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 นายมีชัย ฤชุพันธ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือปการศึกษา 2504 ไดรับ

ทุนจากรัฐบาลไทย เพื่อศึกษาตอในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชากฎหมายเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัย Southern Methodist 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาในปพุทธศักราช 2509 พรอมท้ังไดฝกงานในโครงการ Legislative Internship 

Program ในมลรัฐเท็กซัส ทานไดรับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ ไดแก  

มหาวิทยาลัยอดัมสัน ประเทศฟลิปปนส เม่ือปพุทธศักราช 2529 มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อป 

พุทธศักราช 2540 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อปพุทธศักราช 2546 ทั้งยังไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนจากมหาวิทยาลัย Southern 

Methodist และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเดน และไดรับรางวัลสังขเงินเปนเกียรติประวัติ 

อีกดวย 

 นายมีชัย ฤชุพันธ เปนผูที่มีความสามารถทางกฎหมายเปนท่ีประจักษชัดและโดดเดนปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย

สุจริต มีความอดทนและความเสียสละ ไดเจริญกาวหนาในหนาที่ราชการมาโดยลำดับ โดยไดดำรงตำแหนงสำคัญๆ อาทิ ผูอำนวย

การกอง กองยกรางกฎหมาย กรรมการรางกฎหมายประจำ (ระดับ 10) ประธานคณะกรรมการรางกฎหมาย คณะ 1 ของ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 จากประสบการณและความรูในสาขากฎหมายอยางกวางขวาง จึงไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางการเมือง 

โดยไดรับตำแหนงที่ปรึกษากฎหมายนายกรัฐมนตรีฝายกฎหมายในรัฐบาลหลายสมัย ไดแก รัฐบาล นายสัญญา ธรรมศักดิ์  

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช นายธานินทร กรัยวิเชียร พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนตน ในฐานะท่ีเปน

ผูทรงภูมิปญญา มีวิสัยทัศนและความรอบรูที่กวางไกล ไมเพียงแตเชี่ยวชาญดานกฎหมายเทานั้น ยังมีความคิดและมุมมอง

ทางการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม รัฐบาลหลายๆ สมัยไดเชิญใหไปรวมงานในการบริหารราชการแผนดิน โดยไดดำรง

ตำแหนงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท ระหวางปพุทธศักราช 2523 ถึงป 

พุทธศักราช 2531 และรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ระหวางปพุทธศักราช 2531 ถึงปพุทธศักราช 2533 และดำรงตำแหนง

รองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลอานันท ปนยารชุน ระหวางปพุทธศักราช 2534 ถึงปพุทธศักราช 2535 และรัฐบาลพลเอกสุจินดา  

คราประยูร 

 นายมีชัย ฤชุพันธุ ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

2 สมัย ดำรงตำแหนงสมาชิกวุฒิสภา 3 สมัย โดยในระหวางป 2535 ถึง 21 มีนาคม 2543 ดำรงตำแหนงประธานวุฒิสภา และ

ไดนำความรู ประสบการณ วิสัยทัศน ในแงมุมตางๆ มาใชในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายตางๆ กอนที่จะไดมีการนำออก

ประกาศใช เพื่อสรางความเช่ือม่ันแกนานาประเทศที่มีตอกฎหมายไทย เปนกำลังสำคัญในการผลักดันใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ

พุทธศักราช 2534 เพื่อจัดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งดำเนินการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

 ในฐานะนักวิชาการ นายมีชัย ฤชุพันธุ เปนผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย การบริหาร การศึกษา ซึ่งมีผลงานตีพิมพ

เผยแพรทั้งในและตางประเทศมากมาย ตอมาไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหลายแหง อาทิ

เชน นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง นายกสภามหาวิทยาลัย

มหาสารคาม นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในปจจุบัน เปนตน นอกจากนี้ยังได

รับแตงตั้งใหเปนประธานสภาสถาบันพระปกเกลา ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ จนถึงปจจุบัน สำหรับในวงการศึกษาทานเปน

บุคคลสำคัญที่ชวยกำหนดทิศทาง นโยบายและการวางแผนการศึกษา เสนอแนะแนวทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษา การ 

สงเสริมพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสูความเปนสากล รวมท้ังเปนกรรมการผูจัดทำพจนานุกรมทางกฎหมายของ 

นายมีชัย ฤชุพันธุ 
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา 
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ 2551 (ปการศึกษา 2549) 

คำประกาศเกียรติคุณ 



ราชบัณฑิตสถาน และไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ โดยไดจัดทำเว็บไซต www.meechaithailand.com เพื่อเผย

แพรขอมูลทางวิชาการ ขาวสารดานการบริหารมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาอ่ืนๆ ไดอุทิศเวลาเปดรายการถาม-ตอบปญหาทาง  

กฎหมายจากเว็บไซตนี้ ทำใหเกิดประโยชนตอสังคมและเปนเวทีที่ใชแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแกประชาชนท่ัวไป เปนแบบอยางท่ีดี

แกนักกฎหมายและนักการศึกษารุนใหม เปนองคความรูที่ใหคนรุนตอไปไดศึกษาเรียนรู นับวาเปนผูทำคุณประโยชนแกประเทศ

ชาติและตอการบริหารการศึกษานานัปการ 

 ดวยเหตุที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ เปนผูทรงความรูที่เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีบทบาทสำคัญยิ่ง

ในการพัฒนาประเทศทั้งดานการบริหารวิชาการและสังคม เปนผูอุทิศกำลังกาย กำลังสติปญญา ปฏิบัติหนาท่ีดวยความหมั่นเพียร 

ซื่อสัตยสุจริต เปนผูมีความสามารถสูงยิ่งและมีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษชัดแกสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ   

ไดทำคุณประโยชนใหแกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงมีมติเปนเอกฉันทใหไดรับพระราชทานปริญญา

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา เพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป • 

 



 ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ไดรับทุนจากรัฐบาลไทยไปศึกษายังตางประเทศจนสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ดานวิศวกรรมไฟฟาดวยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากอิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในป

พุทธศักราช 2512 และปริญญาเอกทางดานอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ ในป 

พุทธศักราช 2516 เริ่มรับราชการเปนอาจารยทำการสอนและวิจัยที่คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อ

ปพุทธศักราช 2518 แลวโอนมารับราชการท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในป

ถัดมา ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับสากลกวา 30 เรื่องในวารสารวิชาการอันมีชื่อเสียงของ

สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงสหรัฐอเมริกา และของสมาคมวิศวกรไฟฟา แหงสหราชอาณาจักร ขณะรับราชการ 

ไดประสบความสำเร็จในหนาทีก่ารงานทัง้ดานวชิาการและการบริหารตามลำดบั ดานวชิาการไดรบัพระมหากรณุาธคุิณโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยระดับ 10 เมื่อปพุทธศักราช 2526 และไดเลื่อนขึ้นเปนศาสตราจารย ระดบั 11 ในเวลาตอมา 

ดานบรหิารนัน้ไดรบัแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงผูบรหิารสงูสดุ ไดแก ผูอำนวยการสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร และไดรับพระบรม

ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2 วาระ  

ติดตอกัน ในปพุทธศักราช 2535-2541 

 ในระหวางรับราชการ ตั้งแตปพุทธศักราช 2518-2548 เปนเวลารวม 30 ปนั้น ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ 

ไดใชความรูความสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการอยางจริงจัง ทั้งในดานวิชาการ ดานการสอนและการบริหาร มีความอดทนและ 

อดกลั้น ไมยอทอตออุปสรรคตางๆ จนเกิดประโยชนตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และประเทศชาติ

เปนอยางมาก ในสมัยที่ดำรงตำแหนงอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดพัฒนาระบบโครงสราง

การศึกษาใหสามารถรองรับการศึกษาระดับปริญญาเอก เปนผูริเร่ิมกอตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนผูรณรงคในการจัดตั้ง

วิทยาเขตชุมพร สนับสนุนและจัดหาแหลงทุนวิจัยใหอาจารยของสถาบันฯ และไดมีการทำโครงการความรวมมือขยายเครือขาย

ทางการศึกษากับประเทศญี่ปุนอยางกวางขวาง 

 ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ไดมีสวนรวมอยางแข็งขันในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ

ตลอดมา อาทิ ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล ใหเปนเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ทำหนาท่ีพัฒนา

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และริเริ่มโครงการดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติหลายโครงการจนประสบความ

สำเร็จ รวมทั้งการจัดกระบวนการระดับชาติในการแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. 2000 เปนนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย 

ผูบุกเบิกการจัดตั้งสถาบันวิจัยระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับผูบุกเบิกทานอ่ืนๆ ทำใหประเทศไทยไดกาวสูยุค

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีแบบแผนและเปนระบบ ผลักดันให “เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย” และ “อุทยาน

วิทยาศาสตรประเทศไทย” กำเนิดข้ึนอยางเปนรูปเปนรางดังปรากฏในปจจุบันนี้ นอกจากน้ี ไดไปชวยราชการท่ีกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) โดยเปนผูอำนวยการ

คนแรกของเนคเทค ตั้งแตปพุทธศักราช 2529-2541 เปนผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ระหวางปพุทธศักราช 2541-2547 จากน้ันไดรับพระกรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ระหวางปพุทธศักราช 2547-2548 และไดเกษียณอายุราชการ เม่ือเดือนกันยายน ปพุทธศักราช 2548 ภายหลัง

เกษียณอายุราชการ ไดรับการแตงต้ังใหเปนที่ปรึกษาอาวุโสและผูเชี่ยวชาญ ทั้งดานวิจัย และดานนโยบายประจำสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจนถึงปจจุบัน ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ยังปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงรองประธาน

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการสภากาชาดไทย 

ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ 2551 (ปการศึกษา 2549) 

คำประกาศเกียรติคุณ 



และผูชวยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ดานวิศวกรรมศาสตรและคอมพิวเตอร 

 ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ไดรับรางวัลมากมาย ไดแกรางวัลเหรียญทองคำดีเดนจากสามัคคีสมาคม  

ในพระบรมราชูปถัมภประเทศอังกฤษ นักวิจัยดีเดนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ นักวิทยาศาสตรดีเดนสาขา

วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ รางวัลนักเรียนทุนดีเดนจากสมาคม

นักเรียนทุนรัฐบาล รางวัลสงเสริมการใชดาวเทียมระหวางประเทศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จากกระทรวงไปรษณียและ

โทรเลข ประเทศญี่ปุน และดวยความเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลถึงบทบาทหนาที่สำคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการ

พัฒนาประเทศ จึงไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลผูนำการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเปนคนแรกของประเทศไทย จากสถาบันการ

จัดการเทคโนโลยีระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยพอรตแลนด สเต็ท ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นมหาปรมาภรณชางเผือก เมื่อป

พุทธศักราช 2540 และชั้นทุติยจุลจอมเกลา เมื่อปพุทธศักราช 2548 นอกจากน้ียังไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้น 

Order of the Rising Sun จากสมเด็จพระจักรพรรดิแหงประเทศญ่ีปุน ในปพุทธศักราช 2550 

 ดวยเหตุที่ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ เปนผูทรงคุณวุฒิที่เพียบพรอมดวยคุณธรรม และจริยธรรม เปนผูมี

บทบาทสำคัญย่ิงในการพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกาวทันกระแสโลก เปนผูอุทิศกำลังกาย กำลังสติปญญา ปฏิบัติ

หนาที่ดวยความหมั่นเพียร ซื่อสัตยสุจริต เปนผูมีความสามารถสูง และมีผลงานดีเดนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานการ

บริหารเปนที่ปรากฏแกสาธารณชน ไดทำคุณประโยชนใหแกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเปนอยางมาก 

สมควรไดรับการยกยองในวงวิชาการ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงมีมติเปนเอกฉันทใหไดรับ

พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนเกียรติสืบไป • 

 



 รองศาสตราจารย วิวัฒน เตมียพันธ เกิดเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2484 เปนชาวจังหวัดเชียงใหม 

เปนอาจารยที่ทำงานทางดานวิชาการและทำหนาที่สอนในคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในหลายสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังเปนที่

ยอมรับอยางสูงจากทั้งวงวิชาการและวงการวิชาชีพวาเปนผูเชี่ยวชาญในงานดานสถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น 

และการอนุรักษมรดกทางดานวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นไทย ซึ่งในปจจุบันนี้มีอาจารยที่ทำงานทางวิชาการและทำหนาที่สอนในศาสตร

สาขานี้นอยมาก จนไดรับเกียรติประวัติและรางวัลระดับชาติ อาทิ  

 ไดรับรางวัลเกียรติยศระดับชาติ ในปพุทธศักราช 2540 ไดรับพระราชทานรางวัล “ผูอนุรักษมรดกไทยดีเดน

ประเภทบุคคลประจำป 2540” โดยการคัดเลือกของกรมศิลปากร 

 ไดรับการคัดเลือกเปนสถาปนิกดีเดนในระดับชาติในดาน “สถาปนิกดีเดนดานวิชาการ” ประจำปพุทธศักราช 2547 

โดยการคัดเลือกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ (ในโอกาสที่สมาคมไดกอต้ังมาครบ 70 ป) 

 ไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลดีเดนระดับชาติในดาน “บุคคลดีเดนดานการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นไทย” 

ประจำปพุทธศักราช 2550 โดยการคัดเลือกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ 

 รองศาสตราจารยวิวัฒน เตมียพันธ นอกจากจะเปนผูเชี่ยวชาญทางดานสถาปตยกรรมไทยและเปนผูบุกเบิก 

การศึกษาคนควาทางดานสถาปตยกรรมไทยพ้ืนถิ่นแลว ยังมีความเช่ียวชาญในองคความรูทางดานการออกแบบนานาสาขา อาทิ 

ผลิตภัณฑพื้นถิ่นของชาวบานในแตละภูมิภาค การศึกษาทางดานนิเวศวิทยาวัฒนธรรม และทางดานภูมิทัศนวัฒนธรรม  

ดานวัฒนธรรมประเพณีชาวลานนาไทย ดานประวัติศาสตร ดานวัฒนธรรมการแตงกายของแตละทองถิ่น ดานชาติพันธุวิทยาและ

สังคมวิทยาชุมชนทองถิ่น ดานคติและความเชื่อพื้นบาน ตลอดจนในดานดนตรีไทย เปนนักดนตรีไทย (เปาขลุย) ที่มีความ 

สามารถสูง 

 รองศาสตราจารยวิวัฒน เตมียพันธ เปนตัวอยางของผูที่มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคสูง ประกอบกับมีพรสวรรค 

มีใจรัก มีวิริยะอุตสาหะ และมีปณิธานมุงม่ันในงานอนุรักษ งานภูมิสถาปตยกรรมเล็งเห็นการณไกลในประโยชนและความสำคัญ

ของการรักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันมีคา เพื่อประโยชนที่จะพึงมีตอชาติและสังคมไทย ไดทำหนาที่อุทิศทั้งแรงกายแรงใจใหกับ

งานสถาปตยกรรมและสถาปตยศิลปมาโดยตลอด เปนผูจุดประกายแนวความคิดแกวงการการศึกษาสถาปตยกรรมภายในประเทศ 

ใหหวนกลับมามองถึงคุณคารากเหงาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ทามกลางกระแสการศึกษาสมัยใหมในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งนับวัน

เปนกระแสสังคมท่ีกำลังจะมองขามความสำคัญของภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนชี้แนะใหติดตามการศึกษาองคความรู

ทางดานสถาปตยกรรมตะวันตกควบคูกับองคความรูภูมิปญญาตะวันออก กอใหเกิดการเรียนรู เทาทัน มองเห็นคุณคา  

เกิดความหวงแหนสืบสานการอนุรักษภูมิปญญาไทย และถายทอดวิชาการอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 40 ป ซึ่ง

เปนบุคคลที่มีคุณคานับอเนกอนันตของประเทศ เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูอยางลึกซ้ึงในสาขาวิชาการดังกลาว นับวาเปนผูที่สราง

คุณประโยชนอยางยิ่งตอวงการศึกษาดานสถาปตยกรรม สมควรไดรับการยกยองสรรเสริญเปนอยางยิ่งในผลงาน และการดำรงตน

เปนแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง วาเปนครูผูทรงความรู ถึงพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 

 ดวยเหตุที่ รองศาสตราจารยวิวัฒน เตมียพันธ เปนผูทรงคุณวุฒิที่เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และเปน 

ผูอุทิศกำลังกายกำลังสติปญญาปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตยสุจริต เปนผูมีความรูความสามารถสูงและมีผลงาน 

ดีเดนทางดานสถาปตยกรรมเปนอยางย่ิง สมควรไดรับการยกยองในวงวิชาการ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง จึงมีมติเปนเอกฉันท ใหไดรับพระราชทานปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

สถาปตยกรรม เพื่อเปนเกียรติสืบไป • 

รองศาสตราจารย วิวัฒน เตมียพันธ 
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ 2551 (ปการศึกษา 2549) 

คำประกาศเกียรติคุณ 



 นายยาสุโอะ มากิโนะ เปนชาวญี่ปุน สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยโตโฮกุ ประเทศญ่ีปุน ในปพุทธศักราช 2485 หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว นายยาสุโอะ มากิโนะ   

ไดเขารับราชการในกระทรวงไปรษณียและโทรเลขของประเทศญ่ีปุนเปนแหงแรก ตอมาไดทำงานท่ีองคการโทรเลขและโทรศัพท

ญี่ปุน เมื่อไดมีการจัดต้ังองคการนี้ขึ้นในปพุทธศักราช 2495 ตอมาไดมาปฏิบัติหนาที่ที่ประเทศไทย ในตำแหนงผูจัดการท่ัวไปของ

องคการโทรเลขและโทรศัพทญี่ปุน สำนักงานประจำประเทศไทย ระหวางปพุทธศักราช 2501-2504 หลังจากกลับประเทศญี่ปุน

แลว มีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานตามลำดับ โดยมีตำแหนงหนาที่ที่สำคัญหลายตำแหนงดวยกัน จนกระทั่งในป พ.ศ. 

2517 ไดรับการแตงตั้งใหเปน ผูอำนวยการบริหารขององคการโทรเลขและโทรศัพทญี่ปุน 

 นายยาสุโอะ มากิโนะ ไดเขียนหนังสือและบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมที่เปน

ประโยชนตอการศึกษา และการคนควาวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารและโทรคมนาคมในระดับชาติ อาทิเชน 

หนังสือเรื่อง “การสื่อสารคอมพิวเตอร-ขอเสนอดานเทคโนโลยีและนโยบาย” และบทความเรื่อง “รายงานการศึกษาสถานภาพ

ปจจุบันของการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในยานแปซิฟกตะวันตกเฉียงเหนือ” เปนตน และดวยผลงานทางดานความรวมมือ

ระดับนานาชาติ นายยาสุโอะ มากิโนะ จึงไดรับการยกยองชมเชยจากสมาคมสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศญี่ปุนในป  

พุทธศักราช 2518 

 ปจจุบัน นายยาสุโอะ มากิโนะ ยังทำงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง โดยเปนที่ปรึกษา

ใหกับ บริษัท นิปปอนอินฟอรเมชัน แอนด คอมมิวนิเคชันคอนซัลติง จำกัด ในระหวางที่ปฏิบัติหนาท่ีในประเทศไทยน้ัน นาย  

ยาสุโอะ มากิโนะ ไดเปนผูหน่ึงในคณะสำรวจทางดานโทรคมนาคมจากรัฐบาลญี่ปุนในป พ.ศ. 2502 ซึ่งมีความมุงมั่นในการ

ประสานงานระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุนผานสถานทูตญี่ปุนประจำประเทศไทย ในการเจรจาชั้นตนเพ่ือจัดต้ังศูนยฝก

โทรคมนาคมนนทบุรี ซึ่งในเวลาตอมาไดพัฒนามาเปนคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง ในปจจุบันคือคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หลังจากที่นาย  

ยาสุโอะ มากิโนะ ไดเดินทางกลับประเทศญี่ปุนแลว ยังคงมีสวนในการสนับสนุนความเจริญกาวหนาของสถาบันฯ ในอีกทางหนึ่ง 

กลาวคือ ไดใหกำลังใจแกบุคลากรของสถาบันฯ ที่ไปศึกษาหรือไปอบรมท่ีประเทศญี่ปุน โดยเชิญใหเขารวมกิจกรรมของชมรม  

เอ็นทีทีกรุงเทพอยางสม่ำเสมอ 

 ดวยเหตุที่ นายยาสุโอะ มากิโนะ เปนผูที่มีสวนในการพัฒนาวิศกรรมโทรคมนาคม ใหเจริญกาวหนาไดอยาง

รวดเร็ว และเปนผูที่ไดชวยสนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังใหเจริญกาวหนาดวยดี สภาสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงมีมติเปนเอกฉันทวา นายยาสุโอะ มากิโนะ เปนผูที่เหมาะสมที่จะไดรับ

พระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เพื่อปนเกียรติสืบไป • 

นายยาสุโอะ มากิโนะ 
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ 2551 (ปการศึกษา 2549) 

คำประกาศเกียรติคุณ 
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดตระหนักดีวาการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันฯ 

ภายใตบริบทการพัฒนาประเทศที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องอยูตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหสถาบันฯ จะตองเตรียมความ

พรอมในการรับสถานการณอยางรูเทาทัน ดังนั้นในป 2550 ซึ่งเปนปที่สถาบันฯ ไดดำเนินงานครบ 48 ป และเปน 48 ป  

แหงสถานการศึกษาที่เชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเนนการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรมและ

จริยธรรม เพ่ือที่จะสามารถชวยผลักดันใหนโยบายการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของประเทศโดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใหบรรลุผลสำเร็จได โดยในป 2550 สถาบันฯ มีผลการดำเนินงานในดานตางๆ ดังนี้ 

 ดานการผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพซ่ึงเปนความภาคภูมิใจของสถาบันฯ โดยสถาบันฯไดดำเนินการ 

ผลักดันใหมีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและสรางหลักสูตรใหม หลักสูตรสหกิจศึกษา และสรางหลักสูตร 2 ปริญญา กับมหาวิทยาลัย

ที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ เชน มหาวิทยาลัยโตไก และ Technical University of Freliberg ประเทศญ่ีปุน รวมท้ังการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยการวางนโยบายระบบการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อใหไดนักเรียนที่มีคุณภาพเขามาศึกษาท่ีสถาบันฯ การสราง

ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงท้ังในและตางประเทศ และผลักดันใหทุกหนวยงานในสถาบันฯ พัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหเจรญิกาวหนาทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาระดับแนวหนาของประเทศ  

 ดานการวิจัย สถาบันฯ ไดสรางระบบการจัดการการวิจัยเพื่อเอื้อตอการทำวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย สรางและ

ขยายผลงานวิจัย โดยการสรางเครือขายความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและทำวิจัยรวมกันเพิ่มขึ้นกวา 20 แหง ทั้งใน

และตางประเทศ สรางเวทีใหนักวิจัยของสถาบันฯ ไดนำเสนอผลงานและแสดงถึงศักยภาพของสถาบันฯ โดยเปนเจาภาพจัดประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ จัดหาแหลงทุนสนับสนุนเพ่ือการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการจัดตั้งกองทุนวิจัยพระจอมเกลา

ลาดกระบัง จัดหาแหลงทุนภายนอก รวมทั้งผลักดันใหเกิดหนวยงานเชี่ยวชาญและความเปนเลิศเฉพาะดาน (Excellence Center) 

ไดแก สำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง เปนตน  

 ดานการบริหารจัดการ สถาบันฯ ไดมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร การบริหารงาน ระเบียบ แผนการพัฒนาและ

กลยุทธระยะยาวเพื่อเอื้อตอภารกิจของสถาบันฯ และกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณปจจุบัน โดยการจัดตั้งหนวยงาน

ใหมเพื่อใหการบริหารจัดการคลองตัวและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานตางๆ ใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ

คลองตัว โดยใชระบบสารสนเทศรวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือพัฒนาสถาบันฯ กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน

ชุมชนโดยรอบสถาบันฯ 

 การดำเนินงานในทุกดานของสถาบันฯ ที่ผานมาสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากสถาบันฯ ไดรับความรวมมือ 

รวมใจจากทุกหนวยงานในสถาบันฯ รวมถึงการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันฯ จึงขอขอบคุณ 

ทุกทานไว ณ ที่นี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความรวมมือจากทานอีกในโอกาสตอไป 

สารจากอธิการบดี 
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(รองศาสตราจารยกิตติ  ตีรเศรษฐ) 

อธิการบดี 



วิสัยทัศน เปนสถาบันทางการศึกษาชั้นนำที่มุงวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสราง 

 นวตักรรมและองคความรูดวยภูมปิญญาและศิลปะวทิยาการในการพัฒนาชาตสิูสากล 

ปรัชญา การศกึษา วจิยั ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนรากฐานของการพฒันาประเทศ 

ปณิธาน มุงมั่นใหการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อความเปนเลิศทางดาน  

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูคุณธรรม จริยธรรม และดำรงไวซึ่ง  

 ศิลปวัฒนธรรม 

วันสถาปนาสถาบันฯ  24 สิงหาคม 

ดอกไมประจำสถาบันฯ ดอกแคแสด 

สีประจำสถาบันฯ สีแสด  (สีประจำรัชกาลท่ี ๔) 

สิ่งสักการะประจำสถาบันฯ พระนิรันตราย 

 

ประวัติความเปนมาของสถาบันฯ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 เปนนิติบุคคล มีฐานะเปนกรม ในทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงาน  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในปจจุบัน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย สงเสริม และใหบริการทาง

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และครุศาสตรอุตสาหกรรม รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประกอบดวย พระนาม “พระจอมเกลา”   

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระบรมราชลัญจกร “พระมหาพิชัยมงกุฎ” 

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ใหเปนตราสัญลักษณประจำสถาบันฯ นับเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปน   

มหามงคลยิ่ง สวนคำวา “เจาคุณทหาร” นั้น มีไวเพื่อเปนอนุสรณแดทานเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค) 

หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “เจาคุณทหาร” ตามที่ทานเล่ียม พรตพิทยพยัต ทายาทของทานไดแจงความประสงคไว

ในการบริจาคที่ดินที่เปนที่ตั้งของสถาบันฯ ในปจจุบัน 

ตราประจำสถาบัน 
เปนวงกลมสองช้ัน ภายในวงกลมช้ันในมีตรา 

“พระมหาพิชัยมงกุฎ” เลข ๔ ภายในตรา  

หมายถึง รัชกาลท่ี ๔ มีชื่อของสถาบันฯ ใตตรา 

สวนรัศมี เปนเครื่องประกอบตรา  

หมายถึง พระเกียรติคุณแผไพศาล  

ฉัตรเจ็ดชั้นที่อยูสองขางตรา เปนฉัตรประกอบพระเกียรติยศ  

หมายถึง ความรมเย็นของพสกนิกร สวนลายกนกที่ปรากฏ

ภายในวงกลม เปนสวนประกอบที่กำหนดขึ้นเทาน้ัน 
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปวา “พระจอมเกลา

ลาดกระบัง” มีประวัติความเปนมา ดังนี้ 

24  สิงหาคม  2503 ลงนามในขอตกลงความชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุน ในการกอตั้งศูนยฝก  

    โทรคมนาคม นนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  พฤษภาคม 2507 ศูนยฝกโทรคมนาคม นนทบรุี เปล่ียนฐานะเปนวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี 

24  เมษายน   2514 รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิค  

     ธนบุรี เขาดวยกัน และจัดตั้งเปน “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา” 

24  สิงหาคม  2515 วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี เปลี่ยนชื่อเปน คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี  

    พระจอมเกลา ศูนยนนทบุรี 

15  พฤศจิกายน 2515 วิทยาลัยวิชาการกอสราง บางพลัด โอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  

    ศูนยนนทบุรี และเปล่ียนชื่อเปน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

29  มิถุนายน  2517 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ไดโอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัด  

    ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และเปลี่ยนคำวา “ศูนย” เปน “วิทยาเขต” โดยศูนยนนทบุร ี 

    เปลี่ยนเปน วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง 

10  พฤศจิกายน 2520 จัดตั้งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร 

22  เมษายน  2522 วิทยาลัยเกษตรกรรมเจาคุณทหาร ไดโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสถาบัน  

    เทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง และเปล่ียนชื่อวิทยาเขต เปน  

    วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 9  พฤษภาคม  2524 วิทยาลัยเกษตรกรรมเจาคุณทหาร เปล่ียนชื่อเปน คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดต้ัง  

    สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร 

20  กุมภาพันธ  2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง เปลี่ยนเปน  

      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

22  พฤษภาคม  2529 จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

9   ธันวาคม  2531 จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร โดยแยกออกจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร 

29  พฤษภาคม  2534 จัดตั้งสำนักหอสมุดกลาง 

20  มิถุนายน  2539 จัดตั้งวิทยาเขตชุมพร 

27  กุมภาพันธ  2539 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

29  สิงหาคม  2539 จัดตั้งสำนักทะเบียนและประมวลผล 
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8. ศ.ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม 
 (ตั้งแต 16 พ.ค. 50 - ปจจุบัน) 

9. นายอนนต สิริแสงทักษิณ 
 (ตั้งแต 16 พ.ค. 50 - ปจจุบัน) 

8. 

นายกสภาสถาบัน 
1. พลเอกสุรยุทธ จุลานนท 

อุปนายกสภาสถาบัน 
2. ศ.ดร.สุจินต จินายน 
 
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ 
3. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ 
 (ตั้งแต 1 ต.ค. 49 - 15 พ.ค. 50) 

4. นายปลิว ตรีวิศวเวทย 
 

5. นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ 
 (ตั้งแต 1 ต.ค. 49 - 15 พ.ค. 50) 

6. นายสมชัย สวัสดีผล 
 (ตั้งแต 1 ต.ค. 49 - 15 พ.ค. 50) 

7. นายถวิล อินทรักษา 
 (ตั้งแต 16 พ.ค. 50 - ปจจุบัน) 
 

9. 

5. 6. 7. 

2. 3. 4. 

1. 
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กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหนง 
10. รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ 
 อธิการบดี 

11. อ.พงษทิพย อินแกว 
 ประธานสภาคณาจารย 

กรรมการสภาสถาบัน 
เลือกจากผูดำรงตำแหนงผูบริหาร 
12. รศ.ธีรมน ไวโรจนกิจ 
 กรรมการสภาสถาบัน 
 (ตั้งแต 1 ต.ค. 49 - 17 ส.ค. 50) 

13. รศ.ดร.เสนห เอกะวิภาต 
 กรรมการสภาสถาบัน 
 (ตั้งแต 18 ส.ค. 50 - ปจจุบัน) 
 

14. รศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล 
 กรรมการสภาสถาบัน 

15. รศ.ดร.ธีรวัฒน มงคลอัศวรัตน 
 กรรมการสภาสถาบัน 

16. ผศ.กิติพงค มะโน 
 กรรมการสภาสถาบัน 

14. 15. 16. 

12. 13. 

