาลัยนครพนม สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและครูผู้สอนของส�ำนักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษาเขต 9

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ร่วมกันเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

พั ฒ นาบุ ค ลากร/แลกเปลี่ ย นความรู ้ / การท� ำ วิ จั ย ร่ ว มกั น /จั ด ประชุม
สัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student exchange), แลกเปลี่ยนนักวิจัย
(Research fellow exchange) ทำ�วิจัยร่วม (Joint exchange)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พัฒ นาบุค ลากร นัก ศึก ษา และหลัก สูต รการวิจัย การจั ดประชุ ม
สัม มนา ให้บริก ารทางวิชาการแก่สัง คมพัฒ นาสื่อการเรี ย นการสอน
และการท�ำวิจัย

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

แลกเปลี ่ ย นนั ก ศึ ก ษา (Student exchange), แลกเปลี ่ ย นนั ก
วิ จ ั ย (Research fellow exchange) ทำ�วิจัยร่วม (Joint exchange)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ทำ�วิจัยร่วม (Joint research), บริการทางวิชาการแก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

เพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การวิจัย
ร่วมกัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

พัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎก�ำแพงเพชร

พัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

พัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พั ฒ นาบุ ค ลากร/แลกเปลี่ ย นความรู ้ / การท� ำ วิ จั ย ร่ ว มกั น /จั ด ประชุ ม
สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

พั ฒ นาบุ ค ลากรและงานวิ จั ย ด้ า นนาโนเทคโนโลยี / การใช้ พ ลั ง งาน
จากพืชในทะเล

มหาวิทยาลัย/สถาบัน 13 แห่ง

การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตระหว่าง มหาวิทยาลัย/
สถาบัน พุทธศักราช 2553

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พัฒนาอาจารย์และบุคลากร

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนความรู้/การทำ�วิจัยร่วมกัน/
จัดประชุมสัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย

พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนความรู้/การทำ�วิจัยร่วมกัน/
จัดประชุมสัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระดับ
บัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยรัฐบาล 15 สถาบัน

โครงการผลิตบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

พัฒนาอาจารย์และหลักสูตร

มหาวิทยาลัยบูรพาและยี่สิบเอ็ดสถาบัน

โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีดา้ นคอมพิวเตอร์ภมู ภิ าคอาเซียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

การสนับสนุนทางวิชาการ/สนับสนุนการวิจัย/แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร

พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการโทรทัศน์ครู

รายงานประจำ�ปี
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คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

การดำ�เนินงานทางวิชาการ การวิจัย และการบริหารจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

การดำ�เนินงานทางวิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี)

การดำ�เนินงานทางวิชาการ และการวิจัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการวิจัยและพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/การทำ�วิจัยร่วมกัน/
จัดประชุมสัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำ�แพงเพชร

กาจจัดทำ�ผังแม่บทในเชิงการท่องเทีย่ วและอนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการวิจัยและพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/การทำ�วิจัยร่วมกัน/จัดประชุมสัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำ�แพงเพชร

กาจจัดทำ�ผังแม่บทในเชิงการท่องเทีย่ วและอนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การดำ�เนินงานทางวิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิจัยและพัฒนาด้านกายภาพบำ�บัดและวิทยาศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พัฒนาการเรียนการสอน/สนับสนุนการศึกษาต่อ/
พัฒนาบุคลากร/การฝึกงานของนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือและวิทยาลัย
เทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

จัดตั้งโรงเรียนนำ�ร่องด้านเทคโนโลยี/สร้างนักเทคโนโลยี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการวิจัยและพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/การทำ�วิจัยร่วมกัน/จัดประชุมสัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำ�แพงเพชร

กาจจัดทำ�ผังแม่บทในเชิงการท่องเทีย่ วและอนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การดำ�เนินงานทางวิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิจัยและพัฒนาด้านกายภาพบำ�บัดและวิทยาศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พัฒนาการเรียนการสอน/สนับสนุนการศึกษาต่อ/
พัฒนาบุคลากร/การฝึกงานของนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือและวิทยาลัย

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เทคนิคเดชอุดม
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นอกจากนี้สถาบันยังมีความร่วมมือกับโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัย พัฒนาการเรียนการสอน/สนับสนุนการศึกษาต่อ/
เทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากร/การฝึกงานของนักศึกษา
สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยเทคนิค
มีนบุรี วิทยาลัยพาณิชการบางนา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยศิลป
หัตกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสทุ โธ วิทยาลัย
เทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดุสติ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทศิ มินบุรโี ปลีเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ โรงเรียนดอนเมือง
จาตุรจินดา โรงเรียนราชวินติ บางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์
ลาดกระบัง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำ� รุง โรงเรียนไทยวิจติ รศิลป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางเขน
โรงเรี ย นราชวิ นิ ต มั ธ ยม โรงเรี ย นวั ด สั ง ฆราชา โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการ โรงเรี ย น
เตรียมอุดมศึ ก ษาน้อมเกล้า โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนราชด�ำริ โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา 2 คลองสามวา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนเทพลีลา โรงเรียน นวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โรงเรียนศรีอยุธยา
ในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนบางแก้ว
ประชาสรรค์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาดอนคลัง
โรงเรียนสตรีศรีนา่ น โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เบญจมราชาลัย โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี โรงเรียน พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขต 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4 โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ บดินทรเดชา โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สตรีวทิ ยา 2 โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย โรงเรียน
นวมินทราชินทู ศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนเศรษฐบุตร
บ�ำเพ็ญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนหอวัง โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โรงเรียนดัดดรุณี โรงเรียนชลกันยานุกลู โรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุง โรงเรียน
ศรียาภัย โรงเรียนราชวินติ สุวรรณภูมิ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสารวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยี
บางกะปิ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โรงเรียนปัญญาวรคุณ โรงเรียน
เพรักษมาตาวิทยา โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
โรงเรียนพยัคฆภูมวิ ทิ ยา โรงเรียนมาบอ�ำมฤตวิทยา และโรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การบริการห้องสมุด
ส�ำนักหอสมุดกลาง ให้บริการด้วยทรัพยากรตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยมุง่ เน้นการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศประเภทสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
มีความร่วมมือในการบริการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับกลุ่มห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยในการให้บริการ เพือ่ สนองความต้องการ ของผูใ้ ช้ในสังคม แห่งการเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยี
รายงานประจำ�ปี

2558.indd 54

54

14/11/2559 11:47:25

king mongkut’s institute of technology ladkrabang

เพื่อสนับสนุนการบริการและบริหารจัดการอย่างเพียงพอและต่อเนื่องมีความพร้อมทั้งด้านระบบฐานข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 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)		 บริการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
9)		 บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย (Internet @KMITL wifi)
10)		 บริการสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลจากกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
11)		 บริการหนังสือส�ำรอง
12)		 บริการจองทรัพยากรสารนิเทศด้วยตนเอง (Self Hold)
13)		 บริการยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศด้วยตนเอง (Self Renew)
14)		 บริการเสนอแนะจัดซื้อหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ
15)		 บริการทรัพยากรสารนิเทศที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการทางเทคนิค
16)		 บริการด�ำเนินงานทางเทคนิคทรัพยากรสารนิเทศแบบเร่งด่วน
17)		 บริการหอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า
18)		 บริการห้องสัมมนากลุ่มย่อย ส�ำหรับทบทวนหรือปรึกษาเรื่องการเรียนแก่นักศึกษา
19)		 บริการน�ำชมห้องสมุดเป็นบริการทีห่ อ้ งสมุดจัดขึน้ เพือ่ แนะน�ำการใช้หอ้ งสมุดและสารนิเทศต่างๆ รวมถึงการสืบค้น
		

ในปีงบประมาณ 2558 ส�ำนักหอสมุดกลางมีรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการดังนี้
สถิติจํานวนทรัพยากรสารนิเทศ

จํานวน
หนังสือ

ชื่อหองสมุด

จํานวนวารสาร
(ชื่อเรือ่ ง)

จํานวน
หนังสือพิมพ

โสคทัศน
วัสดุ

(ชื่อเรือ่ ง)

(รายการ)

(เลม)

1. หองสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
2.หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร
3. หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร
4. หองสมุดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
5. หองสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หองสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
รวม

รวมทั้งสิ้น

ไทย

ตางประเทศ

ไทย

ตางประเทศ ไทย อังกฤษ

138,172

77,446

472

27,324

31,483

-

-

20,250

24,844

42

44

33,235

13,835

-

-

7,169

5,500

-

16,098
242,248

4,316
157,424

514

211

17

ทรัพยากรสารนิเทศออนไลน (Online)

ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
ที่สํานักหอสมุดกลาง

e-book
(ชื่อเรือ่ ง)

บอกรับ (เลม)
ไทย

ตางประเทศ

ไทย

ตางประเทศ

สถิติ

จํานวน
Item

วิทยานิพนธ

ปริญญานิพนธ

ผูเขาใช
บริการ

(ชื่อเรือ่ ง)

(ชื่อเรือ่ ง)

หองสมุด

หมวดหมู
หนังสือที่
ยืมมาก
ที่สุด

ใน
INNOPAC

คน

หมวด

ระเบียน

5,916

3,982

117,661

T,TX

313,605

2

21,489

3

16

734

50,952

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,065

9

2

-

-

-

-

-

-

9,016

NA,NC,NK

40,873

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,724

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,871

255

26

4

21,489

3

16

734

50,952

3,982

126,677

-

20,414
417,552

5,916

483,563

55

2558.indd 55

สถิติ

ทีม่ า ส�ำนักหอสมุดกลาง 30 ก.ย.58

Annual Report

14/11/2559 11:47:25

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการภาพรวม สถาบัน ได้มอบหมายให้ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแลหลักในการบ�ำรุงรักษาเครื่อง
และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
การสือ่ สารข้อมูล ให้บริการแก้ไขปัญหาและซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบน ให้คำ� ปรึกษา วางแผน
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศส�ำหรับงานบริหารของสถาบัน โดยมีโครงสร้างของระบบการให้บริการ
ด้านเครือข่ายของสถาบัน สามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามการให้บริการดังนี้
- ระบบเครือข่ายเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่ายทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ชือ่ มต่อระบบเครือข่ายของสถาบัน
กับโลกภายนอก การออกแบบให้มีระบบส�ำรองซึ่งกันและกันด้วยอุปกรณ์ Router 2 ชุด ท�ำงานด้วยโปรโตคอล BGP4
- ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายตาม พ.ร.บ. เป็นระบบเครือข่ายทีป่ ฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. ผูก้ ระท�ำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 ที่ก�ำหนดหน่วยงานที่มีบุคคลากรมากกว่าหนึ่งคนต้องมีการเก็บข้อมูลจราจร และระบบการตรวจสอบ
สิทธิผู้ใช้งานเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันระบบประกอบด้วย Firewall, NAC และ ระบบบริหารจัดการ Firewall/NAC และเก็บ Log ตาม
พรบ. อย่างละ 1 ชุด
- ห้องศูนย์รวมอุปกรณ์สารสนเทศของสถาบัน เป็นสถานทีต่ ดิ ตัง้ ระบบพืน้ ฐานด้านสารสนเทศต่างๆ และ
ระบบสารเทศต่างๆ ของสถาบันฯ ซึง่ อุปกรณ์และระบบต่างๆ ทีอ่ าศัยสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมของ Data Center นัน้ ต้องการความ
ต่อเนื่องของการจ่ายไฟฟ้า อุณหภูมิ/ความชื้นที่เหมาะสม ระบบกล้องวงจรปิด และระบบควบคุมการเข้าพื้นที่ เป็นต้น
- ระบบเครือข่ายแกนหลัก เป็นระบบเครือข่ายหลักของสถาบัน ที่ท�ำหน้าที่เชื่อมต่อส่วนต่างๆ และ
อาคารต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลถึงกันด้วยความเร็วสูง รองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่และปริมาณมากๆ เช่น
ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning), e-content , streaming video ต่างๆ, การถ่ายทอดสด เป็นต้น ปัจจุบัน
มีการแบ่งออกเป็น 5 โซน เชื่อมต่อกันแบบถึงกันหมดเพื่อป้องกันการหยุดให้บริการของอุปกรณ์ที่โซนใดโซนหนึ่งจะไม่กระทบการให้
บริการของโซนอื่นๆ
- ระบบการให้บริการเครือข่ายประจ�ำอาคาร เป็นระบบเครือข่ายประจ�ำอาคารต่างๆ ภายในสถาบัน ซึ่ง
หน่วยงานที่ดูแลส่วนนี้เป็นคณะต่างๆ โดยทางส่วนกลางโดยส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ท�ำการเดินสายสัญญาณใยแก้วน�ำแสง และ
ติดตั้งอุปกรณ์หลักประจ�ำอาคาร ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างถนนไปให้ และท� ำการเดินจุดให้บริการไปยังห้องต่างๆ ให้บางส่วน
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้สามารถใช้งานได้
- ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นระบบเครือข่ายเพือ่ ให้ความสะดวกแก่ผใู้ ช้งาน แต่โดยหลักการทีแ่ ท้จริงเป็น
ระบบเสริมการให้บริการเพื่อเติมเต็มในการให้บริการ
- ระบบเครือ่ งแม่ขา่ ยส�ำหรับบริการด้านเครือข่าย ในการใช้งานระบบเครือข่ายนัน้ ผูใ้ ช้งานจะมีการติดต่อ
กับบริการเสริมที่ซ่อนอยู่หลังการท�ำงานต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างไร้ปัญหา
โดยในปี พ.ศ. 2558 สถาบันได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ โดยการ
1. บูรณะ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ จ�ำนวน 21 ระบบ ที่ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบในปัจจุบัน และมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส�ำนักหอสมุดกลาง และส่วนงานในส�ำนักงานอธิการบดี เป็น
หน่วยงานน�ำร่องในการใช้ระบบดังกล่าว
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเสถียรและมั่นคง โดยด�ำเนินการปรับปรุงภายในห้องระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และห้องระบบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ของส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
3. ปรับแนวทางในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งส่วนการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกจากระบบซอฟท์แวร์สารสนเทศ โดยให้แต่ละส่วนงานมีการพิจารณาปรับปรุงขั้น
ตอนการท�ำงาน โดยระบุปญั หาของระบบงานในปัจจุบนั และแนวทางแก้ไข เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการขับเคลือ่ นองค์กร
รายงานประจำ�ปี
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นโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน
การด�ำเนินงานทางด้านวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ “บันได 5 ขั้น สู่ความส�ำเร็จ” บันไดขั้นที่ 3 พัฒนา
กลุม่ วิจยั ระหว่างคณะ สร้างนวัตกรรม (Innovative Research Cluster) โดยมีเป้าหมายจะน� ำพาสถาบันไปสู่ Top Range Research
University การด�ำเนินงานจะเน้นพัฒนากลุ่มวิจัยซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะ โดยน�ำจุดแข็งของแต่ละคณะ สร้างความเข้าใจ
ระหว่างคณะในการร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยจัดกลุม่ งานวิจยั เป็น 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
การจัดหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัย
ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจัยจากทุกแหล่งเงิน
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 129,531,626 บาท โดยจ�ำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 79 โครงการ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 42,737,600 บาท
งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันจ�ำนวน 329 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 28,337,810 บาท และสถาบัน ได้จัดสรรงบประมาณเงินราย
ได้จากกองทุนวิจยั สถาบัน เพือ่ สนับสนุนให้บคุ ลากรของสถาบัน ได้จดั ท�ำโครงการวิจยั อีกจ�ำนวน 31 โครงการ เป็นเงินทัง้ สิน้ 9,572,214
บาท นอกจากนีไ้ ด้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกอีก จ�ำนวน 64 โครงการ จ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 48,884,002 บาท ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้
สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากทุกแหล่งทุน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คณะ/หน่วยงาน
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

งบประมาณแผ่นดิน 1
โครงการ งบประมาณ
16
14,592,500
2
2,847,000
2
2,438,000
17
6,357,600
20
5,926,000
2
1,500,000
6
2,901,000
7
2,855,000
7

3,320,500

79

42,737,600

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดากรข้อมูล

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รวม

แหล่งทุน
งบประมาณเงินรายได้ 2 กองทุนวิจัยสถาบัน 3
แหล่งทุนภายนอก 4
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
78
6,500,000
8
3,382,120
28
26,893,247
13
1,005,000
8
441,000
1
428,000
36
3,674,500
3
904,000
2
280,000
77
6,607,560
3
1,480,280
12
10,334,330
31
4,119,960
2
701,000
8
512,400
1
600,000
14
980,000
1
188,000
2
715,300
25
951,100
2
480,000
2
996,000
1
240,000
1
88,125
1
356,300
3
2,217,000
6
2,531,000
26
415,990
7
5,317,000
20
3,215,000
2
239,814
329
28,337,810
31
9,572,214
64
48,884,002

หมายเหตุ 1. เป็นข้อมูลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบประมาณปกติ)
2. เป็นข้อมูลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบประมาณปกติ)
3. และ 4 ข้อมูลจากส่วนบริหารวิชาการและวิจัย