10. 11. 
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กรรมการสภาสถาบัน 
เลือกจากคณาจารยประจำ 
17. รศ.ดร.สมเกียรติ ศุภเดช 
 กรรมการสภาสถาบัน 
 (ตั้งแต 1 ต.ค. 49 - 3 ก.พ. 50) 

18. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 
 กรรมการสภาสถาบัน 
 (ตั้งแต 1 ต.ค. 49 - 3 ก.พ. 50) 

19. รศ.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงษ 
 กรรมการสภาสถาบัน 
 
20. รศ.ดร.ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย 
 กรรมการสภาสถาบัน 
 (ตั้งแต 4 ก.พ. 50 - ปจจุบัน) 

21. รศ.ดร.จุฑารัตน เศรษฐกุล 
 กรรมการสภาสถาบัน 
 (ตั้งแต 4 ก.พ. 50 - ปจจุบัน) 

22. นายปพัฒน เจริญศักดิ์วิโรจน 
 กรรมการสภาสถาบัน 
 เลือกจากนักศึกษาเกาสถาบันฯ 
 (ตั้งแต 1 ต.ค. 49 - 15 พ.ค. 50) 

23. นายวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม 
 กรรมการสภาสถาบัน 
 เลือกจากนักศึกษาเกาสถาบันฯ 
 (ตั้งแต 15 พ.ค. 50 - ปจจุบัน) 

24. รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ 
 เลขานุการสภาสถาบัน 

25. รศ.ดร.อภินันท ธนชยานนท 
 ผูชวยเลขานุการสภาสถาบัน 

23. 24. 25. 

20. 21. 22. 

19. 18. 17. 
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 1. รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ 
  อธิการบดี 

 2. รศ.เกรียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี 
  รองอธิการบดี 

 3. รศ.ทวี เทศเจริญ 
  รองอธิการบดี 
 4. รศ.ศิริวัฒน โพธิเวชกุล 
  รองอธิการบดี 
 

 5. รศ.ธีรมน ไวโรจนกิจ 
  รองอธิการบดี 

 6. รศ.ดร.เสนห เอกะวิภาต 
  รองอธิการบดี 

 7. รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ ขันเงิน 
  รองอธิการบดี 

 

5. 6. 7. 

3. 4. 

1. 

 8. รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน 
  รองอธิการบดี 

 9. รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ 
  รองอธิการบดี 

 10. รศ.พรชัย บุญชัยวัฒนา 
  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี/รองอธิการบดี 
  (ตั้งแต 1 เม.ย. 50 - 30 ก.ย. 50/ 
  1 ต.ค. 50 - ปจจุบัน) 

9. 10. 8. 

2. 
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 11. รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 12. ผศ.นพปฎล สุวัจนานนท 
  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 13. รศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล 
  คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

 14. ดร.วัฒนชัย พงษนาค 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  (ตั้งแต 1 ต.ค. 49 - 7 ก.ค. 50) 

 15. รศ.ศักดิ์ชัย ชูโชติ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  (ตั้งแต 8 ก.ค. 50 - ปจจุบัน) 

 16. รศ.ดร.ธีรวัฒน มงคลอัศวรัตน 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 

 17. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 18. รศ.ดร.ระติพร หาเรือนกิจ 
  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 19. รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

17. 18. 19. 

14. 15. 16. 

13. 12. 11. 

 20. รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน 
  รักษาการแทนคณบดี 
  วิทยาลัยนานาชาติ 

20. 
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 21. รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป 
  ผูอำนวยการสำนักวิจัย 
  และบริการคอมพิวเตอร 

 22. ผศ.กิติพงค มะโน 
  ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 

 23. รศ.ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย 
  ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 

 24. รศ.ดร.เอื้อน ปนเงิน 
  รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักวิจัยการสื่อสาร 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (ตั้งแต 1 ต.ค. 49 - 26 เม.ย. 50) 

 25. รศ.ดร.กนก เจนจิระพงศเวช 
  รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักวิจัยการสื่อสาร 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (ตั้งแต 27 เม.ย. 50 - ปจจุบัน) 

 26. รศ.ดร.จิติ หนูแกว 
  ผูอำนวยการสำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยี 

 

 27. รศ.ดร.ศุลี บรรจงจิตร 
  ผูอำนวยการสำนักสงเสริม 
  และบริการทางวิชาการ 

 28. รศ.ดร.อภินันท ธนชยานนท 
  ผูอำนวยการสำนักวิจัยรวม 

  ดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล 

27. 28. 

25. 26. 

23. 

24. 

22. 21. 
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29. ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย 
 ผูชวยอธิการบดี 

30. ผศ.รุงตะวัน พนากุลชัยวิทย 
 ผูชวยอธิการบดี 

31. ผศ.อนุชิต จารุวนาวัฒน 
 ผูชวยอธิการบดี 
 

32. ผศ.พิชิต กิตตินนท 
 ผูชวยอธิการบดี 

33. รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี 
 ผูชวยอธิการบดี 

34. อ.กษมพงศ พงษชมพร 
 ผูชวยอธิการบดี 
 

35. อ.นรินทร ธรรมารักษวัฒนะ 
 ผูชวยอธิการบดี 

36. อ.สมประสงค รุงเรือง 
 ผูชวยอธิการบดี 

37. รศ.ดร.อภินันท ธนชยานนท 
 ผูชวยอธิการบดี 
 

35. 36. 37. 

32. 33. 34. 

31. 30. 29. 

38. อ.ปญญา แดงวิไลลักษณ 
 ผูชวยอธิการบดี 

39. ผศ.วิศรุต ศรีรัตนะ 
 ผูชวยอธิการบดี 

39. 38. 
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40. นางวรนี ตั้งวัฒนากร 
 หัวหนาสำนักงานอธิการบดี 

41. นางสาวสอาดองค อุตระ 
 ผูอำนวยการกองกิจการนักศึกษา 

42. นางบุศรินทร ตันพิพัฒน 
 ผูอำนวยการกองบริการการศึกษา 
 

43. นางวิภาพร อินทรสุวรรณ 
 ผูอำนวยการกองกลาง 

44. นางวันดี บุญยิ่ง 
 ผูอำนวยการกองแผนงาน 

45. นางสุดาพันธ มั่นเข็มทอง 
 ผูอำนวยการกองอาคารสถานท่ี 
 

46. นางสาวอำพร นอยสัมฤทธิ์ 
 ผูอำนวยการกองคลัง 

47. นายทศชัย ไกรโชค 
 ผูอำนวยการสำนักงาน 
 กฎหมายและตรวจสอบ 

48. นายโสพล จันทรโชติ 
 ผูอำนวยการสำนักงาน 
 สารนิเทศและประชาสัมพันธ 
 46. 47. 48. 

43. 44. 45. 

42. 41. 40. 

49. นางศิวพร สังขสุพงษ 
 ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 

50. รศ.ดร.อภินันท ธนชยานนท 
 รักษาราชการแทนผูอำนวยการ 
 สำนักงานบริหารการวิจัย 

50. 49. 





คณะ 
วิศวกรรมศาสตร 

คณะ 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะ 
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร สำนักงานอธิการบดี 

คณะ 
สถาปตยกรรมศาสตร 

สำนัก 
หอสมุดกลาง 

สำนักทะเบียน 
และประมวลผล 

สำนักวิจัยการสื่อสาร 2 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักวิจัย 

และบริการคอมพิวเตอร 

วิทยาลัยนานาชาติ 2 สำนักสงเสริมและบริการวิชาการ
พระจอมเกลาลาดกระบัง 2 วิทยาเขตชุมพร 1 คณะอุตสาหกรรม 

เกษตร 3 

สำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาลาดกระบัง 2 

สำนักวิจัยรวมดานเทคโนโลยี 
การบันทึกขอมูลและการประยุกตใชงาน 2 

แผนภูมิการแบงสวนราชการ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

• กองกลาง 
• กองกิจการนักศึกษา 
•  กองบริการการศึกษา 
•  กองแผนงาน 
•  กองการเจาหนาที่ 3 

•  กองคลัง 3 

•  กองอาคารสถานที่ 3 

•  สำนักงานตรวจสอบภายใน 3 

•  สำนักงานกฎหมาย 
 และตรวจสอบ 3 

•  สำนักงานประกันคุณภาพ 
 และบริหารองคความรู 3 

•  สำนักงานสารนิเทศ 
 และประชาสัมพันธ 3 

•  สำนักงานบริหารการวิจัย 3 

•  สำนักงานสภาคณาจารย 3 

• สำนักงานคณบดี 
• ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
• ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
• ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม 
• ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส 
• ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
• ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
• ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
• ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม 
• ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
• ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
• ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ3 

• ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
• ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 
• ศูนยบริการและพัฒนาวิศวกรรม 
• ศูนยวิจัยอิเล็กทรอนิกส 
 

•  สำนักงานคณบดี 
•  ภาควิชาสถาปตยกรรม 
•  ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน 
•  ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม 
•  ภาควิชาการวางแผน 
 ภาคและเมือง 
•  ภาควิชานิเทศศิลป 
•  ภาควิชาวิจิตรศิลป 

•  สำนักงานคณบดี 
•  ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม 
•  ภาควิชาครุศาสตร 
 สถาปตยกรรม 
•  ภาควิชาครุศาสตร 
 อุตสาหกรรม 
•  ภาควิชาครุศาสตรเกษตร 
•  ภาควิชาภาษาและสังคม 

•  สำนักงานคณบดี 
•  ภาควิชาคณิตศาสตรและ 
  วิทยาการคอมพิวเตอร 
•  ภาควิชาเคมี 
•  ภาควิชาชีววิทยาประยุกต 
•  ภาควิชาฟสิกสประยุกต 
•  ภาควิชาสถิติประยุกต 
•  ศูนยวิจัยและบริการ3 

 เครื่องมือวิทยาศาสตร 

•  สำนักงานคณบดี 
•  สำนักงานคณบดี 
•  ภาควิชาเทคนิคเกษตร 
•  ภาควิชาเทคโนโลยี 
 การผลิตพืช 
•  ภาควิชาเทคโนโลยี 
  การผลิตสัตว 
•  ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร 
•  ภาควิชาปฐพีวิทยา 
•  ภาควิชาเทคโนโลยี 
  การจัดการศัตรูพืช 
•  ภาควิชาพืชสวน 
•  ภาควิชาวิทยาศาสตร 
 การประมง 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

•  สำนักงานคณบดี 
•  ฝายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
•  ฝายวิชาการและมาตรฐาน 
 การศึกษา 
•  ฝายบริหารเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ 
 

• สำนักงานผูอำนวยการ 
• ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ 4 

• ฝายบริการสารนิเทศ 
• ฝายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 
• ฝายวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ 
• ฝายโสตทัศนศึกษา 
• ฝายวารสารและเอกสาร 4 

• ฝายหอจดหมายเหตุ 
 พระจอมเกลา 4 

• ฝายหองสมุดคณะครุศาสตร  
 อุตสาหกรรม 4 

• ฝายหองสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 

• ฝายหองสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 

• ฝายหองสมุดคณะวิทยาศาสตร 4 

• ฝายหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 4 

• ฝายหองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 4 

• ฝายหองสมุดวิทยาเขตชุมพร 4 

• สำนักงานผูอำนวยการ 
• ฝายควบคุมเครื่อง 
• ฝายระบบและโปรแกรม 
• ฝายวิชาการ 
• ฝายบริการคอมพิวเตอร 
• ฝายระบบเครือขาย 
 คอมพิวเตอรและ 
 การสื่อสารขอมูล 
• ฝายระบบสารสนเทศ 
 และประกันคุณภาพ 4  
 

•  สำนักงานคณบดี • สำนักงานผูอำนวยการ 
• ฝายตรวจสอบและรับรองผล 
 การศึกษา 
• ฝายทะเบียนการศึกษา 
• ฝายทะเบียนบัณฑิตศึกษา 4 

• ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ 4 

• ฝายบริหารการเรียนการสอน 4 

• ฝายประมวลผลการศึกษา 4 

• ฝายรับเขานักศึกษาและทะเบียน 
  ประวัติ 

•  สำนักงานบริหารท่ัวไป 
•  สำนักวิชา 
•  สำนักงานวิทยบริการ 
•  สำนักงานบริหารธุรกิจ 

1 หนวยงานที่จัดตั้งตามมติ ครม. 
2 เปนหนวยงานในกำกับของสถาบันฯ จัดตั้งตามมติสภาสถาบัน 

3 หนวยงานภายในที่จัดตั้งตามมติสภาสถาบัน 
4 เปนหนวยงานที่มีการแบงสวนงานเปนการภายในตามมติสภาสถาบัน 



คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ของพนักงานสถาบัน คณะกรรมการผูบริหารสถาบัน 

ผูชวยอธิการบดี 

คณบดี/รักษาการคณบดี หัวหนาสำนักงานอธิการบดี 
ผูอำนวยการ/ 

รักษาการผูอำนวยการ 

แผนภูมิการบริหารงาน 
สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา สจล. 

อธิการบดี 

• ผูอำนวยการกอง/สำนักงาน • รองคณบดี 
• เลขานุการคณะ 
• หัวหนาภาค/หัวหนาศูนย 

• รองผูอำนวยการ 
• เลขานุการสำนัก 
• หัวหนาฝาย 

รองอธิการบดี 

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 



 สืบเน่ืองจากกระแสโลกาภิวัตน ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการส่ือสารที่สงผลกระทบตอการจัดการ

ศึกษา ดังน้ันสถาบันฯ จึงจำเปนตองปรับตัวใหสามารถพรอมรับและรุกเขาสูการพัฒนาที่เนนการแขงขันบนฐาน

ความรูและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดกำหนดนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ มาตรการ และหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อชวยกันขับเคล่ือนหรือผลักดัน

ใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของ

ประเทศและสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิโดยมีเปาประสงคที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู คุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณสมบัติตรงกับความตองการของผูประกอบการ/ประเทศ และเปนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ (สามารถเรียนตอและทำงานในระดับนานาชาติ) ซึ่งสถาบันฯ จะตองพิจารณาทบทวนการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเนนภาคปฏิบัติใหนักศึกษาคิดได ทำได เพิ่มเติมทักษะทางภาษา/

คอมพิวเตอร และเพ่ิมเนื้อหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม การเตรียมความพรอมทางดานอาคารสถานที่ หอง

ปฏิบัติการ และเคร่ืองมือ อุปกรณที่ทันสมัยและอยางเพียงพอ พัฒนาคุณวุฒิ/ศักยภาพของบุคลากรผูสอน เพิ่ม

จำนวนอัตราใหไดสัดสวนตามเกณฑที่กำหนด พิจารณาปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อได INPUT ที่ดี และ

ควรจะมีการทำความรวมมือกับภาคเอกชน ภาครัฐ ทั้งในและตางประเทศที่เปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเปนเลิศในระดับชาติและ

นานาชาติ โดยมีเปาประสงคที่จะสงเสริม สนับสนุน และสรางงานวิจัย เพื่อสรางองคความรู พัฒนาประเทศและเชิง

พาณิชย ซึ่งผลงานวิจัยสามารถไปใชแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรสิ่งแวดลอม และอุตสาหกรรมได  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของ

องคกร โดยมีเปาประสงคในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ระบบบริการจัดการที่มีคุณภาพเปนเอกภาพภายใน

มาตรฐานเดียวกัน พัฒนาระบบบริหารความรู ระบบฐานขอมูล ระบบบริหารทรัพยสิน และระบบสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อสนับสนุนใหการดำเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1, 2, 4 และ 5 

บรรลุเปาหมายที่กำหนดไว 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการใหบริการวิชาการหลายรูปแบบสูสังคม โดยมีเปาประสงคที่

จะใหบริการและถายทอดองคความรูหลายรูปแบบสูสังคม มีคุณภาพตรงกับความตองการของผูรับบริการ ซึ่งควร

จะมีการปรับปรุงระบบ วิธีการ หลักเกณฑในการใหบริการเพื่อความเปนธรรมและสนับสนุนใหบุคลากรรับงาน

บริการโดยผานสถาบันฯ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอ

ประเทศ โดยมีเปาประสงคที่จะสรางจิตสำนึก สรางคานิยม ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม ใหนักศึกษาและบุคลากร

ของสถาบนัฯ ในการทะนบุำรุงศลิปะและวัฒนธรรม รกัในศลิปะและวฒันธรรม เปนคนดีและมีจติใจทีอ่อนโยน และรวม

มอืกับชุมชนรอบๆ สถาบันฯ เพื่อเผยแพรใหความรูในเรื่องการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมดวย 

นโยบายการบริหารงานของ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 ตามที่ไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ไดใหความเห็นชอบหลักการและรายละเอียดแนวทางและวิธีการสรางแรง

จูงใจของการปฏิบัติราชการเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) จึงไดกำหนดใหทุกสวนราชการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 โดยมีกระบวนการเริ่มตั้งแตการจัดทำแผนยุทธศาสตรระดับกระทรวง กลุมภารกิจ และระดับกรม ใหมีความ

สอดคลองกัน และมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหัวหนาสวนราชการทุกระดับ 

 ในสวนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดกำหนดและมอบหมาย  

ผูเกี่ยวของเปนผูรับผิดชอบดำเนินงาน โดยอยูใตภาระงานของสำนักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรูใน

ความควบคุมดูแลของรองอธิการบดีที่ไดรับการมอบหมาย และไดมีการดำเนินการดังนี้ 

 1. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ตามกรอบและแนวทางการประเมินผลท่ี  

  สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด โดยไดมีการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางเลขาธิการ  

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายกฤษณพงศ กีรติกร) กับ อธิการบดีของสถาบันฯ               

  (รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ)  

 2.  สำนักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู ไดดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด  

  และรายงานการปฏิบัติราชการฯ และรายงานการประเมินตนเองตามระยะเวลาแนวทางที ่ 

  สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด คือ ในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน โดยเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2550   

         สถาบันฯ มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมที่คาคะแนนเทากับ 4.1461 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 คะแนน 
ถวงน้ำหนัก 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน 

น้ำหนัก 
(รอยละ) ผลการ 

ดำเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
 1  2  3  4  5 

หนวยวัด 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล   55        4.3520  2.3936 

 

 1. ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนัก  ระดับ  5  1  2  3  4  5  4.0857  4.0857  0.2042 

  ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

  ของกระทรวง  

 2. ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนัก  ระดับ  5  1  2  3  4  5  4.6752  4.6752  0.2337  

  ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 3. ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนัก  ระดับ  15        5.0000  0.7500  

  ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

  ของสถาบันอุดมศึกษา 

  3.1  รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับ รอยละ  1.5  88  89  90  91  92  92.8736  5.0000  0.0750 

   ปริญญาตรี จบการศึกษาตามหลักสูตรที่ 

   สอดคลองกับความตองการของประเทศ  

   และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติใน 

        ระยะเวลาที่กำหนด  

  3.2  รอยละของคะแนนระดับดีในการประเมิน รอยละ  1.5  83  84  85  86  87  99.8200  5.0000  0.0750 

   การเรียนการสอน  

  3.3  รอยละของนิสิต/นักศึกษาของสถาบัน  รอยละ  1.5  6.20  6.30  6.40  6.50  6.60  17.9100  5.0000  0.0750  

   ที่เพิ่มขึ้นในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  3.4  จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย  ผลงาน  1.5  8  9  10  11  12  21.0000  5.0000  0.0750 

  3.5  จำนวนผลงานวจิยัทีน่ำไปแกไขปญหาสงัคม งาน 1.5  10  11  12  13  14  16.0000  5.0000  0.0750 

   และไปใช/อางอิงในเชิงพาณิชย   

  3.6  รอยละของระดับความสำเร็จในการพัฒนา รอยละ  1.5  73  74  75  76  77  100.0000  5.0000  0.0750 

   ระบบการบริหารจัดการ    

  3.7  รอยละของผูรับบริการวิชาการที่นำความรู รอยละ  1.5  73  74  75  76  77  100.0000  5.0000  0.0750 

   ไปใชประโยชน  

  3.8  จำนวนงานเผยแพรความรู ครั้ง  1.5  19  20  21  22  23  23.0000  5.0000  0.0750 

   บริการวิชาการ (ครั้ง)  

  3.9  จำนวนผูเขารวมโครงการทำนุบำรุงศิลปะ คน  1.5  1,550  1,600  1,650  1,700  1,750  48,584.0000  5.0000  0.0750  

   และวัฒนธรรม  

  3.10 รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรู รอยละ  1.5  66  68  70  72  74  79.8300  5.0000  0.0750 

   ความเขาใจในศิปวัฒนธรรม  
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 คะแนน 
ถวงน้ำหนัก 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน 

น้ำหนัก 
(รอยละ) ผลการ 

ดำเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
 1  2  3  4  5 

หนวยวัด 

 4. ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนัก  ระดับ  28        3.4832  0.9753 

  ในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ  

  สถาบันอุดมศึกษา  

  4.1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต   9.8        4.7908  0.4695  

   4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ รอยละ  1.63  86  87  88  89  90  90.3700  5.0000  0.0815  

    ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 

    ภายในระยะเวลา 1 ป  

   4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ 

    ไดงานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา  ระดับ  1.64  70  71  72  73  74  75.4700  5.0000  0.0815  

   4.1.3 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของ  ระดับ  1.64  1  2  3  4  5  3.7500  3.7500  0.0615  

    ผูใชบัณฑิต 

   4.1.4 จำนวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ได คน  2.45  16  18  20  22  24  108.0000  5.0000  0.1225  

    รับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน 

    ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม  

           จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  

    หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ 

    บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ 

           นานาชาติ  

   4.1.5 รอยละของบทความวิทยานิพนธ รอยละ  2.45  46  48  50  52  54  54.8638  5.0000  0.1225 

    ปริญญาโท หรือเอก ที่ตีพิมพ 

    เผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ 

    นานาชาติ ตอจำนวนวิทยานิพนธ 

    ปริญญาโทหรือเอก  

  4.2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  9.8       3.8306 0.3754  

   4.2.1 รอยละของงานวิจัยและ รอยละ 1.63 51 53 55 57 59 91.8542 5.0000 0.0815 

    งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือ 

    นำไปใชประโยชนในระดับชาติหรือ 

    ระดับนานาชาติตออาจารยประจำ  

   4.2.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ บาท  1.63  120,000  125,000  130,000  135,000  140,000  191,196.1500  5.0000  0.0815 

    งานสรางสรรคจากภายในและ 

    ภายนอกสถาบันตออาจารยประจำ  

   4.2.3 รอยละของอาจารยประจำที่ไดรับ รอยละ  1.64  32  34  36  38  40  25.6162  1.0000  0.0164 

    ทุนทำวิจัยและงานสรางสรรคจาก 

    ภายในและภายนอกสถาบัน 

    ตออาจารยประจำ 

   4.2.4 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับ รอยละ  2.45  4.0  4.25  4.5  4.75  5.0  7.5712  5.0000  0.1225  

    การอางอิง (Citation) ใน refereed  

    journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ 

    หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจำ 
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   4.2.5 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ชิ้นงาน  2.45  1  2  3  4  5  3.0000  3.0000  0.0735 

    ที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 

    อนุสิทธิบัตร  

  4.3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ   5.6        3.3839  0.1895  

   4.3.1 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการ รอยละ  1.86  10  11  12  13  14  13.1578  4.1578  0.0773 

    บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ 

    ตอบสนองความตองการพัฒนาและ    

           เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  

    ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 

    ตออาจารยประจำ  

   4.3.2 จำนวนช่ัวโมงเฉล่ียที่อาจารยประจำ ชั่วโมง  1.87  114  117  120  123  126  163.2236  5.0000  0.0935  

    ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบ 

    สนองความตองการพัฒนาและ 

           เสริมสรางความเขมแข็งของสงัคม  

    ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 

    ตออาจารยประจำ  

   4.3.3 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา รอยละ  1.87  56  58  60  62  64  30.1300  1.0000  0.0187 

    เปนกรรมการวิทยานิพนธ ภายนอก 

    สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และ 

    กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ 

    ระดับนานาชาติตออาจารยประจำ  

  4.4  มาตรฐานดานการทำนุบำรุงศิลปะและ  2.8        2.5464  0.0713 

   วัฒนธรรม  

   4.4.1 รอยละของโครงการหรือกิจกรรม รอยละ  0.93  15  17.5  20  22.5  25  16.6666  1.6666  0.0154 

    ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม 

    เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม  

    ตอจำนวนโครงการหรือกิจกรรม 

    นักศึกษาทั้งหมด  

   4.4.2 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวม ระดับ  0.93  22  23  24  25  26  85.8250  5.0000  0.0465 

    โครงการในการอนุรักษพัฒนาและ 

    สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ 

           วัฒนธรรม  

   4.4.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใช รอยละ  0.94  7  8  9  10  11  0.0981  1.0000  0.0094 

    ในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม 

    เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

           ตองบดำเนินการ  

 5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล ระดับ  2  1  -  -  -  5  5.0000  5.0000  0.1000  
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน 

น้ำหนัก 
(รอยละ) ผลการ 

ดำเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
 1  2  3  4  5 

หนวยวัด 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ   15        4.4440  0.6666  

  

 6. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 8 65 70 75 80 85 81.0400 4.2080 0.3366 

 7. ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 4 1 2 3 4 5 4.5000 4.5000 0.1800 

  ที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง 

  ตอเนื่อง 

 8. ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ระดับ 3 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500 

  วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  

 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของ  10        2.8000  0.2800 

            การปฏิบัติราชการ 

  

 9. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ รอยละ  3  69  71  73  75  77  43.4900  1.0000  0.0300  

  รายจายลงทุน  

10. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ระดับ  3  1  2  3  4  5  2.0000  2.0000  0.0600  

  ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  

11. ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักใน ระดับ  2  1  2  3  4  5  4.5000  4.5000  0.0900  

  การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ 

  ราชการของสถาบันอุดมศึกษา  

12. ระดับความสำเร็จของการจัดทำตนทุน ระดับ  2  1  2  3  4  5  5.0000  5.0000  0.1000  

  ตอหนวยผลผลิต  

 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน   20        4.0295  0.8059  

 

13. ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของสภา ระดับ  2  1  2  3  4  5  4.0000  4.0000  0.0800 

  มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  

14. ระดับความสำเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน ระดับ  2  1  2  3  4  5  5.0000  5.0000  0.1000 

  เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ 

  รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  

15. รอยละของการพัฒนาบุคลากร รอยละ  2  50  60  70  80  90  85.4079  4.5407  0.0908 

  ของสถาบันอุดมศึกษา  

16. รอยละของอาจารยประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ  2  31  32  33  34  35  36.9800  5.0000  0.1000 

  หรือเทียบเทาตออาจารยประจำ  

17. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ ระดับ  2  1  2  3  4  5  4.5000  4.5000  0.9000 

  ฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา  

18. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล ระดับ  2  1  2  3  4  5  4.2000  4.2000  0.0840 

  อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร  

19. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด บาท  2  1-  4,500-  7,000-  8,000-  9,000  7,058.3800  3.0583  0.0611 

  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา   4,499  6,999  7,999  8,999  ขึ้นไป 
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 คะแนน 
ถวงน้ำหนัก 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน 

น้ำหนัก 
(รอยละ) ผลการ 

ดำเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
 1  2  3  4  5 

หนวยวัด 

20. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการ ระดับ  2  1  2  3  4  5  5.0000  5.0000  0.1000  

  จัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  

21. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน รอยละ  2  60  70  80  90  100  17.4825  1.0000  0.0200  

  ตอหลักสูตรทั้งหมด 

22. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  ระดับ  2  1-2  3-4  5  6  7  6.0000  4.0000  0.0800                                                                   

 

 น้ำหนักรวม  100.0000  คาคะแนนท่ีได  4.1461 

 
ผลคะแนน ณ เมษายน  2551 
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การจัดทำแผน 
กลยุทธสถาบัน 
 ภายใตบริบทภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยเฉพาะความกาวหนาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสถาบันฯ ซึ่งไมอาจหลีกเล่ียงได จึงมีความจำเปนจะตองเตรียมความ

พรอมเพ่ือรับมือกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป สถาบันฯ จึงไดดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธสถาบันฯ (พ.ศ. 

2550-2559) เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาสถาบันฯ ใหพรอมรับกับการเปล่ียนแปลงตางๆ และ

สามารถแขงขันไดในระยะยาวและยั่งยืน และใหสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ือเสริมสรางสังคมอยูเย็น

เปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) ซึ่งในการจัดทำแผนกลยุทธของสถาบันฯ ไดใชเอกสารและ

ขอมูลสภาพปจจุบันทั้งภายนอกและภายในสถาบันฯ ประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา มาเปนกรอบในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคน พัฒนา

งาน และพัฒนาคุณภาพหนวยงานภายในสถาบันฯ เพื่อใหเกิดดุลยภาพระหวาง 3 มิติ คือ คุณภาพ ความเปน

ธรรม และความสอดคลอง คือในความสอดคลองตองมีคุณภาพ ในคุณภาพตองมีความหลากหลาย และในความ

เปนธรรมตองมีคุณภาพ ซึ่งตองผสมผสานกับปจจัยสำคัญ 6 ประการ  คือความมุงมั่นและขอตกลงรวมกัน ความ

ตอเน่ืองของการบริหารจัดการ ความเปนผูนำซ่ึงจะตองมีการตรวจสอบที่ดีดวย การมีระบบการเงินที่มั่นคงมีการ

สนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอในระยะยาว มีคณะกรรมการการบริหารสถาบันที่มีคุณภาพ และมีความเปน

อิสระในการบริหาร และมีเสรีภาพในวิชาการ เพื่อการพัฒนาสถาบันฯ ไปสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงวิจัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยสถาบันฯ ไดรวมกันจัดทำแผนกลยุทธสถาบันฯ 

(พ.ศ. 2550-2559) เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาสถาบันฯ ในชวง 10 ป ซึ่งไดดำเนินการตอจากปงบประมาณ 

2549 ดังนี้ 

 1. สถาบันฯ ไดมอบหมายใหคณะทำงานพิจารณา และดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบแผน  

  กลยุทธสถาบันฯ (พ.ศ. 2550-2559) โดยมีการดำเนินการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีขอมูล  

  ประกอบการจัดทำ ไดแก 

  • (ราง) แผนกลยุทธของสถาบันฯ พ.ศ. 2550-2559 ฉบับวันที่ 12 สิงหาคม 2549  

  • SWOT Analysis ของสถาบันฯ 

  • คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (3 พ.ย. 2549) 

  • สรุปการบรรยายพิเศษ “วิกฤติและโอกาสในการปฏิรูปการศึกษาและสังคมไทย”  

   เมื่อ 9 พ.ย. 2549 

  • เสนทางสูคุณภาพการอุดมศึกษา 2548-2551 

  • สรุปจากนี้ไป 10 ป ที่ตองการเห็นหรืออยากใหเกิด 

 2. การประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนกลยุทธฉบับ  

  สมบูรณเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 

 3. การประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 21 กุมภาพันธ  2550 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ 

  สถาบันฯ (พ.ศ. 2550-2559)  
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  ในการจัดทำแผนกลยุทธสถาบันฯ พ.ศ. 2550-2559 จะสำเร็จไดนั้น จำเปนตองมีกลไกในการบริหาร

แผนไปสูการปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพควบคูกันไป โดย

สถาบันฯ ไดมีการเตรียมการในเรื่องดังกลาว ดังนี้ 

 1. การนำแผนไปสูการปฏิบัติ ไดกำหนดหนวยงานผูรับผิดชอบกลยุทธในแตละขอ เพื่อเปนกลไกที่  

  สำคัญในการประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และทำหนาที่ผลักดันใหมีการนำแผน 

  กลยุทธไปปฏิบัติในหนวยงาน ดังนี้ 

  • ระดับนโยบาย กำหนดใหสภาสถาบันฯ เปนผูรับผิดชอบ  

  • ระดับผลักดันแผน กำหนดใหคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ และ  

   หัวหนาหนวยงานระดับคณะ เปนผูรับผิดชอบ 

  • ระดับปฏิบัตกิาร กำหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบกลยุทธ เปนผูรับผิดชอบ  

 โดยมีกองแผนงาน ทำหนาที่ประสานงานกับหนวยงาน/ผูรับผิดชอบกลยุทธ อยางเปนเครือขาย ทั้งใน

ขั้นตอนของการผลักดันแผนและการประสานงานใหหนวยงาน/ผูรับผิดชอบกลยุทธ รายงานผลการดำเนินงานเปน

ระยะๆ  

 2. การติดตามประเมินผล กลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ มีความ

จำเปนอยางยิ่งที่จะตองดำเนินการ เนื่องจากจะเปนเครื่องบงชี้ความสำเร็จหรือความลมเหลวของแผนกลยุทธ 

ตลอดจนผลกระทบตอกลยุทธ เพื่อใหสถาบันฯ สามารถทบทวน ปรับแผนกลยุทธใหสอดคลองกับบริบท หรือ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางทันทวงทีและเหมาะสม โดยกองแผนงาน เปนหนวยงานกลาง ในการกำหนด

ใหมีการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ  
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 
      (บาท) 

   หมายเหตุ  เงินงบประมาณ เงินรายไดฯ   รวม  

สินทรัพย 

    สินทรัพยหมุนเวียน 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  61,724,875.73    248,664,740.09 310,389,615.82 

  ลูกหนี้ระยะสั้น  -      36,870,664.83   36,870,664.83  

  รายไดคางรับ  10,718,872.72 114,475.00     10,833,347.72 

  เงินลงทุนระยะสั้น  - 539,155,446.86 539,155,446.86 

  วัสดุคงเหลือ  3,067,254.17        1,489,690.74 4,556,944.91  

  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน            -           16,426,000.00    16,426,000.00 

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  75,511,002.62 842,721,017.52 918,232,020.14 

 สินทรัพยไมหมุนเวียน 

      เงินลงทุนระยะยาว                - 370,801,660.00 370,801,660.00 

      ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)  1,911,908,314.36 452,551,899.09 2,364,460,213.45 

      สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธิ)  146,329,015.71 2,816,526.35 149,145,542.06    

  สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)  85,093.16 3,408,503.13 3,493,596.29    

  งานระหวางทำ   165,440,500.00 41,550,343.58 206,990,843.58 

      รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  2,223,762,923.23 871,128,932.15 3,094,891,855.38 

รวมสินทรัพย  2,299,273,925.85 1,713,849,949.67 4,013,123,875.52 

 

  

หมายเหตุ  งบการเงินฉบับน้ียังไมผานการตรวจสอบรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 
      (บาท) 

   หมายเหตุ  เงินงบประมาณ เงินรายไดฯ รวม  

หนี้สิน 

 หนี้สินหมุนเวียน 

  เจาหนี้ระยะสั้น  12,270,307.44 74,917,394.39 87,187,701.83  

  คาใชจายคางจาย  19,433,779.22 11,996,590.02          31,430,369.24 

  รายไดรับลวงหนา  - 20,056,122.09 20,056,122.09  

  รายไดแผนดินรอนำสงคลัง                     4,775,312.88 - 4,775,312.88 

  เงินรับฝากระยะสั้น  35,395,650.40 259,676,276.27 295,071,926.67 

  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน           - 103,792,191.31 103,792,191.31 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  71,875,049.94 470,438,574.08 542,313,624.02 

 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

  รายไดรอการรับรูระยะยาว  - 84,129,475.23 84,129,475.23 

  หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน           - 23,210,223.29 23,210,223.29 

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน           - 107,339,698.52 107,339,698.52  

รวมหนี้สิน  71,875,049.94 577,778,272.60 649,653,322.54    

สินทรัพยสุทธิ  2,227,398,875.91 1,136,071,677.07 3,363,470,552.98 

 

สินทรัพยสุทธิ                    

  ทุน  2,646,134,770.17 1,008,337,676.52 3,654,472,446.69 

  รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายสะสม  - 418,735,894.26 127,734,000.55 - 291,001,893.71 

  รวมสินทรัพยสุทธิ  2,227,398,875.91 1,136,071,677.07 3,363,470,552.98 
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     (บาท) 

รายไดจากการดำเนินงาน หมายเหตุ  เงินงบประมาณ เงินรายไดฯ   รวม  

 รายไดจากรัฐบาล 

 รายไดจากงบประมาณประจำและงบกลาง  884,413,697.64 - 884,413,697.64  

 รายไดจากงบประมาณลงทุน  172,070,892.82           -  172,070,892,82 

รวมรายไดจากรัฐบาล  1,056,484,590.46              - 1,056,484,590.46 

รายไดจากแหลงอื่น 

 รายไดจากการขายสินคาและบริการ   -  747,255,398.30  747,255,398.30  

 รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค   -  20,302,667.46  20,302,667.46  

 รายไดดอกเบ้ีย           -  31,223,278.82  31,223,278.82  

 รวมรายไดจากแหลงอื่น           -  798,781,344.58  798,781,344.58 

รวมรายไดจากการดำเนินงาน   1,056,484,590.46  798,781,344.58  1,855,265,935.04 

คาใชจายจากการดำเนินงาน 

 คาใชจายบุคลากร    604,637,666.67  195,262,305.58  799,899,972.55 

 คาบำเหน็จบำนาญ   36,414,626.08  -  36,414,626.08 

 คาใชจายในการฝกอบรม  4,060,816.87  13,412,713.91  17,473,530.78 

 คาใชจายในการเดินทาง   1,538,846.50  6,179,913.47  7,718,759.97  

 คาวัสดุ และคาใชสอย   117,523,463.40  164,343,160.67  281,866,624.07  

 คาสาธารณูปโภค    73,807,326.95  41,021,171.14  114,828,498.09 

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย   210,982,994.49  136,920,579.93  347,903,574.42  

 คาใชจายเงินอุดหนุน  56,316,573.00  35,710,225.78  92,017,798.78 

 คาใชจายอื่นๆ         -  163,438,772.75  163,438,772.75 

 รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน  1,105,282,314.26 756,279,843.23 1,861,562,157.49 

รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายจากการดำเนินงาน  - 48,797,723.80 42,501,501.35 -6,296,222.45 

 

รายได/คาใชจาย ที่ไมเกิดจากการดำเนินงาน 

 กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหนายสินทรัพย         -1.00         -4,601.55          -4,602.55 

 รวมรายได/คาใชจาย ที่ไมเกิดจากการดำเนินงาน         -1.00         -4,601.55          -4,602.55 

รายไดสูง (ต่ำ) กวาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ  -48,797,724.80 42,496,899.80 -6,300,825.00 

รายการพิเศษ          -         -         -                                 

รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายกอนรายการรายไดแผนดิน -48,797,724.80 42,496,899.80 -6,300,825.00 

 

หมายเหตุ  งบการเงินฉบับน้ียังไมผานการตรวจสอบรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

งบรายไดและคาใชจาย 
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 
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ปงบประมาณ 2550 มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

1. ดานพัฒนาจิตสำนึก สงเสริมคุณธรรม 

 1.1 การสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เชน การจัดทำรางคูมือมาตรฐานทาง  

  คุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันฯ 

 1.2 การเผยแพร รณรงค ฝกอบรมเรื่องคานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ เชน จัดอบรมใหความรูดาน  

  คุณธรรม จริยธรรมสำหรับกลุมบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 2 โครงการและดำเนินการเผยแพรดาน  

  คุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 4 เรื่อง 

 1.3 การยกยองเชิดชูคนดี ไดจัดใหมีการยกยอง/เชิดชูเกียรติขาราชการดีเดนของสถาบันฯ 

 1.4 การบริหารเพื่อปองกันความเสี่ยงที่นำไปสูการทุจริต (Risk Management) โดยไดจัดทำคูมือ ลักษณะงาน 

  ที่มีโอกาสผูกขาดอำนาจ/ใชดุลยพินิจ แลวเสร็จ 7 งาน มีการสรางเครือขายศูนยประสานราชการ  

  ใสสะอาด โดยไดสรางชองทางเครือขาย จำนวน 3 ชองทาง สรางเครือขายภายในสถาบันฯ จำนวน 13  

  หนวยงาน ดำเนินการเผยแพรและปรับปรุงขอมูลผานเว็บไซต จำนวน 1 ครั้ง มีการปรับปรุงระบบการ  

  บริหารงานบุคคลที่โปรงใส เปนธรรมโดยไดปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการ  

  เปนกรณีพิเศษครึ่งขั้นและหนึ่งขั้น จำนวน 1 เรื่อง มีการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ และระบบ GFMIS โดย 

  ไดจัดใหมีการจัดซ้ือ จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส ทุกรายการท่ีไดรับงบประมาณ โดยผานระบบ   

  E-Auction จำนวน 10 รายการ ดำเนนิการจดัซือ้ผานระบบ E-Shopping จำนวน 19 รายการ สวนระบบ  

  GFMIS ไดมีการดำเนินการผานระบบโดยสามารถจายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญาที ่ 

  ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางไดทั้งหมด จำนวน 1,632 ราย 

2. ดานปองกันเหตุการณและพฤติกรรมการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

 2.1 การใชวิธีบริหารงานบุคคลที่โปรงใส เปนธรรม ภายใตระบบคุณธรรมไดดำเนินพัฒนาระบบการประเมินผล  

  การปฏิบัติงานเสนอผูบริหารของสถาบันฯ                           

 2.2 การสรางจิตสำนึกความพรอมรับผิด : มีขอตกลงการปฏิบัติงานสั่งการเปนลายลักษณอักษรและการ  

  ดำเนินการแกผูไมมีผลงาน ไดจัดทำขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาทุก  

  ตำแหนงของทุกคณะ/สำนัก/วิทยาเขต 

 2.3 การมีและบังคับใช ขอบังคับ เรื่องรับของขวัญสินน้ำใจไดดำเนินการเผยแพรมาตรการเรื่องการรับ  

  ของขวัญ สินน้ำใจใหบุคลากรของสถาบันฯ รับทราบ จำนวน 1 ครั้ง 

 2.4 การมีระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ไดจัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน  

  สถาบันฯ และจัดใหมีการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการของทุกหนวยงาน 

 2.5  การสงเสริมบทบาทของผูใตบังคับบัญชาใหเปนตัวอยางที่ดี สอดคลองกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ  

  เจาหนาที่ 

ศูนยประสาน 
ราชการใสสะอาด 
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3. ดานจัดการกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิด 

 3.1 การเรงรัดการดำเนินการทางวินัยใหรวดเร็วและโปรงใส  

 3.2 การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการสอบสวนเปนพยานใหขอมูลกรณีทุจริตมีการสงเสริม  

  บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการสอบสวน/พยาน กรณีทุจริต 

 3.3 การจัดหนวยรับขอมูลทุจริต ขอรองเรียน รองทุกข ไดจัดใหมีระบบการรับฟงขอรองเรียนโดยจัดทำแบบ  

  สอบถามไปยังผูรับบริการและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รับขอรองเรียนผานเว็บไซตของศูนยราชการ  

  ใสสะอาด รับขอรองเรียนผาน ตูป.ณ.11ของสถาบันฯ รับขอรองเรียนผานตูรับขอรองเรียนของสถาบันฯ   

  12 ตู และมีการตอบขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตจากการรองเรียนทางเว็บไซต ตูรับขอรองเรียน  

  จดหมายจากตูป.ณ. ของสถาบันฯ โดยจัดใหมีผูรับผิดชอบในการดำเนินการตอบขอรองเรียนดังกลาว 

036 สถ า บั น เท ค โน โ ล ยี พ ร ะ จ อม เ ก ล า เ จ า คุณทห า ร ล า ดก ร ะ บั ง  
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

ร ายง านประจ ำป  2550 
Annual Report 2007 



1. สำนักงานอธิการบดี 

 1.1 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศหอประชุมใหญ 

 1.2 ปรับปรุงศูนยกีฬาพระจอมเกลาลาดกระบัง 

 1.3 อาคารเรียนรวมและหองประชุมอเนกประสงค 

 1.4 กอสรางที่จอดรถบัส จำนวน 3 คัน 

 1.5 กอสรางอาคารขายอาหาร 20 หอง 

 1.6 ติดตั้งมิเตอรน้ำประปา 4 นิ้ว พรอมเดินทอประปา 4 นิ้ว พรอมอุปกรณระยะทาง 500 เมตร 

 1.7 ขุดกลบบอบาดาล 

 1.8 กอสรางถนนผิวแอสฟลติกคอนกรีต กวาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 250 เมตร 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร 

 2.1  ซอมแซมพื้นผิวและสีอาคารเรียนตึก A 

 2.2  ติดตั้งโครงหลังคาและกันสาดตึกโทรคมนาคม 

 2.3  งานปรับปรุงหองเรียนภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

 2.4  งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 2.5  งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ตึก B 

 2.6  งานเทฐานรากถังน้ำตึก A 

 2.7  เทพื้นกันซึมดาดฟาตึก A 

 2.8 ปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร 

3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 3.1 อาคารปฏิบัติการออกแบบและบริการเชิงบูรณาการ 

 3.2 ปรับปรุงขุดกลบบอบาดาล 

 3.3 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 3.4 ปรับปรุงหองอาคารโรงถายภาพยนตร 

4. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 4.1 ปรับปรุงหองปฏิบัติการเขียนแบบสถาปตยกรรม 

5. คณะวิทยาศาสตร 

 5.1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร  

 5.2 ปรับปรุงหลังคาทางเดิน 

 5.3 คาจางเพิ่มเติมอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร 

อาคารสถานที่และการพัฒนาสภาพแวดลอม 
ของสถาบันฯ ในปงบประมาณ 2550 
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6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 6.1 ซอมแซมระบบไฟฟาตึกวิทยาศาสตรและอาคารภาควิชาเทคนิคเกษตร 

 6.2 ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการวิชาหลักการขยายพันธุพืช 

 6.3  ปรับปรุงสภาพแวดลอม 

7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 7.1 ปรับปรุงและซอมแซมทาสีอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 

 7.2 สรางลานตากแหงดวยแสงแดดเพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

 7.3 ปรับปรุงกอสรางอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร I 

 7.4 ปรับปรุงสิ่งกอสราง อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร II 

8. สำนักหอสมุดกลาง 

 8.1  ปรับปรุงสำนักหอสมุดกลางอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 8.2  ปรบัปรุงหลังคา Skylight 

 8.3  ปรับปรุงหองน้ำ ชั้น 3, 4 

 8.4  ปรับปรุงหองบริการสื่อโสต 

 8.5 ปรับปรุงกันสาดโรงอาหาร 

9. วิทยาเขตชุมพร 

 9.1 กอสรางอาคารหอพักนักศึกษา เพื่อเปนที่พักอาศัยของนักศึกษาที่มีจำนวนเพิ่มมากข้ึน 

 9.2 ถนนผิวลาดยาง ความหนา 5 ซม. ระยะทาง 2.5 เมตร  
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นโดย  

มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย สงเสริมและใหบริการทางเทคโนโลย ีวิทยาศาสตรและครุศาสตรอุตสาหกรรม 

รวมท้ังทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเปนรากฐานตอการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันฯ ไดตระหนักถึงความตองการของสังคมและประเทศทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี โดยผลิตกำลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและเนนการวิจัยเพื่อเสริมสรางองค

ความรูใหม สำหรับนำไปชวยแกไขปญหาสังคม อุตสาหกรรมและพัฒนาประเทศ โดยในป 2550 ไดเปดสอน

หลักสูตรตางๆ จำนวน 143 สาขาวิชา ปริญญาเอก 15 สาขาวิชา ปริญญาโท 59 สาขาวิชา และปริญญาตรี 69 

สาขาวิชา (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2549) จากจำนวนคณะทั้งหมด 7 คณะ 1 วิทยาเขต และ 1 วิทยาลัย คือ 

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยี

การเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตชุมพร และวิทยาลัยนานาชาติ  

การจัดการศึกษา 
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หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2550 
จำแนกตามรายละเอียด คณะ/สาขาวิชา/ระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

   (วศ.บ.) (วศ.ม.) (วศ.ด.) 

 1.1 ภาควิชาวิศวกรรม   วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

  โทรคมนาคม 

 1.2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 1.3 ภาควิชาวิศวกรรม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

  คอมพิวเตอร 

 1.4 ภาควิชาวิศวกรรม วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม) 

  ระบบควบคุม วศ.บ. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส) 

 1.5 ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม) 

 1.6 ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส  วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส)  วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)   

    วศ.ม. (วศิวกรรมไมโครอเิลก็ทรอนกิส) 

    วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย) 

 1.7 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

    วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต) 

 1.8 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  วศ.ม. (วิศวกรรมกอสราง 

           และการจัดการ) 

    วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

 1.9 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)  วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 

 1.10 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 

    วศ.ม. (วิศวกรรมปโตรเคมี) 

 1.11 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร  วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) 

 1.12 ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ)  วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 

 1.13 โครงการภาควิชาวิศวกรรม  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

  อุตสาหการ 

 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

   (สถ.บ.)  (สถ.ม.) 

 2.1 ภาควิชาสถาปตยกรรม  สถ.บ. (สถาปตยกรรม)  สถ.ม. (สถาปตยกรรมเขตรอน) 

 2.2  ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน  สถ.บ. (สถาปตยกรรมภายใน)  สถ.ม. (สถาปตยกรรมภายใน) 

 2.3  ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม  สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)  สถ.ม. (ศิลปอุตสาหกรรม) 

   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

   (ศป.บ.)  (ศป.ม.) 

 2.4 ภาควิชานิเทศศิลป  ศป.บ. (นิเทศศิลป) 

   ศป.บ. (ภาพยนตรและวิดีโอ) 

   ศป.บ. (การถายภาพ) 

 2.5 ภาควิชาวิจิตรศิลป  ศป.บ. (จิตรกรรม)  ศป.ม. (ทัศนศิลป) 

   ศป.บ. (ประติมากรรม) 

   ศป.บ. (ภาพพิมพ) 

 คณะ/หนวยงาน  หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก 
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 คณะ/หนวยงาน  หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก 

    การวางแผนภาคและเมือง  การวางแผนภาคและเมือง  

    มหาบัณฑิต (ผ.ม.)  ดุษฎีบัณฑิต (ผ.ด.) 

 2.6 ภาควิชาการวางแผน  ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมือง ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมือง 

  ภาคและเมือง        และสภาพแวดลอม)       และสภาพแวดลอม) 

           หลักสูตรนานาชาติ 

     สถาปตยกรรมศาสตร 

     ดุษฎีบัณฑิต (สถ.ด.) 

 2.7 ไมสงักัดภาควิชา   สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัย 

            เพื่อการออกแบบ) 

            หลักสูตรนานาชาติ 

 

3. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรม ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

   (ค.อ.บ.) มหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) ดุษฎีบัณฑิต(ค.อ.ด.) 

 3.1 ภาควชิาครศุาสตรอตุสาหกรรม  ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) ค.อ.ด. (การบริหารอาชีวศึกษา) 

    ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา 

            ทางการอาชวีะและเทคนคิศกึษา) 

    ค.อ.ม. (หลกัสตูรและการสอนอาชีวศกึษา) 

    ค.อ.ม. (การวิจัยนวัตกรรมการศึกษา) 

    วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.)  

    วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร) 

    ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

    มหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 

 3.2 ภาควชิาครศุาสตรสถาปตยกรรม ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม) ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ 

   ค.อ.บ. (สถาปตยกรรมภายใน)         อุตสาหกรรม) 

   ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) ค.อ.ม. (สถาปตยกรรม) 

   ค.อ.บ. (ครศุาสตรสภาพแวดลอมภายใน) 

   ค.อ.บ. (ครุศาสตรการออกแบบ) 

 3.3 ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม ค.อ.บ. (วศิวกรรมโทรคมนาคม) ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) 

   ค.อ.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุม ค.อ.ม. (อิเล็กทรอนิกส) 

           ทางอุตสาหกรรม) 

   ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 

   ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

   (ค.อ.บ.) (วท.ม.) 

   ค.อ.บ. (คอมพิวเตอร) 

   ค.อ.บ. (ครุศาสตรวิศวกรรม) 

 3.4 ภาควิชาครุศาสตรเกษตร ค.อ.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตรการผลติพชื) วท.ม. (ครุศาสตรเกษตร)  

         ค.อ.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตรการผลติสตัว)  

   ค.อ.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) 

 3.5 ภาควิชาภาษาและสังคม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) ศศ.ม. ภาษาศาสตรประยุกต- 

   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)        ภาษาอังกฤษเพื่อ  

           วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 คณะ/หนวยงาน  หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก 

    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

    (วท.ม.) 

    วท.ม. (วิทยาการจัดการ 

                     อุตสาหกรรม) 

 

4. คณะวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

 4.1 ภาควิชาคณิตศาสตร   วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) ปร.ด. (คณิตศาสตรประยุกต) 

       และวิทยาการคอมพิวเตอร  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

          หลักสูตรนานาชาติ        หลักสูตรนานาชาติ  

 4.2  ภาควิชาเคมี วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร)  ปร.ด. (เคมีประยุกต) 

   วท.บ. (เทคโนโลยีปโตรเคมี)  วท.ม. (ปโตรเคมีและเคมี 

                  หลักสูตรนานาชาติ        ของไฮโดรคารบอน) 

   วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือ วท.ม. (เคมีสิ่งแวดลอม) 

                   วิเคราะห) 

   วท.บ. (วิทยาศาสตรและ วท.ม. (เคมี) 

          เทคโนโลยีพอลิเมอร) 

   วท.บ. (เคมีทรัพยากรสิ่งแวดลอม) 

 4.3  ภาควิชาฟสิกสประยุกต วท.บ. (ฟสิกสประยุกต)  วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)  ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต) 

   วท.บ. (ฟสิกสประยุกต-ครื่องมือ 

                   วิทยาศาสตรและ   

          อุตสาหกรรม) 

 4.4  ภาควิชาชีววิทยาประยุกต วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

   วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 

 4.5  ภาควิชาสถิติประยุกต วท.บ. (สถิติประยุกต) วท.ม. (สถิติประยุกต) 

 

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

 5.1  ภาควชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) วท.ม. (พืชไร)  

   วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชไร) 

 5.2  ภาควชิาเทคโนโลยีการผลิตสตัว วท.บ. เกษตรศาสตร (สัตวศาสตร)  วท.ม. (สัตวศาสตร) 

 5.3  ภาควิชาเทคนิคเกษตร วท.บ. (พัฒนาการเกษตร)  วท.ม. (พัฒนาการเกษตร) 

   วท.บ. (นิเทศศาสตรเกษตร) 

 5.4  ภาควิชาปฐพีวิทยา วท.บ. เกษตรศาสตร (ปฐพีวิทยา)  วท.ม. (ปฐพีวิทยา) 

   วท.บ. (การจัดการทรัพยากรดิน 

                   และสิ่งแวดลอม 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

 5.5  ภาควิชาเทคโนโลยี วท.บ. เกษตรศาสตร (เทคโนโลยี วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช) ปร.ด. (กีฏวิทยาและส่ิงแวดลอม) 

  การจัดการศัตรูพืช                 การจัดการศัตรูพืช) วท.ม. (กีฏวิทยาและส่ิงแวดลอม) ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ 

            ทางโรคพืช) นานาชาติ 

 5.6  ภาควิชาพืชสวน วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชสวน) วท.ม. (พืชสวน) 

   วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
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 คณะ/หนวยงาน  หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) 

   วท.บ. เกษตรศาสตร (การจัดการ 

          สิ่งแวดลอมพืชสวน) 

 5.7  ภาควชิาวทิยาศาสตรการประมง วท.บ. (วิทยาศาสตรการประมง) วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง) 

    บริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (บธ.ม.) 

 5.8 ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร วท.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร)  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

   วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ) บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร   

                    และอุตสาหกรรมอาหาร) 

    วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) 

 5.9 หลักสูตรรวมระหวางภาค  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ 

  เทคโนโลยีการผลิตพืช          ทางการเกษตร) 

  เทคโนโลยีการผลิตสัตว 

       พืชสวน และเทคโนโลยี 

  การจัดการศัตรูพืช 

 

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

   วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

   วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)  วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)  ปร.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร) 

   วท.บ. (เทคโนโลยีการหมัก)  วท.ม. (สุขาภิบาลอาหาร)        นานาชาติ 

   วท.บ. (วิศวกรรมแปรรูปอาหาร)  วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดและ 

                   บริการอาหาร) 

 

8. วิทยาเขตชุมพร วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.) 

   วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

   วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส) 

   วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   วท.บ. (พืชสวน) 

   วท.บ. (วิทยาศาสตรการประมง) 

   วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

   วท.บ. (สัตวศาสตร) 

   วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 

   วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 

9. วิทยาลัยนานาชาติ  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.) 

    วท.ม. (การจัดการโลจิสติกสและ 

           ซัพพลายเชน) นานาชาติ 
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 ในปงบประมาณ 2550 สถาบันฯ มีการพัฒนาทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูใหมีมาตรฐาน  

รวมทั้งผลักดันใหเกิดหลักสูตรสหกิจศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของการพัฒนาประเทศในปจจุบันและ

ตอบสนองการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยสถาบันฯ ไดกำหนดกลยุทธในการสรางหลักสูตรที่มีความทันสมัยและ

ตอบสนองการพัฒนาในอนาคตและวางมาตรการไวดังนี้ 

 1. จัดและพัฒนาใหมีหลักสูตรที่ทันสมัยและตรงกับความตองการของประเทศ 

 2. เทียบมาตรฐานหลักสูตรกับเกณฑมาตรฐานและหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากล 

 3. ใหวิทยาลัยนานาชาติเปนหนวยงานดูแลหลักสูตรนานาชาติ 

 4. สรางความรวมมือแลกเปลี่ยนดานวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

 5. สนับสนุนหลักสูตรใหมที่สามารถเลี้ยงตัวเองได 

 โดยสถาบันฯ มีการดำเนินการปรับปรุง และเปดสอนหลักสูตรใหมดังนี้ 

 

การปรับปรุงหลักสูตร 

กรณีกระทบกระเทือนโครงสราง 

 1. หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน 

 2.  หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม โดยเปนหลักสูตรที่เปดสอนตั้งแตป 2545 

 3.  หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม โดยเปนหลักสูตรที่เปดสอนตั้งแตป 2547 

 4.  หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม 

 5.  หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

 6.  หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  

 7.  หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

 8.  หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 9. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม 

 10. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร 

 11. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

 12. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

 13. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

 14. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 

 15. หลักสูตร วศ.บ. อิเล็กทรอนิกส 

 16. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 

 17.  หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ 

 18. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 
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 19.  หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

 20.  หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม 

 21. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชากีฏวิทยาและสิ่งแวดลอม 

 22. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 

กรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง 

 1. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเคมี 

 

การเปดสอนหลักสูตรใหม 

 1. หลักสูตร ค.อ.บ. ครุศาสตรวิศวกรรม 

 2. หลักสูตร ค.อ.บ. ครุศาสตรการออกแบบ 

 3. หลักสูตร ค.อ.บ. ครุศาสตรสภาพแวดลอมภายใน 

 4. หลักสูตร วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตรนานาชาติ) 

 5. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเคมี 

 

นักศึกษา (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน  2550) 

 1. นักศึกษาใหม 

  ในปการศึกษา 2550 สถาบันฯ ไดรับนักศึกษาเขาใหม จำนวน 6,438 คน เมื่อเทียบกับ  

ปการศึกษา 2549 ลดลง จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 1.30 โดยในระดับปริญญาตรี ลดลงจากปการศึกษา 2549 

จำนวน 344 คน คิดเปนรอยละ 6.22 ระดับปริญญาโท เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2549 จำนวน 249 คน คิดเปน  

รอยละ 27.07 และในระดับปริญญาเอก เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2549 จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 14.08  

 2. นักศึกษาทั้งหมด 

  ในปการศึกษา 2550 สถาบันฯ มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 21,815 คน เม่ือเทียบกับ  

ปการศึกษา 2549 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,160 คน คิดเปนรอยละ 5.62 โดยในระดับปริญญาตรี เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 

2549 จำนวน 606 คน คิดเปนรอยละ 3.52 ระดับปริญญาโท เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2549 จำนวน 495 คน   

คดิเปนรอยละ 15.69 และในระดับปรญิญาเอก เพิม่ข้ึนจากปการศกึษา 2549 จำนวน 59 คน คดิเปนรอยละ 21.69 

 3. ผูสำเร็จการศึกษา 

  ในปการศึกษา 2550 สถาบันฯ มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2549 ทั้งสิ้น จำนวน 

4,746 คน เมื่อเทียบกับรุนปการศึกษา 2548 มีผูสำเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้นจำนวน 309 คน คิดเปนรอยละ 6.94 

โดยในระดับปริญญาตรี เพิ่มขึ้นจากรุนปการศึกษา 2548 จำนวน 344 คน คิดเปนรอยละ 9.71 ระดับปริญญาโท 

เพิ่มขึ้นจากรุนปการศึกษา 2548 จำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 4.21 และในระดับปริญญาเอก เพิ่มข้ึนจากปการ

ศึกษา 2548 จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 33.33 
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จำนวนนักศึกษาใหม จำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา ปการศึกษา 2550 

 

 

 

 

  

คณะ/หนวยงาน 
จำนวนนักศึกษา 

ปริญญาเอก 

คณะวิศวกรรมศาสตร  1,923  389  52  2,364 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 387 62 2 451 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 562 245 7 814 

คณะวิทยาศาสตร 912 71 16 999 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 773 118 - 891 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 97 234 4 335 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  194  43  -  237 

วิทยาเขตชุมพร 340 - - 340 

วิทยาลัยนานาชาติ - 7 - 7 

 

รวม 5,188 1,169 81 6,438 

ปริญญาโท ปริญญาตรี 
รวม 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา ปการศึกษา 2550 

 

 

 

 

  

คณะ/สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษา 

ปริญญาเอก 

คณะวิศวกรรมศาสตร  7,118  1,201  201  8,520 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 1,691 274 11 1,976 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 1,441 821 32 2,294 