รายงานประจำ�ปี
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ผลงาน

วิจัยเด่น

ปี พ.ศ. 2558

1. ต้นแบบนวัตกรรมสแกนความอ่อน-แก่ของผลไม้
ผลไม้ส่งออกของประเทศไทยมักประสบปัญหาในกระบวนการผลิต และการส่งออกหลายประการ เช่นปัญหาด้านภาษี
ปัญหามาตรการกีดกันทางการค้า ปัญหาการแข่งขัน ปัญหาด้านสุขอนามัย และปัญหาการขนส่ง ตลอดจนปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน งานวิจัยระบบไมโครเวฟเซ็นเซอร์ตรวจสอบความอ่อน-แก่ ของผลไม้เพื่อช่วยลดปัญหาสินค้าส่งออกไม่ได้คุณภาพ
เบื้องต้นได้ท�ำการทดสอบกับทุเรียนในประเทศไทยที่ส่งออกทุเรียนเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคนี้ และมีตลาดส่งออกที่ส�ำคัญได้แก่ จีน
เวียดนาม อินโดนีเซีย ญีป่ นุ่ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา แต่มปี ญ
ั หาโดนตีกลับสินค้าจากการส่งออกไปตลาดจีน เนือ่ งจากทีม่ กี าร
ปะปนทุเรียนอ่อนไม่ได้มาตรฐานเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ก่อให้เกิดความเสีย
หายมหาศาล นอกจากนัน้ ยังส่งผลถึงราคาของทุเรียนในประเทศ ท�ำให้
ราคาตกต�่ำ จึงได้มีการวิจัยการตรวจสอบความอ่อน-แก่ ของผลไม้ขึ้น
โดยการน�ำระบบไมโครเวฟเซ็นเซอร์มาปรับใช้ และจะน�ำมาใช้น�ำร่อง
ตรวจวัดอย่างเป็นทางการในจังหวัดชุมพร เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
2. รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
นักศึกษาและอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าของโครงการ เครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สายที่ผลิตพลังงานได้เองส�ำหรับการตรวจติดตามสภาพ
เครื่องจักร ได้รับรางวัลจากงานประกวดรางวัลผลงานนวัตกรรมสาย
อุดมศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ ชั้น 22 วันที่ 18 ส.ค. 2558 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
คือ ผศ.ดร. ดอน อิศรากร และอาจารย์สองเมือง นันทขว้าง และ
ที ม นักศึกษาคือนายฐาปนันท์ สุธาวิยางกูร นายศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์
นักศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Mr. Phosy
Panthongsy นักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยนานาชาติ
3. เตาปิง้ ย่าง ลดไหม้ ลดควัน ลดมะเร็ง และอีก 3 นวัตกรรมต้นแบบเชิงพาณิชย์ เปิดตัวในงาน Thailand Innovation
and Design Expo 2015
สี่ผลงานนวัตกรรมต่อยอดของ รศ.อนุพงศ์ สรงประภา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์และสิ่ง
แวดล้อม (MERL) ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รบั การคัดเลือกจากกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ให้ร่วมจัดแสดงเผยแพร่ในงาน Thailand Innovation and Design Expo (T.I.D.E) 2015 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
1. “เตาปิ้งย่าง ลดไหม้ ลดควัน ลดมะเร็ง รุ่น LKB 1548 (All Stainless Steel)”
2. หมวกนิรภัยหายใจสะอาด (Air Purified Helmet)
3. เข็มขัดห่วงลมนิรภัยกันการล้มของผูส้ งู อายุ (Safety Air Ring Belt for Fall Prevention in the Elderly)
4. ก๊อกเปิด-ปิด และวัดคุณภาพน�้ำ ระบบอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยพลังน�้ำ (Automatic Faucet with Quality
Evaluation Operated by Water Flow Energy)
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4. นวัตกรรมเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการ
ท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผพู้ กิ ารและผูส้ งู อายุให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะทุก
รูปแบบได้อย่างเท่าเทียม โดยสถาบันได้มีการพัฒนานวัตกรรมและ
โครงการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับผู้พิการหลากหลาย อาทิ คีย์บอร์ดเท้า
ส�ำหรับคนพิการ ห้องสมุดเสียง หนังสืออักษรเบลล์ และรถวีลแชร์แบบปรับยืนได้ เป็นต้น ซึง่ สอดคล้องภายใต้แนวคิด “The
Master of Innovation : เจ้าแห่งนวัตกรรม” ของสถาบันในการเป็นผู้นำ� ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
5. นวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยสถาบันได้ท�ำความร่วมมือกับ ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (GISTDA) ดาวเทียมไทยคม (ThaiCom) องค์การวิจัยและพัฒนาการส�ำรวจอวกาศญี่ปุ่น
(JAXA) วัตถุประสงค์ คือท�ำงานวิจัยร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และจัดท�ำหลักสูตรทางด้ านอวกาศ โดยจะด�ำเนินการจัดตัง้
ศูนย์วิจยั ด้ านดาวเทียม อวกาศและภูมิสารสนเทศ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบัน มีผลงานทีน่ กั วิจยั ได้รบั การตีพมิ พ์และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
จ�ำนวน 1,255 เรื่อง ดังนี้
หน่วยงาน

เรื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รวม

520
169
198
133
75
32
59
12
23
34
1,052

ข้อมูลจากการรายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจ�ำปี 2558

การยื่นขอจดสิทธิบัตร
สถาบัน ก�ำหนดให้ส�ำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นหน่วยงานที่ทำ� หน้าที่ดูแลและรักษาผล
ประโยชน์ของสถาบัน ในการท�ำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการในรูปแบบการค้า
ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ดูแลการจดสิทธิบัตรและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

รายงานประจำ�ปี
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ผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
ลำ�ดับที่
1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

เลขที่คำ�ขอ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์

1401006607 สูตรสมุนไพรควบคุมและก�ำจัดเพลี้ย
กระโดดสีน�้ำตาลที่มีน�้ำมันหอมระเหย
จากจันทร์แปดกลีบเป็นส่วนประกอบหลัก
1401006608 สูตรสมุนไพรควบคุมและก�ำจัดเพลี้ยแป้ง
มันส�ำปะหลังที่มีนำ�้ มันหอมระเหยจาก
ตะไคร้บ้านเป็นส่วนประกอบหลัก
โปรแกรมสำ�หรับการประเมินเสถียรภาพ
318377
ชั่วครู่ของระบบไฟฟ้ากำ�ลังโดยใช้
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference
System : ANFIS
1503000033 ม้าโยกสำ�หรับเด็กอายุ 2-5 ปี
1501000653 กรรมวิธีการสร้างพอลิเมอร์เยื่อเลือกผ่าน
โมเลกุลส�ำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดสารยูเรีย
และสารประกอบอินทรีย์ในน�้ำแบบไม่ใช้
เอนไซม์ (Polymeric Selective
matic detection of urea and organic
compounds
1501002016 ชุดอุปกรณ์และวิธีการสำ�หรับตรวจวัด
ความสึกหรอของร่องยางยานพาหนะด้วย
การประมวลผลภาพลำ�แสงเลเซอร์
1503000535 สูตรและกรรมวิธีการผลิต
อัลมอนด์บิสกิตที่ปราศจากลูเตน
1503000658 กรรมวิธีการสังเคราะห์และกรรมวิธี
การน�ำกลับมาใช้ใหม่ของวัสดุเส้นใยนาโน
คาร์บอนด้วยกระบวนการคาร์บอไนเซชัน
ส�ำหรับดูดซับและกักเก็บคราบน�้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว
15001002460 กรรมวิธีการสังเคราะห์วัสดุ
เส้นใยนาโนคาร์บอนด้วยกระบวนการไฮ
โดรเทอร์มัลส�ำหรับดูดซับและกักเก็บ
คราบน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
กรรมวิธีดังกล่าว
1503000357 สารผสมวัสดุนาโนไฮบริดส�ำหรับป้องกัน
เชื้อราและฟื้นฟูสภาพของเปลือกไม้

ประเภทการ
ขอรับสิทธิ
สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

หน่วยงาน

ผศ.ดร.อำ�มร อินทร์สังข์

เทคโนโลยีการเกษตร

นายจรงศักดิ์ พุมนวน

เทคโนโลยีการเกษตร

รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร

วิศวกรรมศาสตร์

สถาปัตยกรรมศาสตร์

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์

ผศ.บรรจงศักดิ์
พิมพ์ทอง
ดร.สิรพัฒน์
ประโทนเทพ

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์

รศ.ดร.ทวีพล
ซื่อสัตย์

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์
ลิขสิทธิ

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ วิ ท ยาลั ย การบริ ห ารและ
จัดการ
ดร.อภิลักษณ์
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
เอียดเอื้อ
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์

ดร.อภิลักษณ์
เอียดเอื้อ

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

อนุสิทธิบัตร

ดร.สิรพัฒน์
ประโทนเทพ

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
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ด้านการบริหารจัดการ

นโยบายและแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ตามแผน “บันได
สู่เป้าหมาย 5 ขั้น” ดังต่อไปนี้
		 ขั้นที่ 1: Good Governance & Management “พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารที่ดี” สื่อสารชัดเจน ระบบการ
บริหารที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ หารายได้พัฒนาอย่างยั่งยืน
		 ขั้นที่ 2: World Class Academic Programs “พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ระดับสากล” สร้างหลักสูตรโดดเด่น
ระดับนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่สามารถแข่งขัน สร้างความเป็นเลิศให้แก่ประเทศ
		 ขัน้ ที่ 3: Innovative Research Clusters “พัฒนากลุม่ วิจยั ระหว่างคณะ สร้างสังคมนวัตกรรม” สร้างความร่วมมือระหว่าง
คณะและวิทยาลัย รวมกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ดึงดูดนักวิจัยระดับโลก
		 ขั้นที่ 4: Conductive Infrastructure “พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย” สร้ า งเมื อ งมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ภู มิ ทั ศ น์ ส ะอาด
สวยงาม และใช้งานพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
		 ขั้นที่ 5: Quality of Life & Harmony “พัฒนาครอบครัวคุณภาพพระจอมเกล้าลาดกระบัง” ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชาวพระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว และพัฒนาศักยภาพของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และส่งเสริม
ศิษย์เก่า “ลูกพระจอมฯ”
นอกเหนือจากภารกิจดังกล่าวข้างต้นแล้ว สถาบันได้มีการปรับการบริหารจัดการภายในให้การด�ำเนินงานมีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารที่ดี สร้างความมั่นใจแก่สังคม สื่อสาร “เป้าหมาย” และ
“ทิศทาง”อย่างชัดเจน ระบบการบริหารเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างผูน้ ำ� เติมเต็มศักยภาพ เพือ่ รองรองรับความท้าทายในอนาคต
การจัดท�ำค�ำรับรองการปฎิบัติการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ด�ำเนินการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั กิ าร ของแต่ละส่วนงาน/
ส่วน กับอธิการบดี เพื่อให้สถาบันมีทิศทางการท�ำงานที่ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติงาน และมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดย
วัตถุประสงค์ส�ำคัญคือผู้บริหารสามารถก�ำหนดเป้าหมายความส�ำเร็จของส่วนงานได้อย่างครบถ้วน สามารถติดตามและประเมินผล
ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งใช้ข้อมูลผลการประเมินเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน
ในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังระดับบุคคล บุคลากรมีส่วนร่วม
63
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ในการผลักดันตัวชี้วัดของส่วนงาน/ส่วน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 สถาบันมีผลการประมินการปฏิบัติ
งานตามค�ำรับรองฯ เมื่อเทียบกับเป้าหมายการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีตามมิติต่างๆ ดังนี้
ในการแปลงแผนกลยุทธ์สถาบันไปสู่การปฏิบัติ สถาบันได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสถาบันไปสู่ทุกส่วนงาน
เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนสถาบันให้บรรลุวิสัยทัศน์ คือ
(1) การจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
(2) การจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติงานประจ�ำปี
ในการจัดท�ำค�ำรับรอง ในปีงบประมาณ 2558 ได้เปลี่ยนรูปแบบจากงบประมาณ 2557 จากเดิม 2 ตัวชี้วัด เหลือเพียง 1
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ของคณะ/หน่วยงาน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 และมติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558)
การจัดท�ำแผนปฎิบัติการประจ�ำปี 2558 แบ่งเป็น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการขยายงาน
ตามพันธกิจหลัก 4 ด้านทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นทีย่ อมรับในระดับภูมภิ าคอาเซียน มี 8 ตัวชีว้ ัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการผลักดันให้สถาบันเข้าไปสู่การจัดล�ำดับ 1 ใน 10 ของ
ระดับภูมิภาคอาเซียน มี 12 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสถาบัน เป็นการพัฒนาระบบกระบวนการจัดการภายใน
องค์กรและพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ให้เข้าสู่ระดับอาเซียน มี 12 ตัวชี้วัด

ภาพรวมการบรรลุเป้าหมายแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
สรุปผลการปฏิบัติงานตามค�ำรับรอง 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์
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ผลการปฏิบัติงาน การดำ�เนินงานตามคำ�รับรอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ส่วนงาน
ภาพรวมทั้งสถาบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สำ�นักทะเบียนและประมวลผล
สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
สำ�นักหอสมุดกลาง
สำ�นักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สำ�นักงานสภาสถาบัน
สำ�นักงานอธิการบดี

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำ�ปี
ของส่วนงาน
ตัวชี้วัด
ผลงานรอบ 12 เดือน
เป้าหมาย
ทั้งหมด
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การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารที่ดีของสถาบัน

Good Governance & Management “พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารที่ดี” เรียนรู้ข้อผิดพลาดอย่างถ่องแท้

สร้างความมั่นใจแก่สังคม สื่อสาร “เป้าหมาย (Goal)” และ “ทิศทาง (Direction)” อย่างชัดเจน ระบบการบริหารเป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ สร้างผู้น�ำ เติมเต็มศักยภาพ
1.1

การบริหารหลังวิกฤต (Post-crisis Management) จะวิเคราะห์ ประเมินความเสียหาย ระบุปญ
ั หาและความเสีย่ ง
อย่างชัดเจน สร้างความเข้าใจตรงกัน ใช้กลยุทธ์สอื่ สารองค์กรเชิงรุก สร้างความเชือ่ มัน่ ภายในองค์กรและสังคมภายนอก
เสนอปรับโครงสร้างการท�ำงานเชิงรุก ขณะที่มีกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

1.2

วิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายของสถาบัน โดยจะวิเคราะห์แยกแยะปัญหาทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน
อย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการปรับโครงสร้าง วางตัวผู้บริหารและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม

1.3

ปรับโครงสร้างองค์กร(Re-Engineering) อย่างมีขั้นตอนเหมาะสมไม่สร้างความขัดแย้งจะพัฒนาโครงสร้าง
การบริหารและประเมินผลที่กระชับชัดเจน และจัดสรรบุคคลากรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงรุก และภารกิจกระจาย
การตัดสินใจให้กับส่วนงานวิชาการ ให้อิสระในความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้มาตรฐานที่เข้มแข็ง

1.4

อธิการบดี และผู้บริหารทุกระดับ จะรวมกันเป็นหนึ่ง สื่อสารวิสัยทัศน์ สู่ประชาคมในทิศทางเดียวกันโดยสนับสนุน
ให้คณบดีบ ริหารแผนและทรัพ ยากรร่ ว มกั น พั ฒ นาการสื่ อ สารภายในแบบหลายช่ อ งทาง ทั้ ง ผ่ า นการประชุม
สื่อทุกแขนงและรายบุคคล รับฟังและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมในการบริหาร

1.5

สร้างฝ่ายติดตามและประเมินยุทธศาสตร์สถาบัน Office of Strategy Management (OSM) เพื่อติดตาม
ประเมินการปฏิบัติงานทั้งระบบ ปรับแผนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัย วิเคราะห์ปัจจัยการจัดอันดับ (Ranking)
เพื่อเสนอการเตรียมการและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

1.6

สร้างผู้นำ� รุ่นใหม่ที่มีธรรมาภิบาลมีความพร้อมทั้งด้านการบริหารวิชาการและคุณธรรม สร้างหลักสูตรผู้นำ� และการ
พัฒนาเฉพาะตัว (Leadership and Individual Development Programs, LDP&IDP) จะติดตามผลและ
เติมเต็มทักษะอย่างต่อเนื่อง หัวหน้าหน่วยงานจะท�ำหน้าที่แนะแนว (Coaching) ถือเป็นหนึ่งใน KPI

1.7

สร้างวัฒนธรรมของการประเมินตน และการเรียนรู้ โดยพัฒนาระบบการประเมินตนเอง “Self-Evaluation System”
ซึ่งน�ำไปสู่ก ารเปลี่ยนแปลงเป็ น องค์ ก รที่ มีค วามคล่ อ งตั ว ยื ด หยุ ่ น ปรั บปรุ ง ระบบการให้ เ งิ น ตอบแทนพิเศษ
(Performance-based Bonus) ค�ำนึงถึงผลลัพธ์ของงาน และส่งเสริมอิสระทางวิชาการ
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1.8