คณะวิทยาศาสตร 3,128 249 54 3,431 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2,425 329 8 2,762 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 403 608 17 1,028 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  767  160  8  935 

วิทยาเขตชุมพร 862 - - 862 

วิทยาลัยนานาชาติ - 7 - 7 

 

รวม 17,835 3,649 331 21,815 

ปริญญาโท ปริญญาตรี 
รวม 
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จำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา รุนปการศึกษา 2549 

 

 

 

 

  

คณะ/หนวยงาน 
จำนวนนักศึกษา 

ปริญญาเอก 

คณะวิศวกรรมศาสตร  1,613  190  9  1,812 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 308 54 - 362 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 503 204 2 709 

คณะวิทยาศาสตร 523 69 1 593 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 574 90 - 664 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 75 238 - 313 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  155  20  -  175 

วิทยาเขตชุมพร 136 - - 136 

 

รวม 3,887 865 12 4,764 

ปริญญาโท ปริญญาตรี 
รวม 

ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต  

 จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตของสถาบันฯ รุนปการ

ศึกษา 2548 ในภาพรวม 4 ดาน คือ ดานความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ดานความรูพื้นฐานที่

สงผลตอการทำงาน ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และดานคุณสมบัติและพฤติกรรมของ

บัณฑิต อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 3.88 โดยนายจางมีความพึงพอใจในดานคุณธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพมากที่สุด ในทุกระดับการศึกษา คาเฉลี่ยรวม 4.09 

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต จำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา รุนปการศึกษา 2549 

 

 

 

 

  

คณะ/สาขาวิชา 
จำนวน 

บัณฑิตมีงานทำ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  1,812  1,756  1,410 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 362 343 252 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 709 675 590 

คณะวิทยาศาสตร 593 574 394 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 664 654 466 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 313 305 267 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  175  173   131 

วิทยาเขตชุมพร 136 136 90 

 

รวมท้ังหมด 4,764 4,611 3,600 

ผูสำเร็จทั้งหมด ผูกรอกแบบสอบถาม 
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วิทยาลัยนานาชาติ 
 วทิยาลยันานาชาต ิจดัตัง้ขึน้ตามมตสิภาสถาบนั เม่ือวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2543 โดยเปนหนวยงาน

เทยีบเทาคณะ ดำเนนิการในลกัษณะหนวยงานในกำกบัของสถาบนัฯ เริม่ดำเนินการเม่ือเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2548 

 วัตถุประสงคในการจัดตั้ง 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูความสามารถสูง มีคุณธรรมและ  

  จริยธรรม ไดมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล และตรงตามความตองการในการพัฒนาประเทศ 

 2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิตใหสามารถศึกษาตอตางประเทศหรือประกอบอาชีพไดทั้ง  

  องคการภาครัฐและเอกชน ในระดับชาติและนานาชาติ 

 3. สนบัสนนุการพฒันาประเทศโดยเปนแหลงความรูและเปนทีป่รกึษาดานการบรกิารวชิาการ การวจิยั  

  ใหแกภาครัฐและเอกชน 

 4. เพือ่สงเสรมิความรวมมอืในระดบัชาตเิพือ่พฒันาความกาวหนาดานวชิาการและวจิยั เชน การจดัทำ  

  หลักสูตรรวม การทำวิจัยรวม การฝกอบรม การแลกเปล่ียนตัวนักศึกษาและคณาจารย 

 5. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหสถาบันเปนศูนยกลางความเปนเลิศทางวิชาการ ในระดับภูมิภาคและ  

  นานาชาติ 

 6. เนนการบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบโดยการจัดทำหลักสูตรเฉพาะกิจ รางหลักสูตรตาม  

  ความตองการของภาคอุตสาหกรรม หรือหลักสูตร demand driven และเปนการพัฒนาบุคลากร  

  และความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานภายนอก 

 

   

คณะ/หนวยงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร  159  3.73  0.55  3.62  0.56  4.03  0.60  3.65  0.51  3.79  0.48 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 26 3.48 0.61 3.45 0.51 3.58 0.74 3.41 0.71 3.49 0.61 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 58 3.71 0.52 3.61 0.53 3.96 0.60 3.60 0.59 3.75 0.49  

คณะวิทยาศาสตร 29 3.70 0.58 3.66 0.56 3.99 0.73 3.69 0.61 3.78 0.56  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 63 3.61 0.53 3.48 0.52 3.97 0.56 3.64 0.53 3.71 0.46  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  18 3.89 0.63 3.62 0.55 4.10 0.60 3.64 0.53 3.89 0.50 

วิทยาเขตชุมพร 13 3.75 0.49 3.47 0.30 4.14 0.39 3.78 0.49 3.83 0.34 

n 

ตารางแสดงการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนายจาง จำแนกตามคณะ 
 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดานความรู 
ความสามารถ 
ทางวิชาการ 

ในการปฏิบัติงาน 
F = 1.39 

ดานความรูพื้นฐาน 
ที่สงผลตอการทำงาน  

 
 

F = 1.12 

ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

และจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ  
F = 2.23 

ดานคุณสมบัติ 
และพฤติกรรม 
ของบัณฑิต  

 
F = 1.25 

 
 

รวม 
 

F = 1.73 

SD. SD. SD. SD. SD. - x - x - x - x - x 
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการ

กระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค โดยสถาบันฯ ไดดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ คือวิทยาเขตชุมพร 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ดำเนินการบริหารข้ึนตรง

กับสถาบันฯ แม โดยเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550 สภาสถาบัน ไดมีมติใหความเห็นชอบโครงสรางองคกร 

การแบงสวนราชการภายในวิทยาเขตชุมพร เพื่อใหการจัดโครงสรางองคกร และการแบงสวนงานภายในวิทยาเขต

ชุมพรเปนไปอยางมีระบบ มีความเหมาะสมและชัดเจน พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการดำเนินงานตามภารกิจ

ของวิทยาเขตชุมพรใหบรรลุเปาหมาย ตลอดจนมีความคลองตัวและเกิดความรวดเร็ว สงเสริมและพัฒนาการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคายิ่งขึ้น ซึ่งประกอบดวย 3 สำนักงาน 4 สำนักวิชา คือ 

 1. สำนักงานบริหารทั่วไป มีฐานะเทียบเทาหนวยงานระดับสำนักงานคณบดี 

 2. สำนักงานวิทยบริการ มีฐานะเทียบเทาหนวยงานระดับกอง 

 3. สำนักงานบริหารธุรกิจ มีฐานะเทียบเทาหนวยงานระดับกอง 

 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มีฐานะเทียบเทาหนวยงานระดับภาควิชา 

 5. สำนักวิชาวิทยาศาสตร มีฐานะเทียบเทาหนวยงานระดับภาควิชา 

 6. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีฐานะเทียบเทาหนวยงานระดับภาควิชา 

 7. สำนักวิชาพื้นฐานทั่วไป มีฐานะเทียบเทาหนวยงานระดับภาควิชา 

 โดยมีกรอบแนวคิด คือ 

 1. เปนโครงสรางแบบกะทัดรัด และเนนการบริหารจัดการแบบรวมศูนย เพื่อใชทรัพยากรรวมกัน 

ลดขั้นตอน ลดการทำงานซ้ำซอน และลดตนทุน 

 2. เปนการบริการรูปแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

วิทยาเขตชุมพร 

 7. การเรียนการสอน สามารถใชหลากหลายภาษา แตเนนมาตรฐานสากล 

 ในปการศึกษา 2550 วิทยาลัยนานาชาติ ไดจัดทำความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย  

ตางประเทศ ดังนี้ 

 1. Tokai University, Japan 

 2. Technical University of Freiberg, Germany 

 3. University of Strathcyde, UK 

 4. Harbin Institute of Technology,PR.China 

 5. Sun Moon University, Korea 

 6. National University of Laos, Laos 
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 บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงาน เทียบเทาคณะ ไดรับการจัดตั้งในป พ.ศ. 2529 เพื่อใหเปนสวนราชการ

ที่รับผิดชอบในการดำเนินการผลิตบัณฑิต และสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีระดับสูง

กวาปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ ดำเนินงานภายใตการบริหารงานของคณบด ี โดยมี  

รองคณบดีเปนผูชวยปฏิบัติราชการแทนคณบดีตามที่มอบหมาย มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยทำหนาท่ี

วางนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายของสถาบันฯ ในปงบประมาณ 2550 บัณฑิต

วิทยาลัยไดพัฒนาระบบบริหารความรูเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จำนวน 5 ระบบงาน ดังนี้ 

 1. ระบบการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษผานอินเทอรเน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมภาษาอังกฤษ เชน สามารถกำหนดชวงระยะเวลาการอบรมไดดวย

ตนเอง ตรวจสอบรายชื่อและประวัติของผูที่เขาอบรมภาษาอังกฤษ และ สามารถตรวจสอบรายช่ือของผูมีสิทธิ์เขา

อบรม เปนตน 

 2. ระบบการจัดการหลักสูตร เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการ

เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร เชน ดำเนินการจัดการเก่ียวกับขอมูลหลักสูตร ดำเนินการแกไขขอมูลหลักสูตรตางๆ 

และสามารถตรวจสอบขอมูลหลักสูตรที่ถูกจัดเก็บอยูในฐานขอมูล เปนตน 

 3. ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบสามารถ

กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมอิเล็กทรอนิกส เชน สามารถแนบไฟลเอกสารที่จะใชประชุม ผูเขารวม

ประชุมสามารถดาวนโหลดไฟลเอกสารเพื่อใชในการประชุม และกรรมการสามารถแจงแกไขรายงานการประชุม

ผานระบบ Webpage  เปนตน 

 4. ระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธ เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบสามารถดำเนิน

การเก่ียวกับขอมูลวิทยานิพนธ เชน จัดเก็บและแกไขหัวขอวิทยานิพนธ และขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทำ

บัณฑิตวิทยาลัย 

 3. เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการ ปฏิบัติงานทางดานวิชาการ และงานวิจัยใหเขมแข็งยิ่งขึ้น และรวม

กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในการใหบริการวิชาการแกชุมชนดวย 

 4. เตรียมพรอมสำหรับการบริหารจัดการที่เปนอิสระในอนาคต 

 ปจจุบันวิทยาเขตชุมพร มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 862 คน ผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 136 คน และ

ไดเปดสอนหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล • สาขาวิชาพืชสวน  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส • สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  • สาขาวิชาสัตวศาสตร  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 นอกจากหนวยงานระดับคณะ/วิทยาเขต ที่มีภาระหนาที่หลักในการจัดการศึกษาแลว ในระบบการ

จัดการศึกษาที่สมบูรณ จะตองประกอบดวยหนวยงานที่ทำหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาดวย ดังนี้ 
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 สำนักทะเบียนและประมวลผล เปนหนวยงานระดับคณะ มีหนาที่หลักในการใหบริการเกี่ยวกับงาน

ทะเบียนและประมวลผล แกนักศึกษา อาจารย ขาราชการ และเจาหนาที่ในสถาบันฯ ดวยระบบงานทะเบียนและ

ประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการลงทะเบียนรวมทั้งเตรียม

การรองรับระบบการจายเงิน E-payment ใหสมบูรณและสะดวกย่ิงขึ้น ซึ่งระบบสารสนเทศดังกลาวสามารถนำมา

ใชประเมินการเรียนการสอนของผูสอน ในปงบประมาณ 2550 มีผลการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

 1. ระบบสารสนเทศ สำนักทะเบียนฯ ระยะที่ 2 เปนการพัฒนาระบบเชื่อมตอกับงานระบบสารสนเทศ

เดิม ในดานตางๆ ไดแก ระบบการรับนักศึกษาโควตา ระบบการรับสมัครนักศึกษาตอเนื่อง ระบบการรายงานตัว 

ระบบการขอสำเร็จการศึกษา ระบบการตรวจการสำเร็จการศึกษา ระบบการข้ึนทะเบียนบัณฑิต ระบบการบริหาร

การรับปริญญา ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา ระบบการประมวลผลการศึกษา (ตัดเกรดผานอินเทอรเน็ต) และ

โปรแกรมสนับสนุนขอมูลแกฝายแผนงาน และสำนักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู 

 2. โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนการพัฒนาระบบโปรแกรมข้ึนทดแทน

ระบบเดิม แตระบบเดิมยัง Standby ไวในชวงแรก และในระยะยาวจะยกเลิกการใช ประกอบดวย ระบบลงทะเบียน

ผานอินเทอรเน็ต และระบบท่ีเกี่ยวของ เชน ทุน ระบบเพิ่ม เปล่ียน ถอน ผานอินเทอรเน็ต ระบบรับชำระเงิน และ

ออกใบเสร็จรับเงิน ระบบลงทะเบียนและชำระเงินนักศึกษาใหมทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และโปรแกรม

ปลีกยอย เชน โปนแกรมทรานสคริปต และปรับปรุงระบบตางๆ ซึ่งสถานะในปจจุบันไดพัฒนาถึงระดับที่คอนขาง

สมบูรณ สามารถใชงานไดครบวงจร 

 3. ระบบประเมินการสอน เปนระบบที่ใชในการประเมินการสอนของอาจารยในแตละวิชา โดยบังคับ

และกำหนดระยะใหนักศึกษาเขาไปประเมินอาจารยผูสอน หลังจากมีการประกาศผลการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ 

แลว สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงจะแจงผลการประเมินการสอนไปยังทุกคณะเพื่อใหทราบผลการประเมิน 

 4. โครงการจัดทำฐานขอมูลโรงเรียนและขอมูลนักศึกษาเพ่ือการรับโควตา เปนโครงการเชิงวิจัย ที่

จัดทำขึ้นเพ่ือเปนขอมูลเชิงสถิติ และขอมูลเชิงแนะนำสำหรับใหคณะสามารถนำไปประกอบการกำหนดนโยบาย 

และประกอบการตัดสินใจในการรับนักศึกษาโควตา ซึ่งระบบจะเก็บขอมูลเกรดที่นักศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย และเกรดที่นักศึกษาทำไดขณะเรียนที่ สจล. เพื่อวัดความสามารถของนักเรียนที่จบจากโรงรียนตางๆ 

 นอกจากนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผล มีแผนที่จะพัฒนาระบบ ตอไปอีก ดังนี้ 

สำนักทะเบียนและประมวลผล 

วิทยานิพนธของนักศึกษา และสามารถสืบคนหัวขอวิทยานิพนธและขอมูลวิทยานิพนธของนักศึกษา เปนตน 

 5. ระบบฐานขอมูลสำหรับผูบริหาร เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูบริหารในการตรวจสอบหรือคนหา

ขอมูลเกี่ยวกับงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยไดอยางสะดวก เชน คุณสมบัติผูสมัคร จำแนกตามหลักเกณฑตางๆ เชน 

เกรดเฉลี่ยในการจบการศึกษา สถานศึกษา สถานะการทำงาน ฯลฯ ยอดประกาศรับนักศึกษาของแตละหลักสูตร 

จำนวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร จำแนกตามแผนการศึกษา และจำนวนผูสำเร็จการศึกษา เปนตน 
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ภารกิจหลักของหนวยงาน 

 สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร เปนหนวยงานระดับคณะ ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง ไดรับการอนุมัติจัดตั้งเปนสำนัก เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2527 มีหนาที่ควบคุม  

ดูแลและใหบริการอุปกรณคอมพิวเตอรแกหนวยงานตางๆ ภายในสถาบันฯ เพื่อวัตถุประสงคในการเสริมสรางและ

สงเสริมความรูความชำนาญทางดานคอมพิวเตอร ใหแก นักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และเจาหนาที่ของสถาบันฯ 

สนับสนุน การเรียนการสอน และการศึกษาคนควาวิจัยทางดานคอมพิวเตอร พัฒนาระบบสารสนเทศ พรอมทั้งให

คำปรึกษาและชวยแกปญหาทางดานคอมพิวเตอร ใหแกบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบันฯ โดยในป 2550 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. ใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ จำนวน 3 หองๆ ละ 35 เครื่อง มีเครื่องพิมพแบบ  

  Dot Martix แบบ Laser แบบ Plotter แบบ AO และเครื่อง Scanner 

 2. ใหบริการแบบ E-mail address 

 3. ใหบริการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตผานระบบ Wireless และผานคูสายโทรศัพท (Modem) 

 4. ใหบริการพื้นที่สำหรับทำ Web Site 

 5. ใหคำปรึกษาหารือเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

 6. ใหบริการสืบคนวารสารทางวิชาการโดยผานระบบ SSL VPN 

 7. ใหบริการคอมพิวเตอรสำหรับประมวลผลแบบกริด 

 8. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนดานการบริหารจัดการของสถาบันฯ โดยระบบงานตางๆ   

  จะใชฐานขอมลูรวมกนัทำ ทำใหการบรหิารจดัการขอมลูเปนไปดวยความถกูตอง สะดวกและรวดเรว็ 

 9. จัดทำฐานขอมูลอุดมศึกษาทั้ง 3 ฐาน ไดแก ขอมูลนักศึกษา ขอมูลหลักสูตร และขอมูลบุคลากร 

  ตามรูปแบบมาตรฐานกลางเพื่อจัดสงใหสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 10. ใหบริการระบบการเรียนการสอนผานระบบอินเทอรเน็ต 

สำนักวิจัย 
และบริการคอมพิวเตอร 

 1. ระบบอาจารยที่ปรึกษา เปนระบบที่ชวยใหการติดตอระหวางอาจารยและนักศึกษาทำไดงายขึ้น 

และนักศึกษาจะไดผูชวยใหคำปรึกษาระหวางเรียน 

 2. ระบบจัดหองสอบอัตโนมัติ 

 3. ระบบแจงขาวสารแกนักศึกษาผานระบบ SMS  

 4. ปรับปรุงระบบใหสามารถทำงานเช่ือมโยงกันไดมากข้ึน 

 5. บำรุงรักษา 

 6. Re-Design 
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 11. ใหบริการโปรแกรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในโปรแกรมทางดานตางๆ จำนวน   

  4 กลุมดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานออกแบบ ประกอบดวย 

 1. CATIA 3. Solid Works 

 2. Autodesk 4. Unigraphics Solutions 

 ซึ่งโปรแกรมทั้ง 4 โปรแกรม มีความสามารถใชในการออกแบบงาน 2 และ 3 มิติ การวิเคราะห

พลศาสตรการเคล่ือนที่ของวัตถุการประกอบชิ้นงาน ตลอดจนวิเคราะหความแข็งแรงของวัสดุ เปนตน 

 กลุมท่ี 2 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานออกแบบ 

 1. Comsol เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาจากวิธีไฟไนตเอลิเมนต เพื่อประยุกตใชในการคำนวณทางดาน

กลศาสตรของแข็ง กลศาสตรของเหลว การถายเทความรอน แมเหล็กไฟฟาและปฏิกิริยาเคมี เปนตน 

 2. STAR-CD เปนโปรแกรมที่พัฒนาจากวิธีปริมาตรสืบเนื่อง เพื่อประยุกตใชในการคำนวณทาง

ดานพลศาสตรของไหล การถายเทความรอนปฏิกิริยาเคมีและการเผาไหม 

 กลุมท่ี 3 โปรแกรมคำนวณเชิงตัวเลขเฉพาะทาง 

 1. Arena เปนโปรแกรมท่ีใชเปนเครื่องมือในการสรางแบบจำลองในสถานการณตางๆ โดย

สามารถสรางแบบจำลองท่ีมีความซับซอน เชน กระบวนการผลิต ระบบการขนสง ธุรกิจการใหบริการ และการ

จัดการโซอุปทาน เปนตน 

 2. Altium เปนโปรแกรมวิเคราะหออกแบบ และจำลองสภาวะการทำงานทางดานอิเล็กทรอนิกส 

 กลุมท่ี 4 โปรแกรมชวยพัฒนาการคำนวณเชิงตัวเลข 

 1. MATLAB เปนโปรแกรมท่ีนิยมคำนวณในงานวิศวกรรมขั้นสูง เชนการแกระบบสมการเชิงเสน 

การวิเคราะหเมตริก การประมาณคา การวิเคราะหกราฟลักษณะ 2 และ 3 มิติ  

 2. Mathematica เปนโปรแกรมที่นิยมในการแกปญหาทางคณิตศาสตรขั้นสูง เชน สมการเชิง  

อนุพันธสามัญ สมการอินทริเกรชั่น สมการเชิงอนุพันธยอย และเรขาคณิตวิเคราะห เปนตน 

 

ผลงานดานอื่นๆ  

 1. จัดการอบรมทางวิชาการคอมพิวเตอร เชน การอบรม Cartia การอบรม Microsoft Vista   

การอบรม Cyber Camp การอบรม Mesh 
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 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีหนาที่หลักในการ  

สงเสริมสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเนื่องและเปนหองสมุดมีชีวิต โดยเปดบริการหองสมุดในและนอกเวลาราชการ แกนักศึกษา อาจารย 

ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ของสถาบันฯ รวมทั้งบุคคลและหนวยงานภายนอก โดยมีปณิธาน มุงมั่นใหบริการ

ทางวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู โดยยึดความตองการของผูใชบริการเปนหลัก  

โดยในป 2550  มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

 1. นำระบบสนับสนุนการจัดเก็บและบริการทรัพยากรสารนิเทศในหองสมุดดวยเทคโนโลยี RFID เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการของหองสมุดอัตโนมัติ 

  • การบริการคืนหนังสือดวยตนเอง ไดที่ตูรับคืนตลอด 24 ชั่วโมง ตามจุดบริการหองสมุดคณะ 

และอาคารตางๆ ภายในสถาบันฯ 

  • บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ผานบรรณารักษ 

  • การรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อปองกันหนังสือสูญหาย 

  • การสำรวจทรัพยากรสารนิเทศและการจัดชั้น การวางผิดชั้นและสำรวจหนังสือประจำป 

 2. ระเบียบการใหบริการหองสมุด ภายในสถาบันฯ เปนไปในรูปแบบเดียวกัน 

 3. การจัดหาและการดำเนินการทางเทคนิคของทรัพยากรสารนิเทศ ลดการซ้ำซอน ประหยัด  

งบประมาณ สวนกลางอาคารเฉลิมพระเกียรติเปนผูรับผิดชอบ หองสมุดคณะมีหนาที่ใหบริการ 

การพัฒนา 
หองสมุด 

 2. การจัดการศึกษาทางไกลผานระบบ Tele-conference กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

 3. การใหการตอนรับคณะผูเชี่ยวชาญญี่ปุนจากบริษัท ฮีโน ประเทศไทย จำกัด มาเยี่ยมชม 

 4. การใหการตอนรับคณาจารยจาก Shantung University มาเยี่ยมชม 

 5. การใหการตอนรับคณะนายทหารจากสำนักงานวิจัยทางการทหาร กระทรวงกลาโหมมาเยี่ยมชม 

 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย โดยการรวมทำบุญตักบาตร และการทำบุญ

คลายวันสถาปนาสถาบันฯ 
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  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดตระหนักถึงความสำคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษา จึงไดมีการเรงรัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกระตุนใหบุคลากรภายใน

สถาบันฯ มีความรูความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา มีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการ

ศึกษาอยางตอเนื่องในทุกคณะ/สำนักและระดับภาควิชา และนำผลประเมินของ สมศ. แจงใหประชาคมทราบถึง  

จุดออน จุดแข็งและกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบรายงาน

เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลรายงานตอสภาสถาบัน 

ในป 2550 มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

 1. งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  1.1 จัดทำขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมในการประเมิน

ภายใน ระหวางเดือนกันยายน 2549 - กรกฎาคม 2550 

  1.2 ฝกอบรมผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 29-30 มีนาคม 2550 

  1.3 จัดสัมมนาผูตรวจสอบเรื่อง การจัดทำคูมือการเขียนรายงานประเมินตนเอง วันที่ 29-30 

มีนาคม 2550 

  1.4 จัดทำขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมในการประเมิน

ภายนอก เดือนกุมภาพันธ 2550 

 4. ปรับปรุงพื้นที่บริการ ในสวนอาคารเฉลิมพระเกียรติ จากเดิมจะมีสวนปฏิบัติงานแทรกตามชั้น

ตางๆ ในปจจุบันไดยายขึ้นชั้นที่ 4 และจัดพื้นที่สวนบริการ ชั้น 1-3 เชื่อมโยงจุดบริการตางๆ ซึ่งสามารถขยาย

พื้นที่ไดมากขึ้นกวาเดิม เชน สวนบริการอินเทอรเน็ต หองสัมมนากลุมยอย ปรับปรุงอาคารหองสมุดคณะตางๆ 

ดานกายภาพ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 5. บริการ One Stop Service ณ บริเวณชั้น 1 ผูใชบริการสามารถยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศ  

จุดเดียวเบ็ดเสร็จจากเดิมแยกจุดบริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และบุคลากร 

 6. ปรับปรุงโดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนหยอม ทางเดินเทาแบบมีหลังคา 

 

แผนการพัฒนาหนวยงาน 

 ดานบุคลากร พัฒนาเพิ่มศักยภาพ สมรรถนะ สรางจิตสำนึกในการใหบริการ 

 ดานบริการ พัฒนาปรับปรุงระบบการใหบริการดานเทคโนโลยี ขยายเวลาการใหบริการ 

 ดานบริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุง โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน ลดความซ้ำซอน กระบวนการปฏิบัติงาน 

การประกันคุณภาพ 
และบริหารองคความรู 
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  1.5 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยคณะกรรมการผูประเมินภายนอก (สมศ.) 

ระหวางวันที่ 10-12 กันยายน 2550 

 2. การจัดการความรูในองคกร 

  2.1 ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน ในเดือน กรกฎาคม -

กันยายน 2550 

  2.2 จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรูในองคกร วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 

 3. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

  3.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำ

ปงบประมาณ 2550 และการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) วันที่ 26 มีนาคม 2550 

  3.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 24 

กรกฎาคม 2550 

  3.3 ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 

2550 โดยท่ีปรึกษาดานการประเมินผล (สมศ.) วันที่ 20 มิถุนายน 2550 

 

แผนการพัฒนาหนวยงาน 

 1. สรางเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเปรียบเทียบหนวยงาน  

  ในสถาบันฯ และพัฒนาระบบการประเมินภายในใหมีมาตรฐาน 

 2. สรางความเขาใจ และสรางฐานขอมูลของสถาบันฯ เพื่อนำมาพัฒนาการประเมินคุณภาพการ  

  ศึกษาภายนอกใหมีประสิทธิภาพ 

 3. พัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงานปรกติ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อ  

  ใหบุคลากร ไดมีการแลกเปลี่ยนความรู และรับฟงความคิดเห็นประสบการณจากผูอื่น 

 4. สรางความเขาใจในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และพัฒนาระบบฐานขอมูลให  

  มีประสิทธิภาพ 

 5. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ จัดทำเปนระบบสารสนเทศ 
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สำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Research Center for Communications  
and Information Technology (ReCCIT) 
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 สำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ReCCIT) ไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยี   

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใหจัดตั้งเปนหนวยงานภายในสถาบันฯ เริ่มดำเนินการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2540 ภายใตความรวมมือชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุน ผานองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan 

International Cooperation Agency : JICA) ในระหวางปงบประมาณ 2541-2545 ซึ่งองคกร JICA ไดสนับสนุน

การดำเนินงานดานตางๆ ไดแก ดานการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณการวิจัย การสงนักวิจัยในสำนักฯ ไปฝก

อบรมในประเทศญี่ปุน การสงผูเชี่ยวชาญญี่ปุนมาใหคำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานวิจัยแกนักวิจัยในหองปฏิบัติ

การวิจัยในสำนักฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 14 หองปฏิบัติการ ทั้งนี้การดำเนินงานภายใตความรวมมือชวยเหลือจาก

รัฐบาลญี่ปุนไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 ดังนั้นในปงบประมาณ 2546 เปนตนมา สถาบันฯ ไดดำเนิน

การตอโดยใชงบประมาณเงินรายไดสถาบันฯ สำหรับเปนงบดำเนินงาน   

 ปจจุบัน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนมา ReCCIT ดำเนินการภายใตระเบียบสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยสำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2549 

ซึ่งไดใหสำนักวิจัยการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานเทียบเทาคณะในสถาบันฯ โดยมีเปาหมายให

เปนศูนยกลางความเปนเลิศในการวิจัยพัฒนาและถายทอดความรูทางดานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ICT Center of Excellence) โดยมีนโยบายในการบริหารงาน ดังนี้ 

 1. สงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหเกิดการวิจัยรวม เพื่อสนองตอบตอโจทยปญหาของประเทศ 

 2. สงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยไดใชและเขาถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกรูปแบบ รวมท้ังการ  

  เพิ่มพูนความรูและเทคนิคในการวิจัยใหมๆ  

 3. สงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัยที่ไดมาตรฐานสูสังคมเพื่อนำไปสูการนำผลงานวิจัยไปสูการปฏิบัติ 

 4. สนับสนุนสงเสริมใหนักวิจัยแสวงหาแหลงเงินทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ 

 5. สงเสริมและสนับสนุน ผูปฏิบัติงานทุกดานใหมีความรูเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  

  และความกาวหนา 

 6. สงเสริมใหผูปฏิบัติงานและนักวิจัยเขารวมกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 7. ดำเนินการเพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาและการใหบริการ เปนที่ยอมรับของประชาคมทั้ง  

  ภายในและภายนอกสถาบันฯ 



 สำนักวิจัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลและการประยุกตใชงาน เปนหนวยงานระดับคณะ   

ไดรับการอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 ทำหนาที่เปนศูนยกลางความเช่ือมโยงระหวางหนวยงานดาน

วิชาการและภาคอุตสาหกรรม ภายใตการดำเนินการตางๆ ไดแกการสนับสนุนและดำเนินงานดานการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทางท่ีตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยมุงเนนการปรับปรุง

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ เชน การศึกษา

และรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทำ Technology Foresight การจัดการประชุม/สัมมนา เพื่อนำผลงานไปประยุกตใชใน

ภาคอุตสาหกรรม เปนตน โดยในป 2550 มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

 1. แผนงานเพื่อพันธกิจดานการวิจัย 

  • สรางเครือขายนักวิจัยในและตางประเทศใหเขมแข็ง 

  • ประสานงานระหวางนักวิจัยในเครือขายกับภาคอุตสาหกรรม 

  • สรางหองปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย 

  • สรางความรวมมือการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐภาคอุตสาหกรรม ทั้งในและตางประเทศ 

  • เสริมสรางขีดความสามารถการวิจัยของสำนักฯ ใน 6 ดาน 

 2. แผนงานดานการพัฒนาบุคลากร 

  • จัดทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก เพื่อทำโครงการวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวของ 

  • สนับสนุนและสงเสริมใหมีวิชาเลือกดาน DSTA ในระดับ ปริญญาตรี 

  • จัดหลักสูตรฝกอบรมระดับปริญญาโท-เอก ที่เนนการวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกภาครัฐ  

   และภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

  • จัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษา และบุคลากรจากอุตสาหกรรม 