สร้างระบบการตรวจสอบแบบมืออาชีพ (Professional Auditing) จ�ำเป็นต้องใช้ทมี งานมืออาชีพ ร่วมวางโครงสร้าง
บัญชีและการตรวจสอบทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องพัฒนาทีมบุคลากรตรวจสอบภายในทั้งจากการ
ท�ำงานจริงและจากการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญดั่งเช่นมืออาชีพ
1.9 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสร้างระบบคลังข้อมูล
(Data Warehouse)แบบฐานข้อมูลรวมศูนย์ (Single Database)เพื่อการตัดสินใจและตรวจสอบ พัฒนา Online
Teaching & Learning System รองรับการเรียนการสอนที่มีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
1.10 สร้างรายรับและมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สิน ของสถาบันอย่างโปร่งใส ศึกษาวางแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลาง
เรียนรูโ้ ดยร่วมกับเอกชน พัฒนากลุม่ อาคารนวัตกรรมการเรียนรูเ้ ชิงพาณิชย์(Tech Square)ด้านหลังของหอประชุม
โดยแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่เช่าส�ำนักงานส่งเสริมการเช่าพื้นที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและงานวิจัยของสถาบัน
ดึงดูดนักศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพสูงเข้าท�ำงาน และลานพลาซ่าเป็นศูนย์สนั ทนาการครบวงจรบริการนักศึกษาและประชาชน
ในพื้นที่ อีกทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิ อนาคตจะศึกษาโครงการโรงแรมเพื่อรองรับทั้งการประชุมและนิทรรศการ
สร้างรายได้เข้าสถาบันหลายร้อยล้านบาทต่อปี
1.11 สร้างรายได้จากศูนย์วิจัย ในโครงการ “Teaching Company Scheme”เป็นการจัดตั้งบริษัทพร้อมกับการฝึก
นักศึกษา โครงการ “One Thousand Centers” เพื่อสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญจัดตั้งกลุ่มวิจัยของตนเองสร้างจุด
เด่นในด้านงานวิจัย โครงการตั้งศูนย์“One Stop Service”ส�ำหรับประสานงานวิจัยน�ำงบประมาณจากภายนอก
เข้าพัฒนาสถาบันและสนับ สนุ น ทุ น วิ จั ย ดึงดูดนักวิจัยและนักศึกษาชั้นยอดเข้าร่วมงาน
1.12 เพิ่มรายได้จากการบริจาคสร้างแนวร่วมความภาคภูมิใจในโครงการ “Industrial Chair” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
บริ จ าคเงิ น ทุ น ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย ร่ ว ม โดยเป็ น การให้ เ งิ น สนั บ สนุ น ต� ำ แหน่ ง ประธานศู น ย์ วิ จั ย โครงการ
“มหาวิทยาลัยของฉัน My Campus”จะเปิดโอกาสในการบริจาคเงินเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการมีชื่อในห้องประชุม
ห้องเรียนและต้นไม้บริเวณสถาบัน โดยจะต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องความเหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่มีส่วนช่วยให้การด�ำเนินงานของสถาบัน มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
ดังนั้นการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่สามารถน�ำพาองค์กรบรรลุพันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
รวมถึงการมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้นในปี 2558 สถาบันจึงได้ด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ พันธกิจหลัก
ของสถาบัน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท�ำงาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ ง และปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ งและจัดล�ำดับความเสีย่ งทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด�ำเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการน�ำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสีย่ งในรอบปีถดั ไป
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ผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จากการวิเคราะห์ความเสีย่ งสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (30 กันยายน 2558) พบว่าความเสีย่ งในระดับสถาบันมีดังนี้
ด้านของงานที่ประเมิน
1. ด้านการปฏิบัติงาน มีปัจจัยความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ คือ
- อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันมีสภาพเก่า เริ่ม
หมดอายุการใช้งาน โดยไม่ได้รับการบำ�รุงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบข้อมูลมีหลายระบบจึงไม่เชื่อมโยงกัน ปัจจุบัน
ข้อมูลของสถาบันจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ได้รับ
ความเชื่อถือ และไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. ด้านการเงิน มีปัจัจัยความเสี่ยง คือ
- รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายในการบริหารจัดการด้านการเงิน

3. ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ มีปัจจัยความเสี่ยง คือ
- กระบวนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
มีหลากหลายขั้นตอน และอาจารย์ประจำ�หลักสูตรยังขาดองค์ความรู้
จึงอาจส่งผลให้ความเข้าใจในการประเมินหลักสูตรยังไม่ดีพอ
4. ด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยความเสี่ยงด้านวิจัย คือ
- จำ�นวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ที่มี Impact Factor สูงในระดับนานาชาติ
มีจำ�นวนลดลง

แนวทางการดำ�เนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
สถาบันได้ดำ�เนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

ผู้บริหารสถาบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกองค์กรที่มี
ความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการบริหาร
จัดการการเงินให้มีมาตรฐาน เพื่อขจัดปัจจัยความเสี่ยงและ
ข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ทำ�การตรวจสอบ รวบรวม สะสาง และปรับลดจำ�นวนสมุดบัญชี
ธนาคารให้มีความถูกต้อง รวมทั้งมีการสำ�รวจตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือในบัญชีแบบ Real time
สถาบันได้ดำ�เนินการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

สถาบันได้จัดตั้ง สำ�นักงานบริหารยุทธศาสตร์ ขึ้นเพื่อวิเคราะห์
สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคตของสถาบัน และกำ�กับดูแลงาน
ด้านยุทธศาสตร์ของสถาบัน ให้สามารถขับเคลื่อนสถาบันมุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกันและประสบความสำ�เร็จตามที่กำ�หนดไว้

การประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันได้ด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก�ำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยในรอบปีการศึกษา 2557 การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้หลัก 14 ข้อ และตัวบ่งชี้เลือก 8 ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ (ยกเว้น ตัวบ่งชี้หลัก C.9)
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึษา CUPT QA ระดับสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 10
ตัวบ่งชี้ที่ 11
ตัวบ่งชี้ที่ 12
ตัวบ่งชี้ที่ 13
ตัวบ่งชี้ที่ 14

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 1

ตัวบ่งชี้หลัก

ระดับคะแนน

อัตราการสำ�เร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ�หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิม์เผยแพร่
อาจารย์ประจำ�สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจำ�สถาบันที่ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ�และนักวิจัย
อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ร้อยละของหลักสูตรในสถาบันที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ความพึงพอใจของนักศึกษา
การบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบัน
การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

3
3
3
2
3
3
2
2
X
4
2
2
2
3

ตัวบ่งชี้เลือก

ระดับคะแนน

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 2
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 3
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 4
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 5
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 6
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 7

ระยะเวลาการได้งานทำ�
ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า
จำ�นวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จำ�นวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำ�นวนอาจารย์ประจำ�
Student mobility-inbound/outbound, part-time/full-time of international student
การบริหารของสถาบันเพือ่ การกำ�กับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุม่ สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

4
3
3
2
3
2
3

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 8

Green University

2
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การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
สถาบันได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรไปอบรม ศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์มา
พัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยสนับสนุนและอุดหนุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกแก่บุคลากรที่ดำ� รงต�ำแหน่งสายวิชาการและระดับปริญญาโทแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยเริ่มจัดสรรเงินราย
ได้สถาบันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป นอกจากนี้สถาบัน ได้มีการจัดโครงการเพื่ออบรม สัมมนา ประชุม และ
บรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากร ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
1. กองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร
สถาบันให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร จึงได้จดั ตัง้ กองทุนเพือ่ การศึกษาของบุคลากรขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2551
เพือ่ สนับสนุนและอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกแก่บคุ ลากรทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งวิชาการ และระดับปริญญาโทแก่บคุ ลากรทีด่ ำ� รง
ต�ำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ โดยเริ่มจัดสรรเงินรายได้สถาบันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันได้พิจารณาสนับสนุนให้ทุนกับบุคลากรเพื่อการศึกษาต่อทั้งสิ้น 9 ทุน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
จากการที่สถาบันได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้
อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการโดยให้ทุนวิจัย และสนับสนุนงบประมาณส�ำหรับการน�ำเสนอผลงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ปัจจุบนั สถาบันมีบคุ ลากรสายวิชาการทัง้ สิน้ 1,033 คน เป็นอาจารย์ 459 คน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ 335 คน รองศาสตราจารย์ 233 คน
และศาสตราจารย์ 6 คน (ข้อมูล ณ 30 ส.ค. 2558)
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โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลำ�ดับที่

คณะ/หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สำ�นักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สำ�นักทะเบียนและประมวลผล
สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
สำ�นักหอสมุดกลาง
สำ�นักงานอธิการบดี
รวม

จำ�นวนโครงการ
งบ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
เงินรายได้
2
3
0
9
1
8
1
5
3
6
1
11
0
5
0
2
0
6
0
3
0
2
3
1
0
1
0
5
0
6
0
7
0
28
11
108

รวม
5
9
9
6
9
12
5
2
6
3
2
4
1
5
6
7
28
119
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ด้านการเงิน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้บริหารจัดการทางด้านการ
เงิน โดยสรุปรายงานทางการเงินของสถาบัน ดังนี้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
.....................................................
								