  • รวมกับหนวยงานภายในและตางประเทศเพ่ือสรางนักวิจัยของสำนักฯ ที่มีความเชี่ยวชาญใน  

   เทคโนโลยีการบันทึกขอมูล 

 3. แผนงานดานการสรางเครือขายความรวมมือและถายทอดเทคโนโลยี 

  • จัดใหมีการหารือ และสัมมนารวมกับภาคอุตสาหกรรมทุก 3 เดือน 

  • จัดใหมีการอบรมรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

  • จัดการประชุมวิชาการประจำป 

สำนักวิจัยรวมดานเทคโนโลยี 
การบันทึกขอมูลและการประยุกตใชงาน 
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 วิสัยทัศน สงเสริม สนับสนุนและนำผลงานช้ันเลิศทางวิชาการ วิทยาการที่หลากหลาย เพื่อบริการ

ตอหนวยงานอื่น ชุมชนและสังคม รวมถึงประเทศชาติใหเกิดการกระจายความรูทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เพื่อนำ

พัฒนาประเทศ 

 

 พันธกิจ สนับสนุน และเผยแพรความรูทางวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยี เพื่อบริการสังคมใหเกิด

ความพึงพอใจสูงสุด สนับสนุนงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของอาจารยใหอยู

เหนือระดับมาตรฐาน ตามเปาหมายของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย นำนวัตกรรมดานการเรียนการสอนมาประยุกต

ใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

 

 ผลการดำเนินงาน ในปงบประมาณ 2550 

 ดานงานบริการวิชาการ 

 ปรับปรุงระเบียบฯ งานบริการวิชาการ ใหบริการอำนวยความสะดวกในการรับปรึกษาและออกแบบ

ใหแกหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน รับทดสอบและวิเคราะหวัสดุทางดานวิศวกรรมเกษตร และ

วิทยาศาสตร จัดฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี รับจางทำของ สรางเครื่อง และติดตั้ง รวมทั้งใหบริการวิชาการ

ทางดานอื่นๆ  

 ดานทรัพยสินทางปญญา 

 ดำเนินการจัดทำระเบียบสำนักสงเสริมฯ วาดวยการบริหารและจัดสรรผลประโยชนจากงานอันเปน

ทรัพยสินทางปญญา 

  • ดำเนินการสรางเครือขายนักวิจัยในประเทศ และตางประเทศ 

  • สราง Website ประชาสัมพันธ และสรางระบบฐานขอมูลนักวิจัยและงานวิจัย 

  • จัดทำ electronic newsletter เพื่อเผยแพรขาวสารและผลงานวิจัย 

  • จัดทำ technology roadmap 

สำนักสงเสริมและบริการ 
พระจอมเกลาลาดกระบัง 
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สำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาลาดกระบัง 
 วิสัยทัศน เพิ่มองคความรูและบุคลากรดานนาโนเทคโนโลยีที่สามารถพึ่งตนเอง และรองรับการ

พัฒนานาโนเทคโนโลยีที่สามารถแขงขันกับนานาชาติได 

 

 ผลการดำเนินงาน ในปงบประมาณ 2550 

 ผลงานการวิจัย 

 • สาขาวัสดุนาโน ประกอบดวย โครงการการตรวจวัดคุณสมบัติทางแสงของฟลมบาง และโครงการ

การคำนวณเชิงฟสิกสสำหรับวัสดุนาโน 

 • สาขานาโนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย โครงการการประดิษฐอุปกรณตรวจรับแสงโครงสราง

โลหะ-สารกึ่งตัวนำ โครงการประดิษฐไดโอดเปลงแสงสารอินทรีย และโครงการการประดิษฐเซลลแสงอาทิตยสาร

อินทรีย 

 • สาขาเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ ประกอบดวยโครงการการประดิษฐเซ็นเซอรวัดความเปนกรด-เบส 

โครงการชุดตรวจวัดสำเร็จรูป และโครงการระบบตรวจวัดทางแสง 

 ผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร 

 • อุปกรณโฟโตโวลเตอิกเซลลแบบฟลมบางสารก่ึงตัวนำอินทรียโมเลกุลขนาดเล็ก 

 • วิธีการจัดเตรียมขั้วไฟฟาแบบโปรงใสอินเดียมทินออกไซดบนแผนพลาสติก 

 • อุปกรณตรวจรับแสงจากฟมลบางผลึกอินเดียมไนไตรดระดับนาโนเมตร 

 • อุปกรณเปลี่ยนแสงเปนแรงดันไฟฟาโปรงใสจากฟลมบางอินเดียมทินออกไซด 

 • สายอากาศพลาสติกนำไฟฟาโปรงใสจากฟลมบางอินเดียมออกไซด 

 • อุปกรณกรองแสงฟลมบางนาโนคริสตัลอินเดียมออกซีไนไตรด 

 • วธิกีารปลกูฟลมออกซไีนไตรดโดยควบคมุเวลากาซในระบบรแีอคทฟีอารเอฟแมกนีตรอนปตเตอรงิ 

 • วิธีการเตรียมฟลมบางอินเดียมทินออกซีไนไตรดและอุปกรณกรองแสงนำไฟฟา 
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 จากสภาพการณปจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศมีจำนวนมากข้ึนและไดมีการ

พัฒนาในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะศักยภาพทางดานการวิจัยและวิชาการ ดังนั้น สถาบันฯ จึงตอง  

เตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถดานวิจัยและวิชาการ เพื่อนำองคกรไปสูความเปนเลิศทางดานวิจัยและ

วิชาการ โดยในป 2550 สถาบันฯ ไดดำเนินการเพื่อพัฒนาการวิจัยเปนการสรางองคความรูสูความเปนเลิศดังนี้ 

 1. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารย โดยสภาสถาบัน ไดใหความเห็นชอบระเบียบสถาบัน

วาดวยกองทุนวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2548 โดยอนุมัติใหใชเงินคงคลัง จำนวน 71,035,500 บาท เปนทุนเริ่มตนเพื่อ

สนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย และใหความเห็นชอบระเบียบวาดวยกองทุนวิจัย สจล. และในป 2550 สถาบันฯ 

ไดสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 8,833,300 บาท 

 2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย สรางและขยายผลงานวิจัย โดยสรางเครือขายความรวมมือ ดานการแลก

เปลี่ยนนักวิจัยและทำวิจัยรวมกันเพิ่มขึ้นมากกวา 20 แหง ทั้งในและตางประเทศ เชน Ball State USA, 

Shianghai University of Sport จีน, Saga University ญี่ปุน, SIPA, NECTEC, CAT Telecom, กระทรวง

ยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทอท. ฯลฯ  

 3. สรางเวทีใหนักวิจัยของสถาบันฯ ไดนำเสนอผลงานและแสดงถึงศักยภาพของสถาบันฯ โดยเปน

เจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้ 

  3.1 International Symposium on Biocontrol and Biotechnology,(2007)  

  3.2 International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology  

   (ICEAST 2007) 

  3.3 The Joint Conference of 48th Anniversary on Academic Cooperation between  

   JICA and KMITL and The 9th Field Wise Seminar of AUN/SEED-Net, (2007) 

 4. ผลักดันใหเกิดหนวยงานเชี่ยวชาญและความเปนเลิศเฉพาะดาน (Excellence Center) ไดแก 

  4.1 สำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง เพื่อการวิจัย พัฒนา ออกแบบและ                 

   วิศวกรรมดานนาโนเทคโนโลยีของประเทศ ไดแก แวนตานาโน ซึ่งนำไปใชทางการแพทย  

   และแวนนาโนคริสตอล ซึ่งเปนนวัตกรรมใหม ชวยงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร และไดรับ  

   สิทธิบัตรในตางประเทศ 2 US Patents  และในประเทศ 5 สิทธิบัตร 

  4.2 สำนักวิจัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลและการประยุกตใชงาน เพื่อเปนศูนยความเปน 

   เลิศดาน Hard Disk Drive  

  4.3 โครงการพัฒนาศูนยเครือขายการวิจัยดานเทคโนโลยีเนื้อสัตว เพื่อเปนศูนยความเปนเลิศดาน 

   เทคโนโลยีเนื้อสัตว 

  4.4 โครงการศูนยความเปนเลิศทางดานฟสิกส (Center of Excellence) 

การวิจัย 
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  ในปงบประมาณ 2550 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดรับทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากงบประมาณแผนดิน จำนวน 128 โครงการ จำนวนเงินในการวิจัยทั้งสิ้น 53,343,200 บาท และไดรับทุน

อุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก จำนวน 71 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 103,209,505.40 บาท นอกจากน้ี 

สถาบันฯ ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนใหขาราชการของสถาบันฯ ไดจัดทำโครงการ

วิจัยอกีจำนวน 168 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 21,833,300 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

   

 ลำดับท่ี  ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ จำนวนเงิน (บาท) 

  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 1  ระบบหุนยนตชวยบำบัดขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2 นายปติเขต  สูรักษา  379,000 

 2  การกล่ันโมเลกุล สำหรับสารที่วองไวตอความรอน (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2  นายประกอบ  กิจไชยา  499,240 

 3  การพัฒนาเซนเซอรตรวจจับไอระเหยของแอลกอฮอล  นายนรินทร  อติวงศแสงทอง  480,000 

  โดยการตอบสนองทางกระแสของชั้นนาโนพอรัสซิลิกอน 

 4  เซนเซอรสนามแมเหล็กแบบไดโอดคู  นายเติมพงษ  เพ็ชรกูล  200,000 

 5  เซนเซอรเคมีดวยฟลมทอนาโนคารบอน นายเติมพงษ  เพ็ชรกูล  205,000 

 6  การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตสารเคลือบผิวพอลิเมอร นายสุรัตน  อารีรัตน  314,120 

  สำหรับแสงอาทิตย 

 7  การออกแบบและสรางเครื่องหั่นยอยฟางอัดฟอน สำหรับการทำอาหารผสม นายวินัย  กลาจริง  452,200 

 8  อุปกรณตรวจวัดกาซที่ใชชั้นความนำพื้นผิวบนฟลมเพชร นายโยธิน  วงศประเสริฐ  450,000 

 9  การพัฒนาระบบขับไลนกดวยเสียงอัลตราโซนิกส นายอภินัย  ฤกษรัตน  395,000 

 10  การพัฒนาไมโครเทอรโมคัปเปลแบบฟลมบางโลหะ นายรังสรรค  เมืองเหลือ  470,000 

 11  การพัฒนาโปรแกรมเขารหัสทั้งภาพและเสียงแบบ MPEG-4 นายสุรินทร  กิตติธรกุล  304,200 

   บนโทรศัพทเคล่ือนที่ยุคที่ 3 ชนิดประหยัดพลังงาน 

 

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 1  ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมบนเวิลด วาย เว็บ ภาค 2  นางวัชรี  วัชรสินธุ  885,000 

  เรื่อง “สถาปตยกรรมพระวิหาร” (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2 

 2  การศึกษามาตรฐานการใชพื้นที่โลง เพื่อการนันทนาการในสวนสาธารณะ นายนิติชาญ  ปลื้มอารมย  1,500,000 

  และอทุยานแหงชาต ิ(ตอเนื่อง 3 ป) ปที่ 3 

 3  การศึกษาการวางแผนพัฒนาภูมิทัศนและอนุรักษสภาพแวดลอม นายนิติชาญ  ปลื้มอารมย  2,000,000 

  ชายฝงทะเลภาคใตของประเทศไทย (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2 

 4  การวางแผนพัฒนาพื้นที่โลงในกรุงเทพฯ (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2  นายนิติชาญ  ปลื้มอารมย  1,200,000 

 5  ศึกษาพฤติกรรมการตั้งระดับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในหองพักโรงแรม  นายกฤษฎา  อินทรสถิตย  12,000 

  (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2 

จำนวนโครงการวิจัยท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินปงบประมาณ 2550 

จำนวน 128 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 53,343,200 บาท 
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 ลำดับท่ี  ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ จำนวนเงิน (บาท) 

 6  การประเมินสมรรถนะและความกาวหนาในการประกอบวิชาชีพของ นางจันทนี  เพชรานนท  260,000 

  บัณฑิตภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2 

 7  การจัดที่อยูอาศัยของครอบครัวที่มีสมาชิกเปนผูปวยโรคสมองเสื่อม  น.ส.เบญจมาศ  กุฎอินทร  92,000 

 8  การพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการสำหรับสาขาการบริหารทรัพยากรกายภาพ น.ส.นิจสิรี  แววชาญ  533,000 

 9  การศึกษาสภาพความสมดุลระหวางที่อยูอาศัยและแหลงงาน  น.ส.วันเพ็ญ  เจริญตระกูลปต ิ 500,000 

  เพื่อลดการเดินทางและมลพิษทางสิ่งแวดลอม : กรุงเทพมหานคร 

 10  ปจจัยที่สงผลตอความสมดุลระหวางแรงงานและที่พักอาศัย นายนพดล  สหชัยเสรี  500,000 

  สำหรับชุมชนเมืองในฐานะกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินในเมือง  

  และการเดินทางไปสูแหลงงาน : กรณีศึกษาเขตชานเมืองดานตะวันออก 

  ของกรุงเทพมหานคร 

 11  การประเมินระบบโครงขายขนสงมวลชน เพื่อการเชื่อมโยงกิจกรรม นายนพดล  สหชัยเสรี  850,000 

  ในเมืองใหญและผลกระทบตอรูปแบบการขยายตัวของเมืองในอนาคต  

  กรณีศึกษาโครงขายขนสงมวลชนระบบราง (URMAP) ในกรุงเทพมหานคร 

 12  โครงการตนแบบงานออกแบบโลหะเพื่อตอบสนองการพัฒนาสินคา นายสมประสงค  รุงเรือง  990,000 

  ในระดับหมูบาน โดยมุงเนนสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑโลหะ  

  เพื่อแขงขันในระดับสากล 

 13  การออกแบบสภาพแวดลอมเพ่ือการเขาถึงของคนตาบอด น.ส.พรพรรณ  บุญชื่น  510,000 

 14  ศึกษาผลกระทบของแสงแดดที่มีตอสีของวัสดุตกแตงภายใน  นายกฤษฎา  อินทรสถิตย  545,000 

  (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 1 

 

  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 1  ศึกษารูปแบบแผนผังเสนทางการพัฒนาชุมชน เขตลาดกระบัง  นางรวีวรรณ  ชินะตระกูล  1,114,900 

  เปนแหลงทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ เพื่อรองรับ 

  สนามบินสุวรรณภูมิ (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2 

 2  การพัฒนาชุมชนในเขตลุมน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  นายสมพล  ดำรงเสถียร  663,300 

  (ตอเนื่อง 2 ป)  ปที่ 2 

 3  แบบเรียนภาษาไทยโบราณ : การศึกษาเชิงวิเคราะห น.ส.จันจิรา  จิตตะวิริยะพงษ  78,500 

 4  การบูรณาการโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกสำหรับ นายธเนศ  ภิรมยการ  426,000 

  การออกแบบเครื่องปนดินเผา 

 5  การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาองคความรูในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ นายจิระเสกข  ตรีเมธสุนทร  300,000 

  และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 6  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองของ นายจำลอง  ศรีสุวรรณ  590,000 

  นักศึกษาจากมลพิษทางเสียงของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 7  การบูรณาการสภาพแวดลอมทางดานกายภาพจากรูปทรงสถาปตยกรรม น.ส.พัสตราภรณ  มีศิริ  777,700 

  ภายในและการออกแบบครุภัณฑอาคารเรียนเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

  ครุศาสตรอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

  ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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 8  ออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมตราสินคาและบรรจุภัณฑ เพื่อสิ่งแวดลอม นายอุดมศักดิ์  สาริบุตร  2,419,400 

  สำหรับชุมชนในเขตภาคกลาง (โครงการชุด) 

  - การออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมเพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับกลุมดอยโอกาส นายอุดมศักดิ์  สาริบุตร  1,152,200 

   และคนพิการในเขตภาคกลาง 

  - การออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม นางศิริพรณ  ปเตอร  1,267,200 

   สำหรับผลิตภัณฑชมุชนในเขตภาคกลาง 

 9 ปจจัยที่ทำใหเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต น.ส.วรนารถ  แสงมณี  385,000 

  และประกอบเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย 

 10  ความตองการกำลังคนทางชางอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ นางพรรณ ี ลีกิจวัฒนะ  580,000 

  ในนิคมอุตสาหกรรม 

 11  การสกัดสารหอมระเหยและการใชประโยชนจากขาวเมาเพื่อเพิ่มมูลคา นางจินตนา  บุนนาค  698,300 

 

  คณะวิทยาศาสตร 

 1  การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรียฤทธิ์ตานการเกิดอนุมูลอิสระ น.ส.สุรีย  นานาสมบัต ิ 200,000 

  และสารออกฤทธิ์ในสารสกัดจากผักพื้นบานของไทย (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2 

 2  การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดน้ำมันสบูดำ  น.ส.มาริสา  จาตุพรพิพัฒน  300,000 

 3 การผลิตสีผสมอาหารจากเชื้อราโมแนสคัสบนอาหารแข็งในถังหมักหมุน นายสมชาย  ไกรรักษ  200,000  

  ขนาด 5 ลิตร 

 4  ความหลากหลายของสารเฟลโวนอยดจากสายพันธุขาวไทย น.ส.กนกพร  สมพรไพลิน  200,000 

  ตอบสนองการทนตอโรคไหม 

 5 การตรวจวัดยาปราบศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟตบางชนิด  นางสุวรรณ  ไชยสิทธิ์  200,000 

  ดวยระบบโฟลวอินเจคชั่น โดยใชขั้วไฟฟาคารบอนเพสตปรับปรุงดวย 

  คารบอนนาโนทิวบออรกาโนฟอสเฟตไฮโดรเลส 

 6  การผลิต (L+) กรดแลกติกโดยใชผลิตผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมนม  นางสุขใจ  ชูจันทร  170,000 

  (Why) สำหรับการหมักแบบกะดวยเช้ือ 

 7  การพัฒนาระบบวิเคราะหการรุกรานเครือขายคอมพิวเตอร  นายศังกรศรัณย ลองชูผล  200,000 

 8  การเหน่ียวนำและการคัดเลือกสายพันธุกลายของเชื้อ Aspergillus fumigatus นางอารี  ฤทธิบูรณ  180,000 

  ที่ทนอุณหภูมิสูงและเพิ่มการผลิตเอนไซมไซลาเนส 

 9  การเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาแบบชวงสำหรับคากลางประชากรหนึ่งกลุม นางอุมาพร  จันทศร  52,000 

  โดยใชวิธีทางพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก 

 10  การสังเคราะหเพฟไทดธรรมชาติและอนุพันธุโดยวฏัภาคสารละลาย น.ส.พัชนี  เจริญยิ่ง  200,000 

  และวัฏภาคของแข็ง 

 11  การสรางแบบจำลองสำหรับการเคลื่อนยายฝูงชนกรณีสถานการณฉุกเฉิน นายกฤษฎา  บุศรา  250,000 

  ในอาคารผูโดยสารของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 12  การตรวจสอบความผิดปกติของอสุจิดวยเทคนิค  นายศักดา  ไตรศักดิ์  500,000 

  Interphasr Fluorescence In Situ Hybridization 

 13  ผลของรัศมีไอออน ณ บริเวณรอยตอเฟสของสารเฟรโรอิเล็กทริกที่มี PZT นายประยงค  ดวงดี  300,000  

  เปนองคประกอบหลัก (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 1 

 14  การผลิตไบโอไฮโดรเจนพลังงานทดแทนแหลงใหมจากจุลสาหราย  น.ส.สรัญญา  พันธุพฤกษ  250,000 

  (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 1 

 15  อนุกรมวิธานและสารทุติยภูมิของเชื้อแอคติโนมัยซีทสจากดินพื้นท่ีพร ุ นายจิตติ  ทาไว  200,000 

  เขตอบอุนและดินปาพรุของประเทศ (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 1 
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 16  การปรับปรุงพันธุหญาไนลโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ตอเนื่อง 3 ป) ปที่ 1 นายอนุรักษ  โพธิ์เอี่ยม  200,000 

 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 1  การจัดการเพาะเลี้ยงปูทะเลอยางยั่งยืน : ตัวชี้วัดในการจำแนกระยะการเจริญ น.ส.อนัญญา  เจริญพรนิพัทธ  199,990 

  ของรังไขของปูทะเล (Scylla spp.) เพื่อการเพาะฟก 

 2 การแยกสารอัลลีโลพาทีจากใบพุทธชาติกานแดง  นายจำรูญ  เลาสินวัฒนา  160,000 

 3  ผลของปริมาณการใหน้ำที่มีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต นายสมยศ  เดชภิรัตนมงคล  99,000 

  และสารเคอรคูมินอยดในขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) 

 4  การกัดเซาะชายฝงทะเลบริเวณชายฝงทะเลตะวันตกของประเทศไทย  นายอภิศักดิ์  โพธิ์ปน  150,000 

 5  การพัฒนาผลิตภัณฑพืชสมุนไพรจากขมิ้นชนั ไพล ฟาทะลายโจร และวานน้ำ นางมยุรา  สุนยวีระ  120,000 

  เพื่อใชในการปองกันกำจัดแมลงวันบานและแมลงวันหัวเขียว 

 6  ผลของสารละลายเคมีบางชนิดที่มีตอกายวิภาคของกานชอดอก นาง ช.ณิฏฐศิริ  สุยสุวรรณ  150,000 

  และอายุการปกแจกันของชอดอกปทุมมา 

 7  การกำหนดเขตวิกฤตเพ่ือการปองกันการชะลางพังทลายของดินในพื้นท่ี นายอภิศักดิ์  โพธิ์ปน  150,000 

  จังหวัดกาญจนบุรีโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 8  คุณภาพเนื้อของโคที่เลี้ยงดวยเปลือกสับปะรดเปนอาหารหยาบ  นางจุฑารัตน  เศรษฐกุล  180,000 

 9  การปองกันกำจัดเพล้ียไฟศัตรูบัวหลวงโดยวิธีผสมผสาน  น.ส.สุวรินทร  บำรุงสุข  180,000 

 10  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมธุรกิจชุมชน  น.ส.ถนอมนวล  สีหะกุลัง  120,000 

 11  ผลของระดับอุณหภูมิและระยะเวลาการทำ precooling ตอคุณภาพ นายสมชาย  กลาหาญ  150,000   

  และอายุการเก็บรักษามังคุด 

 12  ผลของสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล Oscillatoria และ microcystis  นายสมชาย  หวังวิบูลยกิจ  180,000 

  ที่สรางสารพิษ microcystin ตอกุงทะเลที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ 

 13  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวประดับ  น.ส.สุเม  อรัญนารถ  130,000 

 14  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรดินในพื้นท่ี นายกนก  เลิศพานิช  150,000 

  ชุมน้ำอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 

 15  ผลของไฮโดรไพรมม่ิงและออสโมไพรมม่ิงตอความงอกและความแข็งแรง นายอารมย  ศรีพิจิตต  99,330 

  ของเมล็ดพันธุมะเขือเทศ 

 16  การพัฒนาพันธุมะเขือเทศรับประทานสดนอกฤดูกาลโดยวิธีคัดเลือก นายสมภพ  ฐิตะวสันต  120,000 

  แบบบันทึกประวัติในประชากรที่ 9 และ 10 

 17  สมบัติและศักยภาพทางการเกษตรของดินทรายจัดชายฝงทะเลตะวันตก นายกรรณ  จินดาประเสริฐ  150,000 

  ของประเทศไทย 

 18 การผลติสารสกดัจากสาหรายทะเลเพือ่ควบคุมการเจรญิของสาหรายเซลลเดยีว นางนงนุช  เลาหะวิสุทธิ์  160,000 

  ในบอเลี้ยงปลาสวยงาม 

 19  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตเห็ดโคนนอยที ่ นายปญญา  โพธิ์ฐิติรัตน  100,000 

  เพาะเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม 

 20  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรดินในพื้นท่ี นายกรรณ  จินดาประเสริฐ  150,000 

  ลุมน้ำปากพนังภายหลังโครงการพัฒนาพื้นที่ปากพนัง 

 21 การวิจัยและพัฒนาการผลิตถานกะลามะพราวในระดับเกษตรกร นายลือพงษ  ลือนาม  150,000 

 22  ผลของระยะเวลาปลูกที่แตกตางกันที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตตะไคร นายธวัชชัย  อุบลเกิด  80,000 

  พันธุพื้นเมือง 2 พันธุ 
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 23 ศึกษารูปแบบและความเปนไปไดในการนำสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไปสู นางทิพวรรณ  ลิมังกูร  180,000 

  การปฏิบัติจริงกรณีศึกษา : ผาไหม แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ  

  (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 1 

 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 1  การผลิตกลิ่นควันผงสำหรับขนมไทยโดยใชวีเอนแคบซูเลชั่น นายกิตติพงษ  หวงรักษ  32,000  

  (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2 

 2  การสกัดไลโคพีนจากกากมะเขือเทศโดยเทคนิคสกัดคารบอนไดออกไซดเหลว นางพอใจ  ถามากร  247,600 

  เหนือจุดวิกฤต (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2 

 3  น้ำสมสายชูจากเปลือกและเนื้อมะมวงเพ่ือเอกลักษณไทย  นายวราวุฒิ  ครูสง  213,500 

 4  ปริมาณกรดฟนอลิก สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดและความสามารถ นายประพันธ  ปนศิโรดม  229,600 

  ในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันของเปลือก เนื้อและเมล็ดในของมะมวง 

  สายพันธุตางๆ ที่ระดับความสุกตางกัน 

 5  โยเกิรตโพรไบโอติกจากธัญพืช (ลูกเดือย)  นางศศิวิมล  ชื่นอิ่ม อาเหม็ด  127,840 

 6 การอบแหงแบบชั้นบางสำหรับเสนกวยเต๋ียว  นายกิตติชัย  บรรจง  135,340 

 7  ฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรียจากพืชปาอาหารบางชนิดของชาวเขา น.ส.วริพัสย  อารีกุล  292,600 

  ทางภาคเหนือของประเทศไทย 

 8  ผลของการเคลือบสมเขยีวหวานตอการเปล่ียนแปลงทางสรรีวทิยาและคุณภาพ นางระติพร  หาเรือนกิจ  191,560 

 9 การศึกษาอัตราการหายใจของผักและผลไมในภาชนะบรรจุพลาสติก นางรุจิรา  ตาปราบ  221,560 

 10  ศึกษาการกระจายตัวของสารลิโมนินและนาริงจินในผลสมโอ  นางระติพร  หาเรือนกิจ  235,220 

 11  การสกดัสารชีวกจิกรรมในขาวกลองดวยซปุเปอรครติคอล-คารบอนไดออกไซด นางวรรณา  ตั้งเจริญชัย  149,560 

 12 การลดเช้ือซาลโมเนลลาในระหวางการหมักแหนมดวยกลาเชื้อแบคทีเรีย นายอดิศร  เสวตวิวัฒน  236,560 

  แลกติกสายพันธุที่ผลิตแบคเทอริโอชินในกลุม Pediocin PA-1  

  และการยอมรับของผูบริโภคตอการผลิตแหนมนวัตกรรมแบบกึ่งแหง 

 13  การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของขาวสารและการปลอมปน นางพอใจ  ถามากร  202,600 

  ขาวหอมมะลไิทยโดยใชเทคนคิ FT-NIR สเปคโตรสโคป (ตอเนือ่ง 2 ป) ปที ่1 

 14  กระบวนการผลิตผงเตาหูและคุณสมบัติของอิมัลชั่นเจลจากผงเตาหู  นางยุพร  พืชกมุทร  162,860 

  (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 1 

 15  การทดสอบกลิ่นควันเหลวโดยการประเมินทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา  นายกิตติพงษ  หวงรักษ  169,040 

  (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 1 

 

  บัณฑิตวิทยาลัย 

 1  การพัฒนากลาเชื้อจุลินทรยีโพริไบโอติกสำหรับการผลิตอาหารหมัก น.ส.สุรีย  นานาสมบัติ  230,000 

  จากสัตวน้ำ (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2 

 2  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกสประเภทปอรซเลน  นายจตุรงค  เลาหะเพ็ญแสง  478,560 

 3  สารชีวกิจกรรมในขาวกลองงอกหอมมะล ิ นางวรรณา  ตั้งเจริญชัย  196,560 

 4  ผลของ Salicylic acid, Methyl jasmonate และ ß-aminobutyric acid  นายพรหมมาศ  คูหากาญจน  114,000 

  ในการชักนำใหเกิดความตานทานโรคในมะเขือเทศที่ปลูกในระบบปลูกพืช 

  โดยไมใชดิน 

 5  ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีตอการศึกษา  นางฉันทนา  วิริยเวชกุล  300,000 

 6  การลดจำนวนเช้ือ Salmonella Anatum บนเนื้อสุกรสดดวยกรดอะซิติก นายวราวุฒิ  ครูสง  138,560 
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 7 การผลิตกรดอินทรียเพื่อยับยั้งเชื้อราจาก  Whey Permeate โดยวิธีการ  นางสุขใจ  ชูจันทร  250,000 

  หมักแบบกะของเชื้อ Propionibacterium acidipropionici ATCC 4965  

  (ระยะเวลา 1 ป 6 เดือน) 

 8  ผลของระดับอุณหภูมิและระยะเวลาในการ Precooling ตอคุณภาพ นายสมชาย  กลาหาญ  213,600 

  และอายุการเก็บรักษามะนาว 

 9  การศึกษาการจัดการดานทรัพยากรมนุษยของธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต น.ส.วรนารถ  แสงมณี  197,000 

  เครื่องปรับอากาศในประเทศไทย 

 10 การใชประโยชนของกากถั่วเหลืองที่ไดจากการผลิตน้ำนมถ่ัวเหลือง นางยุพร  พืชกมุทร  147,600 

  ในการผลิตขนมปงแซนวิส 

 11 ศึกษาผลของยีนกลุม toxin-antitoxin relBE ของเชื้อวัณโรค น.ส.สรัญญา  พันธุพฤกษ  302,120 

  ตอการตอบสนองสภาวะเครียดเพ่ือการพัฒนายารักษาโรค 

 12  ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดการองคความรูของบัณฑิตวิทยาลัย นางกอบกุล  พึ่งมา  162,000 

  ภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 13  ปจจัยที่เกี่ยวของกับเจตนาเชิงพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของนักศึกษา นายจิระเสกข  ตรีเมธสุนทร  591,000 

  ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่รวมโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง 

 14  การพัฒนาซอฟตแวรชวยตรวจสอบแบคทีเรียที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร นางดวงใจ  โอชัยกุล  254,000 

 15  ผลของไฮโดรไพรมม่ิงและออสโมไพรมม่ิงตอความงอกและความแข็งแรง นายอารมย  ศรีพิจิตต  99,300 

  ของเมล็ดพันธุพริก 

 16  การพัฒนาแซนทอกซีลีนเพื่อการควบคุมวัชพืช  น.ส.พัชนี  เจริญยิ่ง  252,600 

 17  การใชสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแกวมังกร เพื่อเรงการพัฒนาสีผิว นางนงนุช  เลาหะวิสุทธิ์  189,120 