สินทรัพย์ 					
								
สินทรัพย์หมุนเวียน
				
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
		
ลูกหนี้ระยะสั้น					
		
รายได้ค้างรับ					
		
เงินลงทุนระยะสั้น					
		
วัสดุคงเหลือ					
		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
			
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			
								
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
		
ลูกหนี้ระยะยาว					
		
เงินลงทุนระยะยาว					
		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 			
		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน			
		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
รวมสินทรัพย์						

หน่วย : บาท

2,961,238,521.67
10,509,600.12
7,637,928.16
1,159,938,368.58
2,427,191.20
10,679,131.79
4,152,430,741.52

3,143,436.22
2,500,000.00
2,995,500,443.60
137,533,309.78
9,591,012.39
3,148,268,201.99
7,300,698,943.51

หมายเหตุ งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
.....................................................
								
หนี้สิน							
								
หนี้สินหมุนเวียน				
		
เจ้าหนี้ระยะสั้น					
		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
		
รายได้รับล่วงหน้า					
		
เงินรับฝากระยะสั้น					
		
รวมหนี้สินหมุนเวียน					
หนี้สินไม่หมุนเวียน 				
		
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว			
		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น			
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน			
รวมหนี้สิน						
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน						
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน						
		
ทุน						
		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม			
		
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน					

หน่วย : บาท

71,156,869.59
30,102,880.89
54,098,319.11
46,500,901.91
201,858,971.50
147,526,534.82
1,485,897,245.17
1,633,423,779.99
1,835,282,751.49
5,465,416,192.02
3,659,517,394.70
1,805,898,797.32
5,465,416,192.02

หมายเหตุ งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
....................................................
							
รายได้				
รายได้จากงบประมาณ							
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค				
รายได้อื่น		
รวมรายได้						
ค่าใช้จ่าย 			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร				
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ				
ค่าตอบแทน				
ค่าใช้สอย				
ค่าวัสดุ				
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย				
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รวมค่าใช้จ่าย				
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		
ต้นทุนทางการเงิน

หน่วย : บาท
2,101,123,218.86
2,077,221,013.45
19,124,541.18
51,965,535.94
4,249,434,309.43
1,171,484,354.69
253,786,997.78
93,454,946.73
198,189,237.97
106,164,660.34
157,409,265.96
358,763,619.97
590,249,166.73
1,016,357,814.77
3,945,860,064.94
303,574,244.49
-

รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
						 303,574,244.49
								
หมายเหตุ งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ด้านการบริการ

วิชาการ แก่สังคม
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้พิจารณาเรื่องที่เป็นปัญหาต่อสังคมและหรือนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล เพื่อจัดโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ข้อเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย เรือ่ งทีก่ ลุม่ บุคคลทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้ความสนใจ โดยสถาบัน ได้ดำ� เนินการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผูป้ ระกอบการ
และสถาบันการศึกษา ในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน ฝีมือแรงงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ เพื่อน�ำประโยชน์ที่ได้ไปแก้ไขปัญหา
ทางสังคม ช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้ สร้างอาชีพตามภาวะเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั ชุมชน และเกษตรกร ด้วยการจัดท�ำโครงการ
บริการวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำ�ดับที่

คณะ/หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สำ�นักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
รวม
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จำ�นวนโครงการ
งบ
งบประมาณ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
แผ่นดิน
เงินรายได้
2
2
5
4
28
3
8
1
1
8
7
6
3
10
3
11
16
2
1
1
0
0
7
0
0
1
0
0
1
6
35
88