  ในปลาหมอนกแกว 

 18  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตเห็ดโคนญี่ปุน นายปญญา  โพธิ์ฐิติรัตน  253,000 

 19  การวิจัยธูปหอมสมุนไพรเพื่อใชในการปองกันกำจัดแมลงวันบาน  นางมยุรา  สุนยวีระ  100,000 

 20  การใชกากนมถั่วเหลืองในอาหารตอสมรรถภาพการผลิต นายรณชัย  สิทธิไกรพงษ  351,400 

  และคุณภาพซากสุกรระยะรุน-ขุน 

 21  การเพ่ิมผลผลิตตะไครพันธุพื้นเมือง 2 พันธุ โดยการใหปุยอินทรีย นายสมยศ  เดชภิรัตนมงคล  99,000 

  ในอัตราที่เหมาะสม 

 22  การประยุกตใชจุลินทรียเรงปุยหมัก จุลินทรียยอยสลายฟอสเฟต น.ส.มาริสา  จาตุพรพิพัฒน  588,000  

  และจุลินทรียตรึงไนโตรเจนในการทำปุยหมักจากวัสดุเหลือทิ้ง  

  (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 1 

 23 การวินิจฉัยทางชีวโมเลกุลและวิธีกำจัดเพล้ียไฟในบัวหลวง  น.ส.สุวรินทร  บำรุงสุข  400,000 

  เพื่อการสงออก (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 1 

 24  ศึกษาการนำวัสดุพื้นถิ่นมาใชประกอบในการผลิตครุภัณฑใน 4 ภาค นายสถาพร  ดีบุญมี ณ ชุมแพ  2,635,000 

  ของประเทศไทย (ตอเนื่อง 4 ป)ปที่ 1 

 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรสำหรับฝกเด็กที่ปวยเปนโรคออทิสซึ่ม  นายนพพร  โชติกกำธร  685,240 

  โดยใชเทคโนโลยีสื่อประสมและความจริงเสมือน (ตอเนื่อง 3 ป) ปที่ 1 

 

  วิทยาเขตชุมพร 

 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบและผลิตภัณฑนม  นายเทียมพบ  กานเหลือง  2,397,000 

  (ตอเนื่อง 4 ป) ปที่ 3 
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 2  ศึกษาอาหารสำเร็จรูปสำหรับปูมาระยะวัยออนจนถึงระยะตัวเต็มวัย นายพิมาน  เถาสมบัติ  748,000 

  (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2 

 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑ (ตอเน่ือง 2 ป) ปที่ 2 นายเทียมพบ  กานเหลือง  2,351,000 

 4  ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของการบริหารจังหวัด (บูรณาการ)  นายเทียมพบ  กานเหลือง  1,702,640 

  (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2 

 5  ศักยภาพของพลังงานลมในจังหวัดชุมพรและเขตติดตอใกลเคียง  นายปญญา  แดงวิไลลักษณ  771,680 

 6  การใชสาหรายทุนระดับตางๆ เสริมในอาหาร น.ส.มนตรสรวง ยางทอง  595,000 

  สำหรับเล้ียงปลานิลแปลงเพศ (10 เดือน) 

 7  เครื่องตนแบบสำหรับการวิเคราะหสีดินโดยใชวิธีการประมวลผลภาพ นายอรรถศาสตร  นาคเทวัญ  412,880 

 8  การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพซึ่งเปนปจจัยที่มีผล นายทรงธรรม  ไชยพงษ  339,380 

  ตอการประมาณดัชนีความสุกแกของสมโอ โดยใช Image Analysis  

  และ Taxture Analysis Technique 

 9  เครื่องตนแบบการคัดแยกขนาดผลมังคุดดวยวิธีการประมวลผลภาพ  นายพิมล  ผลพฤกษา  623,000 

 10  การศึกษาเปรียบเทียบการใชโดโลไมททดแทนปุยคีเซอรไรด นายย่ิงทรัพย  ฤกษเมือง  152,000 

  ในการผลิตปาลมน้ำมัน 

 11  การออกแบบโพรบสำหรับทำลายเนื้อเยื่อโดยความรอน  นายมนตรี  ไชยชาญยุทธ  175,000 

  แบบไมโครเวฟเพื่อรักษาโรคมะเร็ง 

 

  โครงการสำนักวิจัยการสื่อสาร 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ReCCIT) 

 1  การพัฒนาเครื่องตรวจสอบรสชาติผลไมแบบพกพาดวยคลื่นไมโครเวฟ นายโมไนย  ไกรฤกษ  707,200  

  (ตอเนื่อง 2 ป) ปที่ 2 

 2  ระบบนำทางเดินเทาอัจฉริยะสำหรับผูพิการทางสายตา นายอภินันท ธนชยานนท  974,000 
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  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 1  การออกแบบอุปกรณเขารหัสเพ่ือปกปดขอมูลโดยอาศัยหลักการเขารหัส นายกอบชัย  เดชหาญ  103,700 

  ชองสัญญาณสำหรับประยุกตใชกับโทรศัพทเคล่ือนที่ 

 2  การออกแบบวงจรควบคุมจอแสดงผลแบบ VGA สำหรับแสดงผลกราฟฟก นายสิรภพ  ตูประกาย  67,100 

  และการประยุกตโดยใช FPGA 

 3  การออกแบบระบบประมวลผลภาพเชิงเลขแบบเวลาจริง  นายศรวัฒน  ชิวปรีชา  109,800 

  โดยใชอุปกรณ FPGA  

 4  อุปกรณเมาสและคียบอรดไรสาย  นายพิพัฒน  พรหมมี  61,000 

 5  บอรดแสดงผลแบบหมุนสแกนรอบทิศทาง  นายสมยศ  จุณณะปยะ  91,500 

 6  ไฟถนน LED ประหยัดพลังงาน  นายสมภพ  ผลไม  115,900 

 7  เครื่องวัดการกระจายความเขมสองสวางดวยวิธีการวัดโดยตรง  นายศุลี  บรรจงจิตร  118,340 

 8  เตาหุงตมอาหารโดยการเหนี่ยวนำ ขนาด 2 หัวเตา  นายอนุวัฒน  จางวนิชเลิศ  61,000 

 9  ระบบมอนิเตอรเสถียรภาพของระบบไฟฟากำลังประเทศไทยในสภาวะพลวัต  นายอิสระชัย  งามหรู  73,200 

 10  อุปกรณวัดกระแสอิมพัลสชนิดความตานทานทรงกระบอกซอนแกนรวม  นายนรเศรษฐ  พัฒนาเดช  61,000 

 11  อุปกรณวัดกระแสอิมพัลสชนิดขดลวดโรกอฟสก้ี นายนรเศรษฐ  พัฒนาเดช  61,000 

 12  การออกแบบและสรางมอเตอรสวิทซรีลักแตนซพรอมระบบขับเคลื่อน  นายสุพัฒน  กิตติรัตนสัจจา  167,750 

 13  ระบบสรางภาพ 3 มิติ แบบเร็วดวยเทคนิค Stereoscopy  นายชูชาติ  ปณฑวิรุจน  122,000 

 14  แขนกลควบคุมดวยสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ  นายมนัส  สังวรศิลป  118,950 

 15  อุปกรณวิเคราะห Loop Gain สำหรับวงจรจายกำลังแบบสวิตชชิ่ง  นายนนทวัฒน  จุลเดชะ  97,600 

 16  การพัฒนาแหลงจายกำลังไฟฟาแบบสวิทชที่มีคาตัวประกอบกำลังไฟฟาสูง นายชนินทร  บุญลักษณานุสรณ  73,200 

  สำหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 

 17  ระบบการจัดการฐานขอมูลและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางครบวงจร น.ส.ชลิดา  อูตะเภา  91,500 

  ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 18  เครื่องแยกน้ำมันไบโอดีเซล แบบตอเนื่องสำหรับกระบวนการผลิต นายไพศาล  นาคพิพัฒน  84,180 

 19  เครื่องเผาอุณหภูมิสูงสำหรับเตรียมถานกัมมันท นางพรสวรรค  อัศวแสงรัตน  48,800 

 20  ระบบกลั่นเมทานอลใหบริสุทธิ์เพื่อใชในการผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพ  นายประกอบ  กิจไชยา  115,900 

 21  เครื่องทดสอบสมดุลไอ-ของเหลว สำหรับการออกแบบ นายสุรัตน  อารีรัตน  71,370 

  ถังบรรจุแกสโซฮอลในรถยนต   

 22  ปมความรอนพลังงานเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นางสุธาสินี  เนรมิตตกพงศ  59,780 

  การใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 23  การทำสารดูดซับจากกระดูกหมูเหลือทิ้ง  นางรื่นฤดี  เบญจางคประเสริฐ  60,390 

 24  ทอถายเทความรอน (Heat pipe)  นายบุญชัย  โชติวิริยวาณิชย  42,090 

 25  การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพที่ไดจาก การไพโรไลซิส น.ส.ดวงกมล  ณ ระนอง  100,040 

  กากของเสียโรงงานหีบน้ำมันปาลม เพื่อนำกลับสารเคมีมูลคาสูง  

 26  เครื่องแยกสารอินทรียไอระเหยออกจากตัวทำละลาย  นายอภินันท  นัมคณิสรณ  103,700 

 27  หมอฆาเชื้อแบบ Water spray ขนาดเล็กสำหรับทดสอบบรรจุภัณฑ นายสมัคร  รักแม  122,000 

  และผลิตภัณฑ  

 28  ชุดตรวจสอบระดับความสดของกุงดวยแมชชีนวิชั่น  นางนวภัทรา  หนูนาค  100,650 

 29  การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตเนยแข็งขนาดเล็ก  น.ส.ปานมนัส  ศิริสมบูรณ  152,500 

จำนวนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได ประจำป 2550 จำนวน 168 โครงการ  

จำนวนเงินทั้งสิ้น 21,833,300 บาท 
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 30  การออกแบบและสรางเครื่องหั่นยอยฟางสำหรับการทำอาหารผสม  นายวินัย  กลาจริง  131,150 

 31  ชุดการทดลองทางสายอากาศไมโครสตริป  นายชวลิต  เบญจางคประเสริฐ  73,200 

 32  เครื่องสงโทรทัศนวีเอชเอฟ ยานการดแบนดชอง 10 กำลังสง 30 วัตต  นายสมภพ  แกวมีชัย  57,950 

 33  ระบบอุปกรณการตอบสนองระหวางผูเรียนและผูสอน  นายบุณยชนะ  ภูระหงษ  85,400 

 34  อุปกรณเขารหัสลับตาหุนยนต  นายปติเขต  สูรักษา  122,000 

 35  เตาอบฟลูอิดไดซเบด  นายอนิรุท  ไชยจารุวณิช  61,000 

 36  ระบบจัดเก็บวัสดุคงคลังอัตโนมัต ิ นายสิทธิพร  พิมพสกุล  48,800 

 37  เครื่องกำเนิดแสงอาทิตยเสมือนดวยไดโอดเปลงแสง นายโยธิน  วงศประเสริฐ  91,500 

  แบบความยาวคลื่นไมตอเนื่อง 

 38  ทรานสฟอรเมอรแบบเฟยโซอิเล็กทริกเซรามิกส  นายรังสรรค  เมืองเหลือ  115,900 

 39  เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลจากลมหายใจที่ใชเทคโนโลยีนาโนพอรัสซิลิคอน นายนรินทร  อติวงศแสงทอง  91,500 

  เปนตัวเซ็นเซอรตรวจวัด 

 40  เครื่องวัดความเร็วรอบดวยหัววัดแม็กเนโตทรานซิสเตอรสามขา  นายเติมพงษ  เพ็ชรกูล  73,200 

 41  การพัฒนาระบบสรางภาพแสดงการไหลของวัตถุภายในทอ  นายอภินัย  ฤกษรัตน  118,950 

 

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 1  การศึกษาและทดลองเทคนิคการพิมพซิลสกรีนบนดิน นางกฤติยา  ตระกูลทิวากร  59,000 

  สำหรับผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา 

 2  การศึกษาการทำเคลือบขี้เถาจากตนโสน, ตนออ, ตนปรือ  นายสุทธิชาติ  รักษาพราหมณ  55,000 

  ในเขตกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก 

 3 การวิจัยและพัฒนารายวิชาการออกแบบมูลฐาน 3 ที่มีความเหมาะสม น.ส.สมพิศ  ฟูสกุล  60,000 

  กับนักศึกษาในภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 2 

 4  สื่อประกอบการสอนใหวิชาประติมากรรม 3-4  นายศิรินิตย  ดีรุจิเจริญ  60,000 

 5  โครงการออกแบบพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยฯ น.ส.ณริดา  รัตนรามา  194,000 

  (โครงการในพระราชดำร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) 

 

  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 1  การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมศัพทจิตวิทยาการศึกษา  น.ส.วิไลพร  วรจิตตานนท  40,000 

 2  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือทบทวนวิชาสถิติ เพื่อการวิจัย นางพรรณ ี ลีกิจวัฒนะ  40,000  

  เรื่องการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 

 3  การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร  นายปยะ  ศุภวราสุวัฒน  45,000 

 4  การสรางและพัฒนาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ขนาด 16 ชอง  นายพีระวุฒิ  สุวรรณจันทร  44,000 

  สัญญาณท่ีมีการบันทึกขอมูลแบบเวลาจริง โดยใชหนวยจัดเก็บขอมูล 

  แบบ SD Card 

 5  การทดลองแบบเสมือนผานเครือขายสำหรับการเรียน นายอำพล  ทองระอา  43,000 

  เครือขายทองถิ่นแบบเสมือน  

 6 ผลของน้ำมันหอมระเหยในพืชวงศขิงตอการตานจุลินทรียและ นางวันทนี  โชติสกุล  43,000 

  การใชประโยชนในอาหาร 

 7  ปจจัยที่มีผลตอการถายทอดภูมิปญญาดานการเกษตรของเกษตรกร นายภัคพงศ  ปวงสุข  40,000 

  ในตำบลเขื่องดำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

 8  การขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศของกลวยไมรองเทานารีพันธุขาวสตูล นายสุเมธ  ตันศักดิ์ศรี  40,000 

  ในสภาพปลอดเชื้อ 
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 9  การศึกษารูปแบบเนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอภาษาและวรรณกรรมไทย น.ส.สรียา  ทับทัน  40,000 

  บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 10  ปจจัยที่เปนสาเหตุที่กอใหเกิดภาวะเงินเฟอในประเทศไทย  น.ส.ศราวณี  พึ่งผูนำ  40,000 

 11  ความคาดหวังที่จะไดรับประโยชนจากการเรียนในวิชาการบริหาร น.ส.วรนารถ  แสงมณี  40,000 

  ทรัพยากรมนุษยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนใน สจล. 

 12  ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน สจล.  นายสุรชัย  ชาสุรีย  40,000 

 13  การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุนตามทัศนะ นายปรีดา  เมธีภาคยางกูร  40,000 

  ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุน สจล. 

 14  การประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาเขตชานเมืองฝงตะวนัออก  นางฉันทนา  วิริยเวชกุล  40,000 

 15  การพัฒนาชุดการสอนดวยคอมพิวเตอร เรื่องการผลิตรายการโทรทัศน  นายวัชรินทร  คงพิบูลย  40,000 

 16  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  นางเลิศลักษณ  กลิ่นหอม  40,000 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 17  องคประกอบที่สัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตร นายไพฑูรย  พิมดี  40,000 

  อุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 18  ความคิดเห็นของคณาจารยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  นายทัศนัย  ปราณี  40,000   

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

  ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 19  การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของประชาชนในชุมชนเขตลาดกระบัง  นายสมเกียรติ  ตันติวงศวานิช  40,000 

 20  ปจจัยที่สงผลตอการจัดองคความรูของบุคลากรภายใน นายจิระเสกข  ตรีเมธสุนทร  40,000 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 21  ความรูและเจตคติตอระบบการประกันสังคมของนักศึกษาปริญญาตร ี นายประสิทธิศักดิ์  อธิศจารุภัทร  40,000 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 22  ความพรอมในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูของบุคลากร นายอาณัติ  นิลขาว  40,000 

  ในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

  เจาคุณทหารลาดกระบัง 

 23  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนและการนำความรูไปใชประโยชน นายอำพล  ทองระอา  239,000 

  และการใหบริการของนักศึกษาปริญญาตรี 

 

  คณะวิทยาศาสตร 

 1  การแยกภาพวัตถุออกจากภาพพื้นหลังของภาพวีดิทัศน   นายธีระ  ฟกออน  50,000 

 2  การคนหาสถานที่จากแผนที ่ นายสันธนะ  อูอุดมยิ่ง  50,000 

 3  การเขารหัสและถอดรหัสขอความภาษาไทยดวยออโตมาตาแบบถวงน้ำหนัก  นายกรกช  ประชุมรักษ  50,000 

 4  การวเิคราะหและการแยกประเภทผูปวยภาวะกระดูกบางจากภาพถาย X-ray ปอด น.ส.นวลสวาท  หิรัญสกลวงศ  50,000 

 5  การประเมินสถานการณคุณภาพน้ำและสัดสวนแหลงกำเนิดมลพิษ นางพิสมัย  ชัยรัตนอุทัย  50,000 

  ของแหลงน้ำผิวดินในบริเวณรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 6  การบำบัดสารชีวภัณฑละลายน้ำจากน้ำทิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นายชลอ  จารุสุทธิรักษ  50,000 

  การทำงานของเยื่อกรองนาโน 

 7  การเพ่ิมประสิทธิภาพของกลูโคสไบโอเซนเซอร โดยการปรับปรุงขั้วไฟฟา นางสุวรรณ  ไชยสิทธิ์  50,000 

  ดวย Prussian Blue 

 8  การศึกษาโครโมโซม Y ในเน้ือเยื่อมะเร็งกระเพาะปสสาวะ  นางสุพัตรา  โพธิ์เอี่ยม  50,000 

 9  การแยกและฤทธิ์ตานจุลินทรียของเชื้อแอคติโนมัยชีทสที่แยกไดจากดิน  นายจิตติ  ทาไว  50,000 

073 สถ า บั น เท ค โน โ ล ยี พ ร ะ จ อม เ ก ล า เ จ า คุณทห า ร ล า ดก ร ะ บั ง  
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

ร ายง านประจ ำป  2550 
Annual Report 2007 



   

 ลำดับท่ี  ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ จำนวนเงิน (บาท) 

 10  การศึกษาคุณสมบัติและการทำใหบริสุทธิ์บางสวนของเอนไซมโปรดิเอสจาก  น.ส.คนึงกานต  กลั่นบุศย  50,000 

  Bacilus subtilis ที่สกัดจากถั่วเหลืองหมักชนิดตางๆ 

 11  การประดิษฐฟลมหนา CuAIO2 เพื่อเปนชั้นดูดกลืนแสงของเซลลแสงอาทิตย นายฐิตินัย  แกวแดง 50,000 

 12  การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก สำหรับการจำแนกกลุมความม่ันคง นางรุจิเรข บุศราวงศ  20,000 

  ทางการเงินของบริษัทประกนัวินาศภัย  

 13 การเปรียบเทียบผลการทดสอบการแจกแจงปกติ ดวยสถิติทดสอบ นางอุมาพร  จันทศร  20,000 

  จากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

 14  การสำรวจการใชสถิติในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา นายชานินทร  ศรีสุวรรณนภา  20,000 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 15 อิทธิบาท 4 กับการเรียน  นางวราพร  เหลือสินทรัพย  38,000 

 16  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเลือกผูจัดหาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ นางวลัยลักษณ  อัตธีรวงศ  50,000 

 17  การใชประโยชนจากกากกาแฟสดเพื่อผลิตน้ำสมสายชหูมัก นางพยอม  เกียรติกำจร  50,000 

 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 1  การศึกษาสารสกัดจากกานพลู และวานกาบหอยเพื่อใชทดแทนสารเคมี นางอุมา  แสงคราม  89,000 

  คลุกเมล็ดในการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลือง 

 2  การจำแนกเพศนกสวยงามดวยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซพีซีอาร  น.ส.กนกรัตน  ศรีกิจเกษมวัฒน  90,000 

 3  การคัดแยกแบคทีเรียเขตรากพืชจากระบบปลูกพืชโดยไมใชดินท่ีมีศักยภาพ นายพรหมมาศ  คูหากาญจน  86,000 

  ในการควบคุมเชื้อ Pythium spp. สาเหตุโรครากเนา 

 4  การศึกษาปริมาณ รปูและการแจกกระจายของฟอสฟอรัสในดินดางจัด น.ส.พรทิวา  กัญยวงศหา  90,000 

  เพื่อการผลิตพืช 

 5  การกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียโดยใชวัสดุเหลือใชจากสัตวน้ำ  น.ส.สุนีรัตน  เรืองสมบูรณ  90,000 

  (เปลือกกุงเปลือกปู) 

 6  การศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย  นายพีรชัย  กุลชัย  90,000 

  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 7  การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการถายยีนเขาสูบัวหลวง  น.ส.กัญจนา  แซเตียว  65,000 

 8  การอนุรักษและปรับปรุงพันธุวานิลาสายพันธุปาในประเทศไทย  นายวัฒนชัย  พงษนาค  200,000 

 9  การพยากรณผลผลิตและราคาปาลมน้ำมันรายเดือน นายรังสรรค  โนชัย  30,000 

  โดยใชการวิเคราะหอนุกรมเวลา  

 10  ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการจัดการทองเที่ยว น.ส.วอนชนก  ไชยสุนทร  30,000 

  ตลาดน้ำตลิ่งชัน 

 11  การวัดผลเชิงดุลยภาพของการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ำยามเย็น น.ส.เสาวรีย  ตะโพนทอง  60,000 

  เพื่อความยั่งยืนของชุมชน 

 12  การผลิตสารสกัดจากสาหรายทุน (Sargassum sp.) เพื่อทดแทน น.ส.อัจฉรี  เรืองเดช  20,000 

  ปุยอนินทรียในการเพาะเลี้ยงพรรณไมน้ำ 

 13  ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาสารสกัดจากสาหราย น.ส.สุนีรัตน  เรืองสมบูรณ  20,000 

  ตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบ 

 14  การใชสารสกดัเบตาเลนจากเปลอืกแกวมงักรเพ่ือเรงสีในปลาหมอมาลายเผือก นางนงนุช  เลาหะวิสุทธิ์  20,000 

 15  เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงไรแดงในรมและการผลิตไขฟก  นางรุงตะวัน  พนากุลชัยวิทย  40,000 

 16  การศึกษาชีวพลังงานของปลาบูทรายที่เลี้ยงดวยอาหารมีชีวิต  นายมณฑล  แกนมณี  60,000 

 17  ความสัมพันธของคุณภาพน้ำกับแพลงกตอนพืชในบอเลี้ยงสัตวน้ำ  นายสมชาย  หวังวิบูลยกิจ  20,000 
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 18  การหาวิธีการและระยะฟกตัวของขาววัชพืชเพื่อนำไปใชในการลอใหงอก นายวิชัย  ลิ้มกาญจนะพงศ  33,000 

  แลวไถกลบเพื่อลดจำนวนประชากรของขาววัชพืช 

 19  ผลของการใหปุยวิทยาศาสตรในอัตราที่ตางกันที่มีตอการเจริญเติบโต นายธวัชชัย  อุบลเกิด  33,000 

  และผลผลิตตะไครพันธุพื้นเมือง 

 20  ความเปนไปไดในการปรับปรงุพนัธุพชืคลมุดนิโดยการผสมขามชนดิและขามสกลุ  น.ส.อรอุมา  รุงนอย  34,000 

 21  การยอยไดของกากนมถั่วเหลืองในไกเนื้อและสุกร  นายรณชัย  สิทธิไกรพงษ  50,000 

 22  การใชกรดแลกติกรวมกับการบมเนื้อ ตออายุการเก็บรักษาและคุณภาพเนื้อโค  น.ส.คมแข  พิลาสมบัติ  50,000 

 23  การเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณผลผลิตและราคาสับปะรดรายเดือน นายวิรัช  กระแสฉัตร  38,200 

  โดยใชการวิเคราะหอนุกรมเวลา 

 

  วิทยาเขตชุมพร 

 1  การพัฒนาขาวโพดหวานฝกสด : การทดสอบผลผลิตครั้งสุดทาย นายถิรายุทธ  วิจิตรภาพ  80,600 

  ในวิทยาเขตชุมพร  

 2  การรวบรวมพันธุ การคัดเลือก การอนุรักษพันธุขาวไรของจังหวัดชุมพร  นางรวมจิตร  นกเขา  86,600 

 3  ผลของนมหมักกรดตอการเจริญเติบโตและอัตราการอดตาย นายธนากร  เหมะสถล  149,900 

  ของปลานิลเพศผูในกระชัง 

 4  ผลของสารสกัดจากชุมเห็ดเทศ สาบเสือ สาบแรง น้ำนมราชสีหเล็ก น.ส.นาราอร  สวางวงศ  71,400 

  ตอการเจริญเติบโตของเชื้อราบนยางแผนดิบ 

 5  การขุนปูทะเลแบบคอนโดมีเนียม นายพิมาน เถาสมบัติ 90,000 

 6  การศึกษาความเปนไปไดของการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใชแลว นายสมพร  นพเกื้อ  59,700 

  ในจังหวัดชุมพร 

 7  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาสรีระวิทยาของสัตวน้ำเรื่อง นายสราวุธ  สวัสดี  58,500 

   ขบวนการลอกคราบ 

 8  การออกแบบโพรบตรวจจับความชื้นในผิวดินดวยวิธีการวัดความนำไฟฟา นายมนตรี ไชยชาญยุทธ 87,500 

 9 ผลของการเปลือกเสาวรสในอาหารตอประสิทธิภาพการผลิตไกไข น.ส.ธนรรษมลวรรณ พลมั่น 87,100 

 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 1  การเพาะเลี้ยงแคลลัสหงอนไกเพื่อสรางสารเบตาเลน นางอพัชชา  จินดาประเสริฐ  32,000 

 2  ผลของความรอนตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติความรอน นางระจิตร  สุวพานิช  32,000 

  ของมะมวงน้ำดอกไมสีทองระหวางการเก็บรักษา 

 3 การปรับปรุงหัวเชื้อสำหรับหมักน้ำสมสายชูจากไวนขาว นายวราวุฒิ  ครูสง 28,000 

 4  การเคลือบเซลลโพรไบโอติกดวยเจลบุกผสมเพคติน นางศศิวิมล  ชื่นอิ่ม อาเหม็ด  28,000 

  เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในโยเกิรตพรอมดื่ม พาสเจอไรส 

 5  ผลของน้ำผึ้งและผลิตภัณฑผึ้งตอการเปลี่ยนแปลง น.ส.วริพัสย  อารีกุล  28,000 

  ในระหวางการเก็บรักษาเนื้อไกมาริเนต 

 6  ผังความชอบของผูบริโภคตอผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย  นางกัลยาณี  เต็งพงศธร  28,000 

 7  การวิเคราะหปริมาณไนไตรทตกคางในผลิตภัณฑเนื้อสัตว  น.ส.วันทนีย  ชางนอย  28,000 

  โดยวิธีคัลเลอริเมตริกและวิธีฟลูออริเมตริก 

 8  การใชเนื้อมะมวงสุกเพื่อใหสีและกลิ่นรสในทอฟฟ  นายกิตติพงษ  หวงรกัษ  27,000 

 9  การวิเคราะหปริมาณมาลอนอัลดีไฮดในอาหารชนิดตางๆ  นางยุพร  พืชกมุทร  27,000 

  ดวยวิธีการกลั่นและสกัดในกรด 

 10  ไขตมหลอดเสริมผักพรอมบริโภค  น.ส.เยาวลักษณ  สุรพันธพิศิษฐ  27,000 
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 11  การเปรียบเทียบสมการการสกัดโพลีฟนอลระหวางชารอยบอสกับชาเขียว  นายกิตติชัย  บรรจง  25,000 

 12  ผลของสารสกัดจากเปลือกมะมวงที่มีผลตอ Staphylococcus aureus นายอดิศร  เสวตวิวัฒน  20,000  

  ในครีมแอเคล  

 13  การพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมกะทิลดไขมัน  นางวรรณา  ตั้งเจริญชัย  20,000 

 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1  ระบบตรวจสอบสภาพจราจรจากวีดิทัศน  นางธนารัตน  ชลิดาพงศ  92,000 

 2  การศึกษาการเพิ่มขยายการคนหากฎความสัมพันธ นายวรพจน  กรสีุระเดช  100,000 

 3  การพัฒนาเทคนิคการซอนภาพจากภาพถายฉากหลังธรรมชาติประยุกตใช  นายณฐพล  พันธุวงศ  50,000 

 4  การพัฒนาเทคนิคลายน้ำดิจิตอลสำหรับการประยุกตใช เพื่อการถายโอน นายณฐพล  พันธุวงศ  50,000 

  ขอมูลส่ือประสมดวยอุปกรณการสื่อสารเคลื่อนที่ 

 5  การศึกษาเรื่องการใชทรัพยากรบนเครือขายไรสายเฉพาะกิจ นายโชติพัชร ภรณวลัย 100,000 

 6  การวิเคราะหการเคลื่อนไหวของรางกาย นายบุญวัฒน อัตชู 50,000 

 

  สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร 

 1  โครงการคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง (เฟส 2) นายสมโชค  กิ้มปาน  200,000 

 

  สำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ReCCIT) 

 1 การศึกษาและพัฒนาสำหรับระบบสื่อสารไรสายในยุคที่ 4 นายพิเชฐ  มวงนวล  126,439 

 2  สมรรถนะของรหัส BCH แบบ 2 มิติ ในชองสัญญาณรบกวนแบบเกาส นางนิภา  ลีลารุจิ  135,240 

 3  สายอากาศปรับตัวบนอุปกรณมือถือ  นายโมไนย  ไกรฤกษ  242,317 

 4  การออกแบบสายอากาศชองเปดรูปมุมฉากสำหรับใชงานสามแถบความถ่ี  นายพิทักษ  ธรรมวาริน  206,090 

 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานเครือขายไรสาย นายรัตติกร วรากูลศิริพันธุ 138,626 

 6  ระบบควบคุมน้ำอุนดวย X-FCS นายเอ้ือน ปนเงิน 100,862 

 7  เทคนิคการจำลองและการปฏิสัมพันธดวยอุปกรณ วีอาร เพื่อการออกแบบ นายนพพร  โชติกกำธร  130,628 

  และฝกฝนดวยคอมพิวเตอร 

 8 การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบวงจรบูสแตปความเร็วสูงโดยใช BiCMOS นายกอบชัย  เดชหาญ  226,699 

 9  การวิจัยวงจรรวมเพื่อการศึกษา คนควา ออกแบบและคิดคนวงจรพื้นฐาน นายวรพงษ  ตั้งศรีรัตน  181,114 

  ในการประมวลผลสัญญาณ 

 10  โครงการพัฒนาเครื่องสรางภาพ 3 มิติโดยใชเทคนิคโทโมกราฟที ่ นายชูชาติ  ปณฑวิรุจน  160,527 

  วางตำแหนงกลองอิสระ 

 11  อุปกรณแยกสัญญาณรบกวนโหมดผลรวมและโหมดผลตาง  นายวีระเชษฐ  ขันเงิน  87,494 

 12  การออกแบบวงจรรวมสำหรับ UWB นายอภินันท  ธนชยานนท  130,538 

 13  การเหวี่ยงขึ้นและรักษาสมดุลของระบบอินเวิอรทเพนดูลัม  น.ส.จงกล  งามวิวิทย  101,374 

  โดยตัวควบคุมไฮบริด 

 14  พฤติกรรมการไหลแบบนาโนของของไหลระหวางลูกกลิ้ง นายมงคล  มงคลวงศโรจน  131,942 

  กับแผนฟลมบางที่ยืดหยุนได 

 

  สำนักวิจัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล 

  และการประยุกตใชงาน  

 1  บันทึกความรวมมือระหวาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร นายอภินันท  ธนชยานนท  5,000,000 

  ลาดกระบัง กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
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  กองทุนวิจัย สจล. 

 1  นวัตกรรมการกอสรางใตดินและอุโมงค  นายสุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ ์ 2,000,000 

 2  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำและดินสำหรับพื้นท่ีดินเค็ม น.ส.อุมา  สีบุญเรือง  1,000,000 

  ในลุมน้ำก่ำจังหวัดนครพนม 

 3  บันไดสวรรค โครงการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 52 ป 2549 นายสุรพงษ  สมสุข  30,000 

 4  DARK WATER NO1. โครงการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 52 ป 2549  นายอริยะ  กิตติเจริญวิวัฒน  50,000 

 5  HARD NO 1., HAIR NO 2. โครงการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ  น.ส.ถนอมนวล เดชาคนีวงศ 30,400 

  ครั้งที่ 52 ป 2549 

 6  ทางที่เลือกเดิน โครงการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 52 ป 2549 นายเกียรติศักดิ์  ชานนนารถ  20,000 

 7  นิทรรศการศิลปะรวมสมัย  น.ส.เสริมสุข  เธียรสุนทร  50,000 

 8 นิทรรศการศิลปะรวมสมัย นายอริยะ กิตติเจริญวิวัฒน 47,400 

 9 ธรรมชาติ/ชีวิต/ประสบการณ นายสุรพงษ สมสุข 177,620 

 10  การสังเคราะหและสมบัติทางไฟฟาของสารเฟรโรอิเล็กตริก นายนราธิป  วิทยากร  120,000 

  ในระบบ Pb(Zr1/2 Ti1/2) O3-Pb(Co1/3Nb2/3)O3 

 11  การศึกษาเชิงการคำนวณซอฟตเพื่อพัฒนาการวิจัยดานระบบไฮบริดอัจฉริยะ น.ส.พรรณทิพย  ภัทรอินทากร  120,000 

  ดานการแพทยโดยวิธีการรัฟเซตและสถิติ 

 12  การพัฒนาสารกำจัดวัชพืชจากพืชและสาหราย  น.ส.พัชนี  เจริญยิ่ง  1,000,000 

 

  การรวมทุนระหวาง สกว. : สจล. (โครงการ Window II 75 : 25) 

 1  สายอากาศวงแหวนขนาดเล็กตอบสนองชวงความถ่ีกวางยิ่งยวด นายชูวงค  พงศเจริญพาณิชย   300,000 

  สำหรับการประยุกตใชงานในระบบสื่อสารไรสายสมัยใหม  

 2  การควบคุมเสถียรภาพของระบบไฟฟากำลังแบบโรบัสเพื่อพิจารณาผลกระทบ นายอิสระชัย  งามหรู  400,000 

  ของแหลงจายพลังงานแบบหมุนเวียน โดยใชเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกระจาย 

  ที่ควบคุมได 

 3  การพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติเพื่อการจัดการวัชพืชอยางยั่งยืน  นายจำรูญ  เลาสินวัฒนา  200,000 
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  สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) 

 1  การศึกษาระบบลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทานของโคเนื้อในประเทศไทย  นายธำรงค  เมฆโหรา  1,518,880 

 2  การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคกลาง นางกัญญา  จิระเจริญรัตน  334,620 

 3  การถายทอดองคความรูเรื่องเนื้อโคไทย  นางพรรณิภา  ศิวะพิรุฬเทพ  427,000 

 4  การพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อจากไขมันวัวแยกสวน  นางวรรณา  ตั้งเจริญชัย  558,140 

 5  การพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อที่พรอมขยายโอกาสทางการตลาด  นางจุฑารัตน  เศรษฐกุล  1,024,601 

 6  การศึกษาหาตำแหนงการวางขั้วไฟฟาเซลลแสงอาทิตยที่เหมาะสม นายปติพร  ถนอมงาม  6,545,100 

  ในระดับอะตอมดวย Kelvin probe force microscope KPFM 

 7  การผลิตสารเคมีมูลคาสูงจากน้ำเสียของโรงงานหีบน้ำมันปาลมดวยปฏิกิริยา น.ส.ดวงกมล  ณ ระนอง  1,617,300 

  แบบวิวิธพันธ  

 8  การเล้ียงปูแสมในปาแสมโกงกาง : ทางเลือกใหมของชุมชนคลองทาปูน  นายพิมาน  เถาสมบัติ  537,680 

  อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 

 9  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  นายมงคล  มงคลวงศโรจน  1,591,000 

 10  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  นายตะวัน  สุขนอย  1,325,000 

 11  โครงการการประสานงานและบริหารโครงการพัฒนาเซลลแสงแดดไทย นายอารีย  วิเชียรฉาย  2,015,915 

  สูความเปนเลิศ  

 12  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  นายอภินันท  ธนชยานนท  442,400 

 13  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  นายมงคล  มงคลวงศโรจน  530,330 

 14  การจัดการธาตุอาหารเพื่อลดปญหาการเกิดเนื้อแกวและยางไหลในมังคุด  นางสุมิตรา  ภูวโรดม  1,179,200 

 15  การตรวจวัดความเขมขนโดยวิธีวัดคาความหนืดและโดยวิธีทางแสง  นายอิทธิพล  พจนสัจ  152,000 

 16  การพัฒนาสารเติมแตงไฮบริดสำหรับปองกันการเสื่อมสภาพ นายสุรัตน  อารีรัตน  315,000 

  ยางจากน้ำมันเปลือกเมล็ดมะมวงหิมพานตและปโตรเลียมแว็กซ 

 17  การทำน้ำสมควันไมที่ไดจากการเผาถานไมใหบริสุทธิ์ โดยใชเมมเบรน  น.ส.สุวรรณี  จรรยาพูน  200,000 

 

  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

 1  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยตนแบบการประยุกตใชงาน นายวีระเชษฐ  ขันเงิน  649,880 

  เทคโนโลย ีVanadium Redox Flow สำหรับการลดภาระกำลังไฟฟาสูงสุด 

  ระบบผสมผสานพลังงานขนาดเล็กรถประจำทางไฟฟา 

  และเซลลเชื้อเพลิงแบบคารโบไฮเดรต 

 

  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTEC) 

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

 1  การพฒันากระบวนการผลตินำ้พรกิแกงแดงบรรจุกระปองและเพาชคณุภาพสงู นางพิมพเพ็ญ  พรเฉลิมพงศ  1,105,000 

 

  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและวัสดุแหงชาติ (NECTEC) 

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

 1  การพัฒนาเครื่องสรางภาพตัดขวางขนาดเล็ก  นายชูชาติ  ปณฑวิรุจน  2,749,400 

จำนวนโครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอก  ปงบประมาณ 2550 

จำนวน  71  โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 103,209,505.40  บาท 
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 2  การบริหารจัดการฟารมพอแมพันธุสัตวน้ำเศรษฐกิจดวยเทคโนโลย ี นางรุงตะวัน  พนากุลชัยวิทย  3,073,862 

  อารเอฟไอดี : กรณีศึกษากุงกามกราม ปลานิลและปลาดุก 

 3  การศึกษาการใชงานและความตองการทางเทคโนโลยีของระบบสมองกล นายสมศักดิ์  มิตะถา  300,000 

  ฝงตัวในอาคารอัจฉริยะ 

 4  บันทึกความรวมมือระหวางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร นายอภินันท  ธนชยานนท  30,756,100 

  ลาดกระบังกับสำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

  ในการจัดต้ังสำนักวิจัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลและ 

  การประยุกตใชงาน 

 

  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

 1  ระบบใหบริการยานพาหนะอัจฉริยะ  นายวิศิษฐ  หิรัญกิตติ  877,300 

 2  ระบบขนสงอิเลคทรอนิคสชาญฉลาด  นายวิศิษฐ  หิรัญกิตติ  2,735,200 

 

  บริษัท นิเด็ค อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย (จำกัด) 

 1  Auto Inspection Machine, IQC Auto Inspection Machine (VMI) นายปติเขต  สูรักษา  3,598,560  

  (สจล.) ปที่ 2 

 

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 1 การปรับปรุงเตาเผาในกระบวนการชุบอบของแหนบรถยนต นายพงษเจต  พรหมวงศ  969,800 

 2  ทุนเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา  นายวัลลภ  สุระกำพลธร  7,500,000 

  โครงการทุนพัฒนากลุมวิจัย ประจำป 2549 

 3  ศูนยประสานงานวิจัยดานการจัดการโซคุณคาและโลจิสติกส นายอภินันท  ธนชยานนท  1,661,000 

 4  ระบบตรวจสอบลักษณะผิดปกติบนผาทอตราสัญลักษณแบบอัตโนมัต ิ นายสุรพันธุ  เอื้อไพบูลย  1,050,000 

  ดวยการประมวลผลภาพ 

 

  บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 

 1  พัฒนาออกแบบ Wafers และอุปกรณตอเนื่องจาก Wafers  นายวิสุทธิ์  ฐิติรุงเรือง  500,000 

  (Diodes & Transistors) 

 

  กรมทรัพยากรน้ำ 

 1  โครงการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการปองกันและบรรเทาวิกฤตน้ำระดับจังหวัด  นายวิศิษฎ  หิรัญกิตติ  2,000,000 

  จำนวน 2 แหง ในพื้นที่จังหวัดอางทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

 1  การประเมินผลเบื้องตนมาตรฐานความโปรงใส หนวยงานภาครัฐ นางทรงศิริ  พันธุเสวี  1,400,000 

  ในกรุงเทพมหานคร 

 

  ทุนเครือขายการวิจัยภาคกลางตอนบน  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 1  แนวทางการอนุรักษเรือนแถวริมน้ำเพื่อการทองเที่ยวกรณี :  นายอมร  กฤษณพันธุ  180,000 

  เรือนแถวริมน้ำคลอง 12 จังหวัดปทุมธานี 

 2  การวิจัยเพ่ือปรับปรุงการผลิตอิฐมอญ  นายลือพงษ  ลือนาม  135,000 
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 3  แนวทางในการเพิ่มผลผลิต ภูมิคุมกันและปริมาณโปรตีนในปลาชอน น.ส.สุนีรัตน  เรืองสมบูรณ  135,000 

  โดยการเล้ียงดวยอาหารผสม Spirulina platensis 

 

  ทุนเครือขายการวิจัยภาคใตตอนบน  

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 1  การอนุรักษและการสรางพันธุบริสุทธิ์พันธุขาวไรพันธุทองถิ่น นางรวมจิตร  นกเขา  179,977.40 

  ของตำบลหินแกว จ.ชุมพร 

 

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ  

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 1  ศักยภาพและความเปนไปไดในการใชเซลลสาหรายไซนาโนแบคทีเรียที่มีชีวิต น.ส.สุนีรัตน  เรืองสมบูรณ  480,000 

  ในการกำจัดตะก่ัวจากน้ำเสีย 

 2  แบบจำลองมลพิษทางอากาศจากการเผาชีวมวลในบริเวณพื้นท่ี น.ส.นริศรา  ทองบุญชู  444,000 

  แถบลุมแมน้ำโขงตอนลาง (ประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม) 

 3  การสังเคราะหไดเมทิลอีเทอรจากเอทานอลบนตัวเรงปฏิกิริยาโลหะฟอสเฟต นางสธุาสินี  เนรมิตตกพงศ  480,000 

 4  แบบจำลองการระบาดสำหรับโรคมาลาเรียชนิดไวเวกซ น.ส.พันธนี  พงศสัมพันธ  480,000 

 5  เทคนิคใหมในการสังเคราะหและควบคุมการเปลี่ยนวฏัภาค นายสามารถ  คงทวีเลิศ  480,000 

  ของผงนาโนไทเทเนียมไดออกไซดโดยวิธีทางเคมี 

 6  การเตรียมวัสดุประกอบระหวางไฮดรอกซีแอปาไทตกับ น.ส.ปุณณมา  ศิริพันธโนน  1,200,000 

  พอลิเมอรรวมพอลิเอทิลีนอะดิเปตกับพอลิเอทิลีนเทอเรฟทาเลต 

  สำหรับการประยุกตใชทางการแพทย 

 7  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในระบบปลูกพืชโดยไมใชดิน น.ส.ถนิมนันต  เจนอักษร  1,200,000 

  และความสามารถในการตอตานโรคเนา โดยวิธีการทางชีวภาพและเขตกรรม 

 8  การพฒันาซอฟตแวรสำหรบัการพัฒนาผลติภณัฑเพ่ือใชในอตุสาหกรรมอาหาร นางธนารัตน  ชลิดาพงศ  240,000 

 9  พฤติกรรมการบริโภคพื้นที่เพื่อการอยูอาศัยแบบ gated community น.ส.วันเพ็ญ  เจริญตระกูลปต ิ 311,000  

  ของชนชั้นลาง-สูงในกรุงเทพมหานคร 

 10  การคดัเลอืกเชือ้แอคตโินมยัชทีสทีส่ามารถสรางสารปฏชิวีนะและอนกุรมวธิาน นายจิตติ  ทาไว  480,000 

  ของแอคติโนมัยชีทสที่แยกจากดินภูเขาทางภาคตะวันตกและดินปาชายเลน 

 11  การสังเคราะหซีโอไรเมมเบรนแบบ A, Y และ ZSM-5 สำหรับการแยกน้ำ นายภิเษก  รุงโรจนชัยพร  480,000  

 12  อุปกรณรองขนาดเล็ก : หลักการใหมและประหยัดเพ่ืองานวิเคราะหทางเคมี นายณัฐวุฒิ  เชิงชั้น  480,000 

  อาศัยหลักการไหลแบบอัตโนมัติ 

 

  International Foundation for Sience (ประเทศสวีเดน) 

 1  An Application Stochastic – Geostatistic Approach to Groundwater  น.ส.อุมา  สีบุญเรือง  435,820 

  Potential Exploration in the Southern Part of Thailand 

 

  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1  โครงการครัวตัวอยางสำหรับคนพิการ  น.ส.เบญจมาศ  กุฎอินทร  120,000 

 

  กรมทรัพยสินทางปญญา 

 1  ที่ปรึกษาโครงการเสริมสรางนวัตกรรม OTOP  นายบุญสนอง  รัตนสุนทรากุล  435,000 
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 ลำดับท่ี  ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ จำนวนเงิน (บาท) 

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 1  ที่ปรึกษาโครงการศึกษาเกณฑการใชพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล นางวรวรรณ  โรจนไพบูลย  4,000,000 

 

  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 1  การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเนื้อสำรองออกจากเมล็ด นายสาทิป  รัตนภาสกร  365,740 

 

  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 1  โครงการพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาต ิ นายชลอ  จารุสุทธิรักษ  1,000,000 

  และสิ่งแวดลอมสำหรับประชาชน 

 

  บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 

 1  โครงการศึกษาพฤติกรรมการกัดกรอนของวัสดุที่ใชในการผลิตหัวเขียน นายสุธา  สุทธิเรืองวงศ  579,550 

 2  โครงการการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการทำความสะอาดวัสด ุ นายภัทธาวุธ  มนตวิเศษ  556,820 

  ในการผลิตหัวอาน-เขียนในขั้นสุดทาย 

 

  โครงการสถาบนับณัฑติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีทย (TGIST)  

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 1  ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  นายอภินันท  ธนชยานนท  163,500 

 2  ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  นายอภินันท  ธนชยานนท  75,000 

 

  National Institute of Information and Communication  

  Technology (NICT) (ประเทศญ่ีปุน) 

 1 การศึกษาวิจัยชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยร ปที่ 2  นายณรงค  เหมกรณ  242,000 

 

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

 1 การพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติเพื่อการจัดการวัชพืชอยางยั่งยืน นายจำรูญ  เลาสินวัฒนา  600,000 

 2  สายอากาศวงแหวนขนาดเล็กตอบสนองชวงความถี่กวางยิ่งยวด นายชูวงค  พงศเจริญพาณิชย  900,000 

  สำหรับการประยุกตใชงานในระบบสื่อสารไรสายสมัยใหม 

 3  การควบคุมเสถียรภาพของระบบไฟฟากำลังแบบโรบัสเพื่อพิจารณาผลกระทบ นายอิสระชัย  งามหรู  1,200,000 

  ของแหลงจายพลังงานแบบหมุนเวียน โดยใชเครื่องกำเนิดไฟฟา 

  แบบกระจายที่ควบคุมได 

 

  โครงการ IRPUS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 1 การพัฒนาพารโตแกรมประยุกตเพื่อเฝาระวังการคลอดในแมโคนม นายวีรวัฒน  ฉายา  87,000 

 

  กรมควบคุมมลพิษ 

 1 โครงการนักรบสิ่งแวดลอม ระยะที่ 3 เพื่อเสริมสรางความรวมมือกับ นางพิสมัย  ชัยรัตนอุทัย  219,830 

  สถาบนัการศกึษาในการสำรวจแหลงกำเนิดมลพษิประเภทโรงงานอตุสาหกรรม 

  และเก็บตัวอยางมลพิษทางน้ำและมลพิษทางอากาศ 

 2  งานจางสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมและเก็บตัวอยางมลพิษทางน้ำและมลพิษ นางพิสมัย  ชัยรัตนอุทัย  175,000 

  ทางอากาศภายใตโครงการนักรบสิ่งแวดลอม 
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 ลำดับท่ี  ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ จำนวนเงิน (บาท) 

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

 1  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากขาวกลองงอกดวยกระบวนการเอกซทรูชัน นางวรรณา  ตั้งเจริญชัย  500,000 

 2  การพัฒนาระบบฐานขอมูลของลุมน้ำและการประยุกตใชแบบจำลอง น.ส.อนัญญา  เจริญพรนิพัทธ  2,000,000 

  ทางคณิตศาสตรเพื่อใชในการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยลุมน้ำอยางบูรณาการ :  

  ลุมน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 3  ศักยภาพในการกอภาวะโลกรอน มลภาวะทางอากาศและสมดุลทางพลังงาน นายวีรวัฒน  ฉายา  450,000 

  ของระบบเลี้ยงสัตวที่มีและไมมีการผลิตเพ่ือใชพลังงานจากกาซชีวภาพ :  

  ประเมินทั้งวงจรชีวิตเพ่ือเปนขอมูลการศึกษาระยะที่ 1 

 4  การทบทวนและวิเคราะหนโยบายและผลงานวิจัยดานสวัสดิภาพสัตวปก นายธนากร  เหมะสถล  225,000 

  เพื่อใชเปนกรอบประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมผลิตสัตวปกในประเทศ 

  สำหรับการตั้งขอกำหนดทางการคาที่เกี่ยวของกับสวัสดิภาพสัตว :  

  กรณีศึกษาคณะกรรมาธิการยุโรป 

 5  การพัฒนาซอฟตแวรชวยตรวจสอบแบคทีเรียที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร  นางดวงใจ  โอชัยกุล  254,000 
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 การบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน นับวามีความสำคัญยิ่งตอการดำเนินงานของสถาบันฯ       

เพราะนอกจากภารกิจดานการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพแลว ยังมีภารกิจอีกประการ

หนึ่งที่ตองดำเนินการ คือ การถายทอดความรูทางวิชาการออกสูสังคมและชุมชนเพื่อใหเกิดการกระจายของ  

องคความรูไมใหจำกัดอยูแตเฉพาะภายในสถาบันการศึกษา โดยผูที่ไดรับการฝกอบรมตางๆ สามารถนำเอาความรู

ที่ไดรับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูใหดีขึ้น ซึ่งในป 2550 สถาบันฯ ไดมีความรวมมือกับกรมสงเสริม

อุตสาหกรรมในการบริการทางวิชาการ โดยการอบรมเพื่อเปนผูประกอบการรุนใหมของศิลปนดารา และยังได

ตกลงทำความรวมมือในการบมเพาะนักธุรกิจรุนใหมอีกหลายรุน นอกจากนี้ไดปรับโครงสรางการบริหารใหเอื้อตอ

การใหบริการ โดยไดจัดตั้ง สำนักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง เพื่อจัดระบบการบริหาร

จัดการที่เอื้อตอการขยายและใหบริการเชิงรุก และเปนแหลงสรางรายไดใหแกสถาบันฯ และเปนหนวยงานให

บริการวิชาการในลักษณะ One Stop Service 

 

การบริการวิชาการ 
แกสังคม 

   

 กิจกรรม  ผูรับบริการ ผูดำเนินงาน 

 1. โครงการจัดประชุมวิชาการและแสดงผลงาน บุคลากรในสถาบัน นักศึกษา  410  สำนักงานอธิการบดี 

  ทางวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง ครั้งที่ 5  และประชาชนผูสนใจทั่วไป 

 2. โครงการจัดทำวารสาร และเอกสารเผยแพร นักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี  2,000  สำนักงานอธิการบดี 

  ทางวิชาการฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และผูสนใจทั่วไป 

 3. โครงการเขารวมจัดนิทรรศการตลาดนัด นักเรียน นักศึกษา ผูสนใจทั่วไป 68,000  สำนักงานอธิการบดี 

  หลักสูตรอุดมศึกษา 

 4. โครงการจัดประชุมวิชาการประจำป ผูบริหารการศึกษา  344 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  เรื่องการบูรณาการสถาปตยกรรม ศิลปกรรม นักวิชาการ จาก 5 สถาบันอุดมศึกษา    

  และการออกแบบเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา นักวิชาชีพ 

  เมืองในรูปแบบมหานครที่ยั่งยืนในภูมิภาค 

  ดินแดนสุวรรณภูมิ 

 5. โครงการจัดทำเอกสารเผยแพรวิชาการ นักเรียน นักศึกษา อาจารย และผูสนใจทั่วไป  500  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  งานสถาปตยกรรมภายใน และสภาพแวดลอม 

  ภายในสูสาธารณะ 

 6. โครงการทบทวนความรูทางสถาปตยกรรมเพ่ือ บุคคลท่ัวไปผูสนใจ/นักศึกษา คณาจารย  53  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  เขาสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

  สถาปตยกรรม ควบคุม สาขาสถาปตยกรรมหลกั 

 7. โครงการเตรียมความพรอมในการสอบวิชา นักเรียน ม. 5-6 นักศึกษา คณาจารย  83  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  ความถนัดทางสถาปตยกรรม “น้ำขึ้นใหรีบตัก”  

 8. โครงการเผยแพรและสงเสริมวิชาชีพ บุคคลท่ัวไป คณาจารย นักศึกษา  150  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  การออกแบบผลิตภัณฑ 

ผลงานการใหบริการวิชาการแกสังคม ป 2550 

จำนวน  

(คน/เลม/แผน/ฉบับ) 
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 กิจกรรม  ผูรับบริการ ผูดำเนินงาน 
จำนวน  

(คน/เลม/แผน/ฉบับ) 

 9. โครงการแสดงนิทรรศการวิชาการ  บุคคลทั่วไป คณาจารย นักศึกษา  2,158  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  และแนะนำคณะรวมกับงานนิทรรศการ  

  “พระจอมเกลาลาดกระบังนิทรรศ 49” :  

  เทิดไท 60 ปครองราชย พระบิดาแหง 

   เทคโนโลยีของไทย 

 10. โครงการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ  ศิษยเกา สถาปนิก นักศึกษา บุคคลทั่วไป  500  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  ประจำปการศึกษา 2549 

 11. โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษา  คณาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 10,000 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  เนื่องในงานสถาปนิก 50 

 12. โครงการสงเสริมการสราง คณาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 324  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  นักออกแบบผลิตภัณฑใหมแกชุมชน 

 13. โครงการสัมมนาทางวิชาการออกแบบ คณาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  500  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  ผลิตภัณฑผาทอมือป 2550 และนิทรรศการ 

  ออกแบบผาทอมือ Recycled Memories 

 14. โครงการเทคนิคการดูแลรักษาระบบปฏิบัติการ นักศึกษาภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม  13  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  วินโดรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอรของโรงเรียน 

 15. โครงการแนะแนวอาชีพสูชนบท อาจารย นักศึกษา นักเรียน ประชาชน  40  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 16. โครงการแสดงนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรม  นักศึกษา คณาจารย เจาหนาท่ี สจล. 250  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

   และนักเรียนจากโรงเรียน 

 17. การสัมมนาวิชาการนานาชาติดานวิทยาศาสตร คณาจารย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร  200  คณะวิทยาศาสตร 

  และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 นักวิจัยชาวไทยและชาวตางประเทศ 

 18. โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาโครงการฯ  130  คณะวิทยาศาสตร 

  ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คาย 1 รุน 2 

 19. โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาโครงการฯ  150  คณะวิทยาศาสตร 

  ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คาย 1 รุน 3 

 20. ดำเนินการจัดสอบนักเรียนโครงการ สอวน.  นักเรียนโครงการ สอวน.  150  คณะวิทยาศาสตร 

 21. อบรมระยะสั้นดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน ผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 50  คณะวิทยาศาสตร 

   และบุคคลทั่วไป 

 22. โครงการอบรมเรื่อง “การเพิ่มพูนทักษะภาษา นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  192  คณะวิทยาศาสตร 

  อังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ” 

 23. โครงการอบรมเร่ือง “การเพิ่มพูนทักษะภาษา นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  18  คณะวิทยาศาสตร 

  อังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ” 

 24. โครงการสัมมนาพิเศษเรื่อง “เทคนิคแคปลลารี ่ อาจารย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  25  คณะวิทยาศาสตร 

  อิเล็คโทรโครมาโทกราฟและการประยุกต” 

 25. โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยะ นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขาโครงการฯ  125  คณะวิทยาศาสตร 

  ดานคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

  คาย 4 รุน 1 และคาย 2 รุน 2 

 26. เผยแพรหลักสูตรนานาชาติในงานนิทรรศการ นักเรียนระดับมัธยมตอนตน/ปลาย  20  คณะวิทยาศาสตร 

  การศึกษานานาชาติของไทยป 2550 
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 27. วิทยาศาสตรลาดกระบัง ฉบับปที่ 15 ฉบับที่ 2  นักวิชาการและนักศึกษาดานวิทยาศาสตร 1 ฉบับ  คณะวิทยาศาสตร 

  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2549  และบุคคลท่ัวไป 

  (74 หนา, 500 เลม) 

 28. วิทยาศาสตรลาดกระบัง ฉบับปที่ 16 ฉบับที่ 1  นักวิชาการและนักศึกษาดานวิทยาศาสตร 1 ฉบับ  คณะวิทยาศาสตร 

  เดือนมกราคม-มิถุนายน 2550  และบุคคลท่ัวไป 

 29. จัดพิมพ KMITL Science Journal  นักวิชาการและนักศึกษาดานวิทยาศาสตร 1 ฉบับ  คณะวิทยาศาสตร 

  Vol.6 No.2a  No.2b และบุคคลท่ัวไป ชาวไทยและชาวตางประเทศ  

 30. จัดพิมพ KMITL Science Journal Vol.7 No.1  นักวิชาการและนักศึกษาดานวิทยาศาสตร 1 ฉบับ  คณะวิทยาศาสตร 

  (Jan-Jun 2007) (200 เลม) และบุคคลท่ัวไป ชาวไทยและชาวตางประเทศ 

 31. โครงการอบรมเร่ืองการควบคุมแมลง เกษตรกร บุคคลทั่วไป  21  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  และไรศัตรูพืช โดยสารสกัดจากพืช 

 32. โครงการอบรมเร่ือง เทคโนโลยีการเพาะเห็ด เกษตรกร บุคคลทั่วไป  63  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 33. โครงการอบรมเรือ่ง ศลิปะการจดัดอกไมเบือ้งตน เกษตรกร บุคคลทั่วไป  36  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 34. โครงการอบรมเร่ือง เทคนิคการทำน้ำผลไม บุคคลท่ัวไป  48  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  และเยลล่ีผลไม 

 35. โครงการอบรมเร่ือง การออกแบบจัดสวน เกษตรกร บุคคลทั่วไป  70  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  โดยใชคอมพิวเตอร 

 36. The 2nd Mini Master of Java Technology  บุคคลท่ัวไป  30  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 37. The 4nd Mini Master of Network Technology บุคคลท่ัวไป  24 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 38. Oracle 9i : DBA  Fundamatal 1  นักศึกษาภายในคณะ  11  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  รุนที่ 2 (DBA 1-2) 

 39. CNNA 1-2 for CNAP Instructors  บุคคลท่ัวไป  18  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 40. CNNA 3-4 for and Fast Track  บุคคลท่ัวไป  4  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  for CNAP Instructors 

 41. Mini Master of Networking Technology  บุคคลท่ัวไป  30  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  รุนที่ 5 

 42. Mini Master of Java Technology รุนที่ 3 บุคคลท่ัวไป  31  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 43. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปญหา ขาราชการเจาหนาท่ี นักศึกษา  68  บัณฑิตวิทยาลัย 

  และอุปสรรคในการปฏิบัติตามขอบังคับ และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

  ลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

  พ.ศ. 2549 

 44. โครงการจัดแสดงนิทรรศการหลักสูตร ขาราชการเจาหนาท่ี นักศึกษา 224  บัณฑิตวิทยาลัย  

  และสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โอกาสและ และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

  ความสำคัญของการศึกษาตอในระดับ 

  บัณฑิตศึกษาที่ สจล. 