รวม
9
32
11
10
13
3
13
27
2
2
7
1
1
131
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โครงการ/กิจกรรม ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานสนองพระราชด�ำริภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพือ่ วัตถุประสงค์ของการรักษาคุณค่า ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การปกปัก รวบรวม ตลอดจนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณตามแนวพระราชด�ำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งออกเป็นสองส่วน คือที่กรุงเทพฯ และที่วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
งานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ในระยะที่ 5 ปีที่ 5 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2559) มีการด�ำเนินงาน
โดย อพ.สธ. สจล. กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบพิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการถือเป็นกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในอีกด้านหนึ่ง และมักจะเป็นงานเร่งด่วน หลังการประชุมหารือแล้วลงมือท�ำทันที นอกจากนี้ยังมีการ
ด�ำเนินกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช โครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สายพันธุ์วานิลลา และโฮยาเพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรม จากแปลงทดลองส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ พระต�ำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี
และงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้รว่ มสนองพระราชด�ำริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ซึ่งพื้นที่ดำ� เนินการรวบรวม พันธุกรรมพืชอยู่ที่วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร อ.ปะทิว จ.ชุมพร
จ�ำนวนประมาณ 350 ไร่ โดยงานทีจ่ ะได้ดำ� เนินการต่อไป ในระยะที่ 5 ปีที่ 5 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2559) นัน้ เป็นการด�ำเนินการ
ต่อเนื่องจากการด�ำเนินงานตามกรอบแผนของงานในระยะที่ 5 ปีที่ 5 (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2559) ซึ่งมีกิจกรรมที่ด�ำเนินงาน
สนับสนุนทัง้ สิน้ 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมส�ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้าง
จิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. การศึกษาบนวิถีน่าน เพื่อฟื้นฟูลุ่มน�ำ้ น่าน”
“น่านโมเดล” ตัวอย่างความส�ำเร็จการออกแบบเชิงภูมสิ งั คมไทย ต้นแบบ
ชุมชนแห่งการพึ่งตนเอง สู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่10-14
มิ ถุ น ายน 2558 ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เชฐ โสวิ ท ยสกุ ล คณบดี ค ณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
ดร.วิวัฒน์ ศัลยก� ำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ น�ำทีมงาน ลงพื้นที่ จ.น่าน เพื่อส�ำรวจพื้นที่จัดท�ำโครงการพัฒนาชุมชน
น�ำร่อง หรือ น่านโมเดล ต้นแบบชุมชนแห่งการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ผ่านการ
นวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมมาใช้เป็นแม่แบบในการบริหารจัดการพืน้ ทีช่ มุ ชนน่าน
อย่างเหมาะสม
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3. นวัตกรรมอาหารเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ
สิ่งแวดล้อมของโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และมีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นมากมาย
ไม่วา่ จะเป็น สึนามิ แผ่นดินไหว หรือ การเกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่ เป็นต้น ซึง่ ภัยพิบตั เิ หล่านีม้ คี วามถีใ่ นการเกิดบ่อยขึน้ เรือ่ ยๆ อันเป็นเหตุการณ์
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการขาดแคลนอาหารการกินในช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางสถาบันได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
การเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงได้มีการบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรเข้ากับ
ความรู้ด้านวิศวกรรมอาหาร มาประยุกต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส�ำหรับผู้ประสบภัยพิบัติขึ้น เพื่อรองรับส�ำหรับการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ผลิตภัณฑ์อาหารที่พัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยนี้ อันประกอบไปด้วย
1. ข้าวผัดคืนชีพ
2. ข้าวต้มเอนเนอยี่
3. ซุปสีฟื้นไข้
4. ข้าวเหนียวเปียกล�ำไยให้พลังงาน
4. นวัตกรรมสนับสนุนภารกิจไฟป่า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ได้วจิ ยั และพัฒนา 3 นวัตกรรมสนับสนุนภารกิจ
ป้องกันไฟป่า ส�ำหรับสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าหน่วยขนาด
เล็กของเจ้าหน้าทีค่ วบคุมไฟป่า ผ่านขัน้ ตอนการพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ดับไฟป่าจากกระบวนการระดมความ
คิดจากผู้เชี่ยวชาญ และใช้เทคนิคกลุ่มระดมความรู้และ
ประสบการณ์ เพือ่ สร้างชิน้ งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะ
แก่การใช้งานในภารกิจมากที่สุด โดยทั้ง 3 ชิ้นงานประกอบด้วย 1) เป้สนามบรรทุกสัมภาระเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไฟป่าพร้อม
ถังน�้ำดับไฟป่าขนาดเล็กที่ได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับสรีระและพฤติกรรมการใช้งานของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไฟป่า
2) ยานยนต์อเนกประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่า ที่ออกแบบให้มีความเหมาะสมในการใช้งานส�ำหรับพื้นที่แนวป้องกันไฟ
ป่า และสามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ง่ายทั่วไป มีการผนวกกับเป้สนามส�ำรองน�้ำดับไฟป่าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟป่า
ได้อย่างเหมาะสม 3) เครื่องย่อยเศษเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่อนุรักษ์ ส�ำหรับบดย่อยเศษเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ป่า ทั้งนี้ นวัตกรรม
ดังกล่าวตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาประเทศไทย เพื่อเป็นการลดโอกาสในการลุกลามของไฟป่าซึ่งเป็นปัญหาสร้างความเดือดร้อน
และความเสียหายให้กับมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศโดยรวม ซึ่งผลกระทบจากหมอกควันไฟไหม้ดังกล่าวนั้นจะส่งผลต่อทั้ง
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
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ด้านการท�ำนุ บ�ำรุงศิลป วัฒนธรรม
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ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภารกิจด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหนึ่งที่สถาบัน ให้ความส�ำคัญและมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมี
เป้าหมายเพื่อน�ำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์กับการท� ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและเกิดประโยชน์ต่อประเทศ ด�ำรงไว้ซี่งความเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเพื่อเป็น
รากฐานของการด�ำเนินชีวิต และใช้จุดแข็งของสถาบัน ในการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบัน ได้สนับสนุนงบประมาณด้านการ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด จ�ำนวน 9,070,000 บาท โดยได้ด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส�ำคัญในรอบปี ดังนี้
ทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ใน
วันที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา ณ วัดประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือ่ สมทบโครงการบูรณปฎิสังขรณ์วัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2557
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�ำปี 2557 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
จ�ำพรรษาถ้วนไตรมาส และถวายจตุปจั จัย เพือ่ เป็นการท�ำนุบ�ำรุง
พระพุ ท ธศาสนา พร้ อ มทุ น การศึ ก ษา ณ วั ด ชุ ม พรรั ง สรรค์
(พระอารามหลวง) ต�ำบลนาทุ่ง อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โดยมี ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง และวิ ท ยาเขตชุ ม พร
เขตรอุดมศักดิ์ ตลอดจนประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมพิธเี มือ่ วันที่
17 ตุลาคม 2557
สักการะสิ่งศักดิ์ประจ�ำสถาบัน และสักการะผู้มีพระคุณต่อ
สถาบัน
ในวันที่สถาบันประกอบพิธีส�ำคัญต่างๆ คณะผู้บริหาร
สถาบัน ได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำสถาบัน โดยเริ่มจาก
สักการะพระนิรันตราย ที่ประดิษฐาน ณ หอพระประจ�ำสถาบัน
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ
บริ เ วณอุ ท ยานพระจอมเกล้ า ศาลพระพรหม ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
นอกจากนี้ สถาบันและส่วนงานต่างๆ ยังได้ทำ� พิธสี กั การะ
ผู้มีพระคุณต่อสถาบันและส่วนงานต่างๆ ในโอกาสวันส�ำคัญ ดังนี้
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1. สั ก การะอนุ ส าวรี ย ์ ท ่ า นเจ้ า พระยาสุ ร วงศ์ ไวยวั ฒ น์ (วร บุ น นาค)
ทีป่ ระดิษฐาน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และรูปหล่อครึง่ องค์ทสี่ ถาบันได้อัญเชิญ
มาจากทายาทของท่ า นจากจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เมื่ อ วั น ที่ 15 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2554 และประดิษฐาน ณ อาคารส�ำนักหอสมุดกลาง
2. สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ ซึ่งเคยเป็น
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา และด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีท่านแรกของสถาบัน ตั้งอยู่ ณ
บริเวณหน้าอาคาร Memorial Hall ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน
3. สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อังจันทร์เพ็ญ ซึ่งเคยเป็น
ผู้อำ� นวยการท่านแรกของวิทยาลัยโทรคมนาคม นนทบุรี ต่อมากได้ยกระดับขึน้ เป็น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบนั และท่านยังด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีของสถาบัน
4. สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน์ ซึ่งเป็นคณบดีท่าน
แรกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน์
5. สักการะอนุสาวรีย์อาจารย์ ดร.ปิฏฐะ บุนนาค ซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยการ
ท่านแรกของวิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร ณ บริเวณสวนปาล์มพฤกษ
บูชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เรือประดับไฟฟ้าจากคณะสถาปัตย์ลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
เรือประดับไฟฟ้า “ใกล้รุ่ง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในเทศกาลสีสันแห่งสายน�้ำ มหกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานคร จัดโดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
พิธีสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เขตลาดกระบัง ประจ�ำปี 2558
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง จัดพิธีสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เขต
ลาดกระบัง ประจ�ำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ทรงศิริ พันธุเสวี
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน
เปิดงานเมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ลานวัฒนธรรม สวนพระนคร
เขตลาดกระบัง
ตักบาตรกตัญญู พระ 999 รูป
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รักษาการ
แทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธาน ในพิธตี กั บาตรกตัญญู
ครั้งที่7 พระภิกษุสงฆ์ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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สารสนเทศ สถาบัน
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หลักสูตร

จ�ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
จำ�นวนหลักสูตร
คณะ/หน่วยงาน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
21
19
7
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11
6
1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7
10
5
คณะวิทยาศาสตร์
8
9
5
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6
6
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
1
1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3
3
1
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
9
3
วิทยาลัยนานาชาติ
2
3
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
1
1
1
ลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
1
1
1
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
1
1
รวมทั้งสถาบัน
71
63
23

รวม
47
18
22
22
13
3
7
12
5
3
3
2
157

หมายเหตุ ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดหลักสูตร และหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558

นักศึกษา

จ�ำนวนนักศึกษาใหม่ จ�ำแนกตามคณะ/หน่วยงานและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558
จำ�นวนนักศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1,346
242
58
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
532
63
2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
456
87
26
คณะวิทยาศาสตร์
1,261
63
20
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
553
33
5
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
165
108
5
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
212
37
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
518
18
วิทยาลัยนานาชาติ
63
38
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
70
15
1
ลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
38
16
3
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
135
62
รวม
5,349
782
120
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รวม
1,646
597
569
1,344
591
278
249
536
101
86
57
197
6,251
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จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด จ�ำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558
จำ�นวนนักศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5,512
918
415
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2,461
233
35
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2,355
551
132
คณะวิทยาศาสตร์
4,856
211
103
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2,263
129
40
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รวมทั้งหมด

รวม
6,845
2,729
3,038
5,170
2,432

565
780
1,566
152
197

365
114
58
113
26

35
15
4
37

965
909
1,624
269
260

163
702
21,572

22
319
3,056

11
115
942

196
1,133
25,570

จ�ำนวนผู้สำ� เร็จการศึกษา จ�ำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2557
จำ�นวนนักศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1,348
192
39
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
484
51
1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
257
176
คณะวิทยาศาสตร์
1,067
62
9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
633
28
2

1,579
536
433
1,138
663

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

92
210
137
20
38
245

110
21
22
4
5
192

5
7
1
25

207
231
137
42
49
6
462

รวมทั้งหมด

4,531

863

89

5,483
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บุคลากร

ในปีการศึกษา 2558 สถาบัน มีจำ� นวนบุคลากรทัง้ หมด 2,201 คน จ�ำแนกตามประเภท คือ สายวิชาการ จ�ำนวน 1,033 คน
สายสนับสนุนวิชาการ จ�ำนวน 952 คน ลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 109 คน และลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ จ�ำนวน 107 คน
จ�ำนวนบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2558
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สายวิชาการ
คณะ/หน่วยงาน

ระดับการศึกษา

สายสนับสนุนวิชาการ
ระดับการศึกษา

ตำ�แหน่งทางวิชาการ
ต่ำ�
กว่า

ตรี

โท

เอก

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

ป.ตรี

ตรี

โท

เอก

รวม

รวมทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

5

86

219

100

103

102

5

310

19

91

23

0

133

443

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2

121

28

80

44

27

0

151

14

37

3

0

54

205

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1

73

52

63

39

24

0

126

4

36

11

0

51

177

คณะวิทยาศาสตร์

0

49

110

70

56

33

0

159

12

68

15

0

95

254

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2

20

51

17

34

22

0

73

4

32

14

0

50

123

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

0

7

25

11

14

7

0

32

1

24

6

0

31

63

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

0

4

24

13

8

7

0

28

2

11

4

0

17

45

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

0

40

36

62

13

1

0

76

11

30

24

0

65

141

วิทยาลัยนานาชาติ

0

0

16

11

4

1

0

16

0

5

1

0

6

22

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

0

1

24

12

11

1

1

25

0

9

0

0

9

34

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

0

0

9

8

1

0

0

9

0

1

4

0

5

14

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

0

9

19

12

8

8

0

28

0

8

1

0

9

37

สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์

0

0

0

0

0

0

0

0

2

25

18

0

45

45

สำ�นักหอสมุดกลาง

0

0

0

0

0

0

0

0

12

38

17

0

67

67

สำ�นักทะเบียนและประมวลผล

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

11

0

42

42

สำ�นักส่งเสริมและบริการวิชาการ
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

3

0

10

10

สำ�นักงานสภาสถาบัน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

4

0

13

13

สำ�นักงานอธิการบดี

0

0

0

0

0

0

0

0

40

151

59

0

250

250

10

410

613

459

335

233

6

1,033

124

610

218

0

952

1,985

รวมทั้งสถาบัน

หมายเหตุ จ�ำนวนหลักสูตร นักศึกษา ผู้สำ� เร็จการศึกษา และบุคลากร ข้อมูลจากหนังสือรายงานสถิติการศึกษาคลังข้อมูล ปีการศึกษา 2558
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งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ�ำแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน
สำ�นักงานอธิการบดี*
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
สำ�นักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รวมทั้งสถาบัน

งบประมาณแผ่นดิน
1,658,870,400
21,047,300
13,522,000
10,521,000
14,627,900
10,537,400
9,466,600
14,061,700
236,800
9,949,500

งบประมาณเงินรายได้
659,548,200
193,827,900
59,049,500
98,170,700
144,000,000
47,274,900
35,980,400
24,104,700
15,332,900
12,933,200

รวม
2,318,418,600
214,875,200
72,517,500
108,691,700
158,627,900
57,812,300
45,447,000
38,166,400
15,569,700
22,882,700

92,400
0

18,372,000
910,000,000

18,464,400
910,000,000

24,950,300
1,477,100
1,789,360,400

69,376,300
36,415,900
2,324,386,600

94,326,600
37,893,000
4,113,747,000

หมายเหตุ * วงเงินของส�ำนักงานอธิการบดี รวม 4 ส�ำนักคือ ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล และส�ำนักหอสมุดกลาง และส�ำนักงานสภาสถาบันไว้ด้วย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำแนกตามงบรายจ่าย
งบรายจ่าย

งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่าย
อื่น

งบลงทุน

กองทุนสำ�รอง

รวม

งบประมาณแผ่นดิน

165,142,000

220,907,400

1,186,944,500

0

216,366,500

0

1,789,360,400

งบประมาณเงินรายได้ 137,486,700

353,842,100

373,973,800

855,094,500

86,270,300

517,719,000

2,324,386,600

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558 จ�ำแนกตามแผนงาน
แผนงาน
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานวิจัย
รวมทั้งสิ้น

รายงานประจำ�ปี
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งบประมาณแผ่นดิน
1,732,321,900
10,982,300
2,184,800
43,871,400
1,789,360,400

งบประมาณเงินรายได้
1,319,192,600
801,450,500
6,885,200
196,858,300
2,324,386,600

รวม
3,051,514,500
812,432,800
9,070,000
240,729,700
4,113,747,000
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KMITL

กิจกรรมใน รอบปี
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พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทน
พระองค์ ไ ปพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประจ�ำปีการศึกษา
2556 ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพ
การเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ตำ� แหน่งที่สูงขึ้น
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การเตรียมความพร้อมของการเข้า
สู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม701 ชั้น 7
ส�ำนักงานอธิการบดี
สจล.ร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร สจล. ร่วมใจบริจาคโลหิตเนือ่ งในโอกาสมหา
มงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน
สัมมนาหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาผู้บริหาร : สถาบัน
เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชั ช วี ร ์ สุ ว รรณสวั ส ดิ์
รั ก ษาการอธิ ก ารบดี ส ถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาผู้บริหาร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ ซึ่งการสัมมนาฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อด�ำเนินการตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาวฯ สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (University Governance Institute : UGI) ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วม
กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการน�ำแนวทางการพัฒนาธรรมภิ
บาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาดังกล่าว มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจ ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านคุณภาพของการ
อุดมศึกษา ตลอดจนประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต และ
เพื่อให้เกิดการพั ฒ นาศั ก ยภาพและความสามารถในด้ า นวิ ช าการและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องของบุคลากร และเพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา จึงได้
จัดโครงการสัมมนาหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพือ่ การพัฒนาผูบ้ ริหาร : สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 2 -3
กรกฎาคม 2558
ก้าวแรก สจล. (Fist Step’58)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานก้าวแรก สจล.
(Fist Step’58) รั บ น้ อ งรถไฟจากสถานี ร ถไฟหั ว ล� ำ โพง มายั ง สถานี
พระจอมเกล้า โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา รักษาการแทนผูช้ ว่ ย
อธิการบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รบั เกียรติ
จากผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับเปิดงาน
เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2558
รายงานประจำ�ปี
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ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการอธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
พร้อมให้โอวาทแก่นกั ศึกษาใหม่จากทุกคณะ ทุกวิทยาลัย กว่า 5,000 คน ที่เข้า
ร่วมในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27
กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุม 5,000 ที่นั่ง (Convention Hall)
พิธมี อบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธี มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวแก่นักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง ซึ่งมีนักศึกษา
ใหม่ระดับปริญญาตรีทุกคณะเข้าร่วมพิธี

พิธีทำ� บุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันครบ 55 ปี
ศาสตราจารย์ ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผูบ้ ริหารและบุคลกรร่วมท�ำบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนือ่ งในวันคล้ายวันสถาปนา สจล.ครบ 55 ปี เมื่อวัน
จันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ชนั้ 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่และเข็ม
ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปีและสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี ครั้งที่ 17
ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน
สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการหอพักและสถานีตำ� รวจ
ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ และผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
จัดประชุ ม ผู ้ ป ระกอบการหอพั ก และสถานี ต� ำ รวจนครบาลจรเข้น้อย เพื่อสร้างความ
ร่ ว มมื อ ร่ ว มกั น ในการจั ด ระเบี ย บเตรี ย มความพร้ อ มในการป้ อ งกั น เหตุร้า ยต่า ง ๆ ที่
อาจเกิดขึน้ ในบริเวณทีพ่ กั ของนักศึกษาและประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยรอบ เมือ่ วันอังคารที่ 25
สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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พิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2558
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จั ด พิ ธี ไ หว้ ค รู ประจ� ำ ปี 2558 โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
พลเอกสุ ร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์ นายกสภาสถาบั น และ
องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่
นักศึกษาใหม่จากทุกคณะ ณ หอประชุม 5,000 ที่นั่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
ตักบาตรกตัญญู พระ 999 รูป
วันที่ 9 กันยายน 2558 ผศ.ดร.สุพนั ธุ์ ตัง้ จิตกุศลมัน่ รักษาการแทนรองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธตี กั บาตรกตัญญู ครัง้ ที่ 7 พระภิกษุสงฆ์
999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยภายในพิธี มีผู้บริหาร บุคลากร
เจ้ า หน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี
งานมุทิตาจิต 2558
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานมุทิตาจิตให้กับ
บุคลากรทีถ่ งึ วาระต้องเกษียณอายุการท�ำงาน ส�ำหรับปี พ.ศ. 2558 เพือ่ ตระหนัก
ถึงคุณค่าและความดีงามของผู้เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ
หอประชุมสถาบัน โดยภายในงาน ได้รบั เกียรติจาก ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมกิจกรรม
เปิดศูนย์บูรณาการเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดศูนย์บรู ณาการเทคโนโลยีเพือ่ การแก้ไข
ปัญหาประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล คณบดี
กล่าวรายงาน และได้รบั เกียรติจากผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญชัยภัต
ไชยสิทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและ
บริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2558 ณ หอประชุมศาสตราจารย์
ประสม รังสิโรจน
สจล.ร่วมแสดงผลงาน งานมหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมแสดง
ผลงาน “งานมหกรรมทีวรี กั ษ์โลก 360 องศา 2015 Save The World
Expo” ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Saving and Sharing” เพื่อให้
ประชาชนคนไทยเรียนรู้ถึงวิกฤตการด้านสิ่งแวดล้อม เข้าใจว่าปัญหา
เกิดจากเหตุปจั จัยใดบ้างและสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในการหาแนวทาง
การอยู่รอดของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18-20
กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ 107
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