 45. โครงการจัดทำเนียบผูสำเร็จการศึกษาหัวขอ มอบตามมหาวิทยาลัย 3,337  บัณฑิตวิทยาลัย 

  วิทยานิพนธ และบทคัดยอวิทยานิพนธ  และสวนราชการที่เกี่ยวของ 

  ปงบประมาณ 2550     

 46. โครงการหลักสูตรฝกอบรมความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 155  บัณฑิตวิทยาลัย 

  ระดับบัณฑิตศึกษา 

 47. โครงการจัดทำซีดีคูมือบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยตางๆ 3,000  บัณฑิตวิทยาลัย 
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 48. โครงการฝกอบรมเรื่องการเพาะพันธุปลาน้ำจืด ครูและนักศึกษาในโรงเรียน 600  วิทยาเขตชุมพร 

  ในโครงการอาหารกลางวันสำหรับ ที่เขาทำการฝกอบรม 

  โรงเรียนประถม 20 โรงเรียนในจังหวัดชุมพร 

 49. โครงการฝกอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิต บุคลากรในสถาบัน นักศึกษา 31  วิทยาเขตชุมพร 

  ยางพารา และประชาชนผูสนใจทั่วไป 

 50. โครงการฝกอบรมเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาจารยที่สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 49  วิทยาเขตชุมพร 

  พืชเศรษฐกิจ สาขาเกษตรของโรงเรียนตางๆ บริเวณ 

   ภาคใตตอนบนรวมถึงเกษตรกร  

   และประชาชนผูสนใจทั่วไป 

 51. โครงการฝกอบรม เรื่อง การผลิต ครู อาจารยดานวิทยาศาสตร เกษตรกร 23  วิทยาเขตชุมพร 

  และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชผักและพืชไร และประชาชนทั่วไป 

 52. โครงการฝกอบรมเรื่อง การถายทอดเทคโนโลย ี ครู อาจารยดานวิทยาศาสตร เกษตรกร 530  วิทยาเขตชุมพร 

  การปลูกพืช โดยไมใชดินเพื่อการผลิต และประชาชนทั่วไป 

  ผักปลอดสารพิษในสถานศึกษา 

  53. โครงการฝกอบรมยุวเกษตร รุนที่ 1 เกษตรกรในเขตอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  44  วิทยาเขตชุมพร 

 54. โครงการฝกอบรม เรื่อง  บุคลากรภายในสถาบันฯ และผูสนใจทั่วไป 37  วิทยาเขตชุมพร 

  เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร 

 55. โครงการฝกอบรม เรื่องอาสาสมัคร เกษตรกรผูสนใจและสมาชิก  130  วิทยาเขตชุมพร 

  พิทักษทรัพยากร 

 56. โครงการฝกอบรมเรื่อง การถายทอดเทคโนโลย ี เกษตรกรผูสนใจและสมาชิก  175  วิทยาเขตชุมพร 

  การผลิตสาหรายสไปรูลินา (จากน้ำหนักมูลสัตว 

  ประเภทตางๆ) เพื่อใชเปนอาหารสัตวและปุย 

  ชีวภาพและน้ำทิ้ง (ใน 4 จังหวัดภาคใตตอนบน) 

 57. การเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑจากสาหรายทะเล แมบาน  นกัศกึษา เกษตรกร และผูสนใจท่ัวไป  40  วิทยาเขตชุมพร 

 58. อบรมการเพาะพันธุปลาน้ำจืดในโครงการ คร ูนกัเรยีนในโรงเรยีน ผูสนใจในบรเิวณใกลเคียง 150  วิทยาเขตชุมพร 

  อาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนประถม 5  

  โรงเรียนในจังหวัดชุมพร 

 59. เทคนิคการจัดตูปลาสวยงามเพ่ือการแขงขัน นักเรียนประถม/มัธยม และอุดมศึกษา  73  วิทยาเขตชุมพร 

 60. ความรูคอมพิวเตอรเบื้องตน บุคคลทั่วไป  30  วิทยาเขตชุมพร 

  และการใชงานอินเทอรเน็ต (Internet) 

 61. การสรางสรรคงานกราฟฟก สิ่งพิมพ  คณาจารย และบุคคลทั่วไป  20  วิทยาเขตชุมพร 

  โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop 

 62. การออกแบบและสรางงานกราฟฟก คณาจารยและบุคคลทั่วไป  10  วิทยาเขตชุมพร 

  ดวยโปรแกรม Adobe Illustrator  

 63. การผลิตประติมากรรมนูนต่ำดวยเรซิ่น  นักศึกษา บุคคลทั่วไป  26  วิทยาเขตชุมพร 

 64. เทคนิคการผสมพันธุพืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เกษตรกร และผูสนใจทั่วไป 29  วิทยาเขตชุมพร 

 65. การผลิตสื่อ Pressentation  คณาจารยและบุคคลทั่วไป 10  วิทยาเขตชุมพร 

  โดยใชโปรแกรม Power XP 

 66. โครงการนำรองการอบรมพัฒนาระบบ เกษตรกรผูเลี้ยงไก นักเรียน นักศึกษา  22  วิทยาเขตชุมพร 

  การเล้ียงสัตวปกพื้นบานสูมาตรฐานอยางยั่งยืน โปรแกรมเกษตร 

 67. การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ผูเลี้ยงโค เกษตร ผูสนใจทั่วไป 25  วิทยาเขตชุมพร 
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 กิจกรรม  ผูรับบริการ ผูดำเนินงาน 
จำนวน  

(คน/เลม/แผน/ฉบับ) 

 68. การแปรรูปเห็ดนางฟาเพื่อเพิ่มมูลคา ขาราชการ พนักงานหนวยงานรัฐ  20  วิทยาเขตชุมพร 

   นักวิทยาศาสตร ผูสนใจทั่วไป 

 69. แนวทางการเล้ียงหมูหลุมดินชีวภาพ  เกษตรกร ผูประกอบการ บุคคลทั่วไป 20  วิทยาเขตชุมพร 

  (หมูตนทุนต่ำ) นักเรียน นักศึกษา  

 70. การจัดสวนขนาดเล็ก โดยใชวัสดุจากธรรมชาต ิ อาจารยดานโปรแกรมเกษตร เยาวชน  30  วิทยาเขตชุมพร 

   ผูสนใจทั่วไป 
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 ภารกิจดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเปนภารกิจหนึ่งที่สถาบันฯ ใหความสำคัญและมีการดำเนิน

การอยางตอเน่ืองโดยมีเปาหมายเพ่ือใหมีการฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย เพื่อสราง

จิตสำนึกใหนักศึกษาและบุคลากรในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสรางคานิยมใหเกิดความรักในศิลปะ

และวัฒนธรรมไทยแกบุคลากร นักศึกษา และชุมชน ซึ่งในปการศึกษา 2550 สถาบันฯ ไดจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

 1. กิจกรรมสนับสนุนความสามารถของนักศึกษา บุคลากร ดานศิลปวัฒนธรรม 

   1.1 สนับสนุนใหนักศึกษามีชมรมหรือการแสดงเพื่ออนุรักษวัฒนธรรม เชน สถาบันฯ รวมกับ  

    นักศึกษาจัดกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาตางๆ เชน วันเขาพรรษา 

    วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันออกพรรษา นอกจากนี้ สถาบันฯ ยัง  

    สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของนักศึกษา ทั้ง 4 ภาค เปนตน 

   1.2 กิจกรรมเพื่อคงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของความเปนไทย ไดแก การจัดสรางหอพระ  

    นิรันตราย เพื่อเปนศูนยรวมจิตใจของบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนสรางพระพุทธรูปบูชา  

    พระนิรันตราย จัดงาน สจล. รวมใจเทิดไทองคราชัน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  

    พระเจาอยูหัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา การอวยพรปใหมผูทำ  

    คุณประโยชนใหแกสถาบันฯ   

 2. สนับสนุนสงเสริมการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ สงเสริม  

   วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

   2.1 แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ไดแก โครงการแลกเปล่ียนศิลปะ  

    รวมสมัยไทย-ญี่ปุน 

   2.2 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหวางภาค  

 3. สนับสนุนและสงเสริมการนำเทคโนโลยีประยุกตเขากับภูมิปญญาของทองถิ่น เพื่ออนุรักษมรดก  

   ทางวัฒนธรรม 

   3.1 โครงการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ สนับสนุนงบประมาณใหโครงการพัฒนาตลาด  

    คลองสวนในเชิงอนุรักษและ โครงการอนุรักษตลาดเกาใกลเมือง เปนตน 

   3.2 โครงการเผยแพรวัฒนธรรมการทองเที่ยวทางเรือเขตลาดกระบังเพื่อรองรับสนามบิน  

    สวุรรณภูมิ ใหกับนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ 

การทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
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 1. Japan 

   1) Tokai University 

   2) Kyushu Tokai University 

   3) Tokyo Institute of Technology 

   4) The University of Electro Communications 

   5) Telecommunications Advancements Organization 

    of Japan 

   6) Tohoku University 

   7) YRP R&D Promotion Committee/Yokosuka  

    Telecom Research Park, Ine. 

   8) Communication Research Laboratory of  

    Japan (CRL) 

   9) Japan Aerospace Exploration Agency 

   10) Muroran Institute of Technology 

   11) Nat ional Inst i tu te of In format ion and  

    Communications Technology (NICT) 

   12) Maizuru National college of Technology (MNCT) 

   13) Sendai National College of Technology (SNCT) 

   14) Meiji University 

   15) Sirindhorn International Institute of Technology  

    of Thammasat Univers i ty , the Nat ional  

    Science and Technology Development Agency 

โครงการความรวมมือทางวิชาการ 
กับตางประเทศ 

   16) Japan International Cooperation Agency  

    Project Office for ASEAN University Network/  

    Southeast Asia Engineer ing Educat ion  

    Development Network 

 2. U.S.A 

   1) Ball State University 

   2) Iowa State University of Science and Technology 

   3) Oklahoma State University 

   4) The University of Illinois 

   5) The University of Michigan 

 3. U.K 

   1) University of Wolverhampton 

 4.  Australia 

   1) James Cook Universi ty of Science and  

    Technology 

   2) Royal Melbourne Institute of Technology 

 5.  Germany 

   1) Fachhochschule Frankfurt Am Main 

   2) Technische Univers i ta t Bergakademie  

    Freiberg 

   3) University of Hohenheim  

   4) Anhalt University of Applied Science (FH Anhalt) 

092 สถ า บั น เท ค โน โ ล ยี พ ร ะ จ อม เ ก ล า เ จ า คุณทห า ร ล า ดก ร ะ บั ง  
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

ร ายง านประจ ำป  2550 
Annual Report 2007 



 6. China 

   1) Northeast Forestry University 

   2) Harbin Institute of Technology  

   3) Nanchang University 

   4) Guangxi Normal University 

   5) Shanghai University of Sport 

 7. Laos 

   1) National University of Laos 

 8. Philippines 

   1) Central Luzon State University (CLSU) 

 9. Russia 

   1) North-Ossetian K.L. Khetagurov State University 

 10. Korea 

   1) Sun moon University 

   2) Mokpo National University 

 11. Taiwan 

   1) National Pingtung University of Science and  

    Technology 

 12. New Zealand 

   1) Manukau Institute of Technology 

 13. Scotland 

   1) University of Strathclyde 
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โครงการความรวมมือทางวิชาการ 
กับหนวยงานภายในประเทศ 
 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 2. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

 3. กระทรวงมหาดไทย  

 4. กรมปศุสัตว 

 5. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

 6. มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 7. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 10. โรงเรียนนวมนิทราชนิทูศิ เตรยีมอดุมศึกษานอมเกลา 

 11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 13. สำนักสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ  

  (องคการมหาชน) 

 14. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร  

  แหงชาติ (เนคเทค) 

 15. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 16. German Brewhouse Tawandang 

 17. ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 

 18. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 19. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 20. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน )   

  (CAT Telecom) 

 21. Hi tachi Global Storage Technologies  

  (Thailand) 

 22. โรงเรียนในเครือเทพศิรินทร 

 23. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 24. โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชา  

  วิ ท ย า ก า ร ค อ มพิ ว เ ต อ ร แ ล ะ ส า ร ส น เท ศ  

  มหาวิทยาลัยรัฐ 11 สถาบัน 

 25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2 

 26. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 27. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา  

  พัฒนาการ 

 28. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

 29. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย  

  ปทุมธานี 

 30. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย  

  สมุทรปราการ 

 31. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 32. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 

 33. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี 
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 34. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา  

 35. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี 

 36. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย 

 37. การจัดตั้งและดำเนินงานศูนยวิจัยรวมเฉพาะทาง  

  ดานเทคโนโลยีบันทึกขอมูลและการประยุกตใช 

 38. บริษทัอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส จำกดั (มหาชน) 

 39. โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

 40. บริษัทไปรษณียไทย จำกัด 

 41. ศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน  

  แหงชาติ 

 42. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

 43. สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม 

 44. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 45. โรงเรียนบดินทรเดชา 
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1. ศ.เดชา วราชนุ ภาควชิาวจิติรศลิป คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 ไดรับรางวัล ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลปประจำป 2550 

 ศ.เดชา วราชุน ทานเปนผูนำเอารูปทรงเรขาคณิต  

ผสมผสานเทคนิคภาพพิมพซิลคสกรีน มาสรางผลงานทางศิลปะ 

และไดรับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแหงชาติหลายครั้ง จนได

รับการยกยองใหเปนศิลปนชั้นเย่ียม สาขาภาพพิมพ ในป 2525 

และในชวงหลังไดมีการปรับเปล่ียนแนวการทำงานศิลปะมาเปน

บุคลากรที่สรางชื่อเสียงใหกับสถาบันฯ 
ปงบประมาณ 2550 

เทคนิคสื่อผสม มีการจัดแสดงผลงานทางศิลปะทั้งแสดงผลงานเดี่ยว และแสดงรวมกับผูอื่นมากมาย ไดรับรางวัล

และเกียรติประวัติการแสดงงานศิลปะ ทั้งในประเทศและตางประเทศมาโดยตลอด 40 ป 
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2. ดร. นราธิป วิทยากร คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหม  

 ดีเดน ประจำป 2550  

 จากการจัดงาน นักวิจัยรุนใหม พบ เมธีวิจัยอาวุโสครั้งที่ 7 ซึ่ง

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหนักวิจัยรุนใหม   

ไดมีโอกาสนำเสนอความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจาก สกว. ตอ

ประชาคมวิชาการ โดยจะรวมกันกลั่นกรองผลวิจัยใหเปนองคความรูที่

สามารถนำไปใชประโยชนไดจริงกลับสูสังคม 

 

3. รศ.ดร. วราวุฒิ ครูสง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับรางวัล Best  

 iTAP Partnership  Award จากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี  

 ของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน  

 พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 รศ.ดร.วราวุฒิ ครูสง ดำเนินการวิจัยในการพัฒนากระบวนการ

ผลิตน้ำสมสายชูหมัก เรื่อง “การพัฒนาหัวเช้ือน้ำสมสายชูหมักเพ่ือ

รองรับเทคโนโลยีการผลิตน้ำสมสายชูจากตางชาติ” โดยรวมมือ

กับ บริษัท ไวนวิเศษ จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท แอกโกร-ออน (ไทย

แลนด) จำกัด ซึ่งเปนภาคเอกชนที่มีการใชน้ำสมสายชูหมัก ในผลิตภัณฑ

ผักสเตอริไลสเพื่อการสงออก ทั้งนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากฝายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (iTAP) ศูนยบริหาร

จัดการเทคโนโลยี สำนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA)  

 ผลการวิจัยเปนที่นาพอใจ สามารถพัฒนาหัวเชื้อน้ำสมสายชูใหเขากับระบบการหมักของบริษัท 



Heinrich Frings GmbH & Co. KG จากประเทศเยอรมนี นอกจากนี้แลวในปจจุบันกำลังดำเนินการศึกษาวิจัย  

ตอเนื่องในหัวขอ “การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำสมสายชูหมักในถังหมัก High Speed Agitation ขนาด 600 

ลิตร” ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากฝายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (iTAP) ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี 

สำนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

 

4. อาจารยประพัทธพงษ อุปลา ไดรับรางวัล KATAHIRA AWARD  

 for Highly Commended Paper  

 ชื่อผลงาน Understanding User’s Preferences towards Illegal 

Passenger Van Services in Bangkok  

 In 1999, the Government regulated passenger van 

service in Bangkok to assist in the provision of safe public transport 

to commuters and to commuters and to reduce competition between 

passenger vans and conventional buses. However, a large number 

of illegal vans still operate along the licensed routes. The objectives 

of the study described in this paper were to investigate the level-of-service (LOS) attributes of public 

transit users in general, and illegal passenger van users in particular, and to use these findings in 

the planning of future services. The survey involved two stated preference (SP) experiments : a 

mode choice experiment considering passenger van bus  public transit mode and mode choice 

between two alternative passenger van services. Both experiments considered different subsets of 

LOS attributes : walking distance, waiting time and comfort; and in-vehicle time, the number of stops 

and safety. In addition to the SP data, revealed preference (RP) data was also collected. Using these 

modes, the willingness-to-pay for LOS improvements was derived, and future demand under 

alternative policy scenarios forecast. These findings will finding will contribute to the future provision 

of illegal passenger vans in the transport system 

 

5. รศ. สรรณรงค สงิหเสนี ภาควชิาวจิติรศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 ไดรับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติศิลปนยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย   

 รางวลัศลิป พรีะศร ีทนุสรางสรรคศลิปกรรมศลิป พรีะศร ีครัง้ที ่7 ประจำป 

 2550  

 ชื่อผลงาน ความสงบทางจิตใจ 

 การนำเสนอผลงานศิลปะ ชุดความสงบทางจิตใจ ขาพเจามุง

เนนที่จะแสดงใหเห็นถึงโลกอีกดานหนึ่งที่ไมมีสิ่งเยายวน ตลอดจนความเจริญ
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ทางวัตถุใดๆ เขามาเกี่ยวของ โลกของธรรมชาติที่สงบสุขรมเย็น ไมเปนพิษเปนภัยแกผูใด มีรูปทรงที่อางอิงมา

จากธรรมชาติ และสีสันที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เชา-สาย-บาย-เย็น มีความกาวไกลสุดลูกหูลูกตาของเสน

ขอบฟาที่ตัดขอบเปนเสนตรง มีความกวางใหญไพศาลของผืนดิน ผืนไร ผืนนา และทุงกวาง มีแผนสีที่เรียบสนิท

ของทุงหญา แปลงไร แปลงนา ผืนน้ำและทองฟา เหลานี้คือทางเลือกที่ขาพเจาตองการนำเสนอ เพื่อสรางใหเกิด

ภาพแหงความสงบรมเย็นทางจิตใจใหเกิดขึ้นเปนภาพที่ไมไดระบุวาเปนสถานที่แหงใดแหงหนึ่งที่ชัดเจนแนนอน  

ลงไป แตเปนภาพที่เปนตัวแทนแสดงสภาพของธรรมชาติที่ออนโยนสงบนิ่งมีความสุข 

 

6. รศ.สุรพงษ สมสุข ภาควิชาวิจิตรศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร   

 ไดรับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภท  

 จติรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแหงชาต ิครัง้ที ่53 ประจำป พ.ศ. 2550  

 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 6 รอบ พระชนมพรรษา  

 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม  

 ชื่อผลงาน เรือชีวิต 

 ชีวิตครอบครัวหน่ึง ซึ่งตองพบเจอกับอุปสรรคของชีวิตที่หลาก

หลาย แตกตาง ตามแตปญหาของแตละชวงเวลาจนทำใหครอบครัวคลายกับ

เรือชีวิตท่ีเกยตื้นอยูบนดิน บนทราย ไมมีน้ำใหเรือชีวิตลองลอยไป แตถึง

อยางไรชีวิตก็ตองดำเนินไปตามความคิด และความฝนของแตละคน  

 

7. รศ.อริยะ กติติเจริญวฒัน ภาควชิาวจิติรศลิป คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

 ไดรับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขา  

 ประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้ง 53 ประจำป 2550  

 พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  

 จังหวัดนครปฐม 

 ชื่อผลงาน Retune of The Water 

 จากสภาพแวดลอมปจจุบันธรรมชาติบางอยางกำลังหดหาย  

ถูกทำลายลงไปอยางนาใจหาย ขาพเจาตระหนักถึงสภาพความเปนอยูที่

มนุษยตองพึ่งพาน้ำ โดยสภาวะปจจุบันน้ำถูกปนเปอนมากับส่ิงมีพิษ   

แปลกปลอมโดยมนุษยไมอาจลวงรูได การยอนกลับไปในธรรมชาติมองหาชีวิตที่อุดมสมบูรณ เพื่อการดำรงอยู

อยางเปนสุข ขาพเจานำเสนองานประติมากรรมโดยใชนกและคน สื่อถึงการคนหาของชีวิตที่ตองดิ้นรนเพื่อ

ธรรมชาติที่สดใสและการดำรงอยูอยางมีความสุข 
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8. ผศ.อัจฉรี เรืองเดช ภาควิชาวิทยาศาสตรการประมง คณะเทคโนโลย ี 

 การเกษตร ไดรับรางวัลชนะเลิศภาพโปสเตอร จากการประชุมทาง  

 วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 6-7 กันยายน  

 2550 

 ชื่อผลงาน สารสกัดจากสาหรายขนนก (Myriophyllum brasiliense)  

 เพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของสาหรายขนาดเล็กและแบคทีเรีย 

 สารเคมีจากส่ิงมีชีวิตที่มีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น กำลังได

รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะสารสกัดจากพืชในเขตรอน การทดสอบผล
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ของสาหรายขนนก (Myriophyllum brasiliense) อบแหง สกัดดวยเมทธานอล 72 ชั่วโมง และนำสารสกัดที่ไดมา

ทดสอบกับสาหรายสกุล Microcystis sp. และ Chlorella sp. เพื่อเปนตัวแทนของสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน และ

สาหรายสีเขียวท่ีพบไดทั่วไปในแหลงน้ำธรรมชาติ และทดสอบกับแบคทีเรีย Bacillus sp. และ Vibrio sp. พบวา

ความเขมขนของสารสกัด 5 สวนในลานสามารถยับยั้งการเจริญของ Microcystis sp. แตไมสามารถยับยั้งการ

เจริญของ Chlorella sp. นอกจากนี้การทดสอบสารสกัดกับแบคทีเรียพบวาความกวางของโซนใสเพิ่มขึ้นเมื่อใช

ความเขมขนของสารสกัดมากขึ้นและสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกไดดีกวาแบคทีเรียแกรมลบ 

 

9. สจล. ควารางวัลการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังที่ 53 มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับกรมศิลปากร 

 โดยการสนับสนุนจากบริษัทเอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

 กำหนดจัดการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 53 ระหวางวันที่ 7 กันยายน - 30 ตุลาคม 2550 ณ ศูนยศิลป-  

 วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  

 จังหวัดนครปฐม  

 การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหศิลปนไดมีโอกาสแสดงความสามารถในการสรางสรรค  

ผลงานศิลปะระดับสูง ออกสูสาธารณชน โดยแบงประเภทของผลงานศิลปกรรมเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภท

จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และสื่อประสม โดยศิลปนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบังไดรับรางวัล ดังนี้ 

ประเภทจิตรกรรม  

 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 

เหรยีญทอง นายอนพุงษ จนัทร ผลงานชือ่ “ภกิษสุนัดานกา”  
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ประเภทประติมากรรม  

 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง รศ.สุรพงศ สมสุข รศ.อริยะ กิติเจริญ

วิวัฒน และนายพิสิษฐ หัตถกรวิจิตร ผลงานชื่อ “รูปทรงจากโคลนตม”   

 

ประเภทภาพพิมพ  

 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง นางสาวพัดชา แกวทองตาล ผลงานช่ือ 

“New World in My Imagination No. 5” 

 

ประเภทสื่อประสม  

 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน นายตฤณ กิตติการอำพล ผลงานชื่อ 

“Society of Human Tech. No. 1”  

 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง นายชัชวาล อ่ำสมคิด ผลงานช่ือ “ลาง

สังหรณ” 

 



 

 

บุคลากรทั้งหมด (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน  2550) 

 ในปการศึกษา 2550  สถาบันฯ มีจำนวนบุคลากรท้ังหมด 2,319 คน จำแนกตามประเภทเปน

อาจารยประจำ (สาย ก.) จำนวน 968 คน ผูชวยวิชาการ (สาย ข.) จำนวน 267 คน ผูชวยบริหาร (สาย ค.) 

จำนวน 392 คน ลูกจางประจำ จำนวน 194 คน ลูกจางช่ัวคราว จำนวน 478 คน และพนกังานราชการ จำนวน 

20 คน 

 

เม่ือพิจารณาบุคลากรสายวิชาการ (ก.) ปการศึกษา 2550  พบวา 

 สัดสวนคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการ (ก.) ป.ตรี : ป.โท : ป.เอก เทากับ 0.7 : 5.9 : 3.4 สัดสวน

ตำแหนงทางวิชาการ อ. : ผศ. : รศ. : ศ. เทากับ 5.0 : 2.5 : 2.4 : 0.06 เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2549 พบวา

คุณวุฒิของบุคลากรและการเลื่อนตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรสาย ก. ในภาพรวมไมมีการเปลี่ยนแปลง 

บุคลากร 

จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภท ระดับการศึกษา และตำแหนงทางวิชาการ  

ปการศึกษา 2550 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

   

คณะ/หนวยงาน 

 สำนักงานอธิการบดี  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25  14  0  39  13  77  11  101  140 

 คณะวิศวกรรมศาสตร  24  152  135  125  86  96  4  311  1  15  11  0  27  23  54  3  80  418  

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  20  130  16  105  31  28  2  166  0  10  1  0  11  7  28  1  36  213 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  8  85  33  69  30  27  0  126  0  6  3  0  9  2  16  2  20  155 

 คณะวิทยาศาสตร  3  86  71  73  49  38  0  160  0  19  9  0  28  7  28  6  41  229 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  8  57  44  41  34  34  0  109  0  13  10  0  23  1  22  2  25  157  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  0  13  10  13  6  4  0  23  0  1  1  0  2  0  2  0  2  27 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  0  10  17  15  5  7  0  27  0  1  2  0  3  0  8  1  9  39 

 วิทยาเขตชุมพร  0  41  5  46  0  0  0  46  0  15  13  0  28  1  13  3  17  91 

 บัณฑิตวิทยาลัย  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  2  7  0  9  13 

 สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร  0  0  0  0  0  0  0  0  0  18  14  0  32  7  11  6  24 56 

 สำนักหอสมุดกลาง  0  0  0  0  0  0  0  0  0  23  8  0  31  6  11  1  18  49 

 สำนักทะเบียนและประมวลผล  0  0  0  0  0  0  0  0  0  24  2  0  26  2  4  1  7  33 

 สำนักสงเสริมและบริการวิชาการ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  2  0  1  1  2  4 

 พระจอมเกลาลาดกระบัง 

 สำนักวิจัยการสื่อสารและ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  2  0  1  0  1  3 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 รวมท้ังสถาบันฯ  63  574  331  487  241  234  6  968  1  172  94  0  267  71  283  38  392  1,627 

สาย ก. 

รวม 
ทั้งหมด 

ตรี โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ. 

รวม ระดับการศึกษา 

ตรี โท เอก 

รวม ต่ำ 
กวา
ป.ตรี ตรี โท 

รวม ตำแหนงทางวิชาการ ต่ำ 
กวา
ป.ตรี 

สาย ข. สาย ค. 
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 สถาบันฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญของการสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรของสถาบันฯ ไดรับ

การพัฒนาทั้งดานวิชาการและทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน รูปแบบตางๆ เพราะการพัฒนาบุคลากรเปนกลไกที่

สำคัญอยางหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยตรง เนื่องจากบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญในการ

เสริมสรางผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ซึ่งในปงบประมาณ 2550 สถาบันฯ ไดจัดใหมีการอบรม 

สัมมนาและการบรรยายพิเศษตางๆ ดังตอไปนี้ 

การพัฒนาบุคลากร 
ทางวิชาการ 

   

 ลำดับท่ี  ชื่อโครงการ  หนวยงานที่รับผิดชอบ  วัน เดือน ป 

 1  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถายทอดตัวชี้วัดและ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 29 พ.ย. 49  82 

  เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

  ในคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

 2 จัดโครงการความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารราชการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  13 ธ.ค. 50  151 

  ประจำปงบประมาณ 2550 

 3  จดัโครงการฝกอบรมเรือ่ง “การสรางสมัพนัธภาพในการทำงานรวมกนั”  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  15 ก.พ. 50  59 

 4 จัดโครงการฝกอบรมเรื่อง “กลยุทธการใหบริการเชิงรุก”  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  4 เม.ย. 50  41 

 5  จัดโครงการอบรมเรื่อง “การสรางองคความรูเพื่อการประกันคุณภาพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  20-22 เม.ย. 50  27 

  ภายในและการประกันคุณภาพภายนอก”  

 6  จัดโครงการอบรมเรื่อง “กลยุทธการขอตำแหนงชำนาญการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  30 เม.ย. 50  163 

  ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากร 

  สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ”  

 7 จัดโครงการอบรมการจัดการความรูในองคกรเรื่อง “การบันทึกภาพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  3-5 พ.ค. 50  47 

  และการจัดการขอมูลสำหรับงานบริหารจัดการในสำนักงาน”  

 8  จัดโครงการเรื่อง “การอบรมภาษาอังกฤษแกบุคลากรสายสนับสนุน”  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  พ.ย. 49- ก.ย. 50  35 

    (ทุกวันอังคาร) 

 9  จัดโครงการอบรมพัฒนาภารกิจดานการวิจัย “แนวทางการเขียน คณะสถาปตยกรรมศาสตร  29 มิ.ย. 50  52 

  โครงการรางงานวิจัย เพื่อขอทุน สกอ. และ สจล.” 

 10 จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลวิธีการเขียนผลงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร  26 ก.ค. 50  43 

  เชิงวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนฯ ใหสัมฤทธ์ิผล” 

 11  จัดโครงการบริหารองคความรูในองคกร “ตลาดนัดความรู”  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  7, 14, 21, 28 ส.ค. 50  30 

    4, 11, 18, 25 ก.ย. 50 

 12  โครงการพัฒนาองคความรูดานการออกแบบระดับชาติ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  25 ส.ค. 50  37 

 13  การประชุมระดมความคิดจัดทำแผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  2-3 ธ.ค. 49  73 

  ป 2550-2554 

 14  ประชุมสัมมนาเรื่อง “หลักสูตรสหกิจศึกษา”  คณะวิทยาศาสตร  21 ธ.ค. 50  40 

 15  บรรยายพิเศษ “Epidemic Modeling for Infectious Diseases”  คณะวิทยาศาสตร  12-14 ธ.ค. 50  40 

 16  ปฐมนิเทศอาจารย คณะวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  19 ธ.ค. 49  46 

รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา ประชุม และบรรยายพิเศษ  ปงบประมาณ 2550 

จำนวน 

ผูเขารวม (คน) 
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 ลำดับท่ี  ชื่อโครงการ  หนวยงานที่รับผิดชอบ  วัน เดือน ป 
จำนวน 

ผูเขารวม (คน) 

 17  โครงการจัดการความรูในองคกร เรื่อง “บุคลากรของรัฐกับชองทาง คณะวิทยาศาสตร  7 มี.ค. 50  83 

  การลงทุน” 

 18 สัมมนาประจำปเรื่อง “โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงาน คณะวิทยาศาสตร  9-11 เม.ย. 50  123 

  ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร” 

 19  บรรยายพิเศษ “A Signal Processing to Optical Filter Design  คณะวิทยาศาสตร  19 มิ.ย. 50  20 

  and Ring Resonator Filter Application” 

 20  บรรยายพิเศษ “ฟุลไบร คุณคาที่มากกวาทุน”  คณะวิทยาศาสตร  2 ส.ค. 50  24 

 21  โครงการทัศนศึกษาการบริหารงานบัณฑิตศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  ก.พ. 50  23 

 22  โครงการฝกอบรมการจัดการองคความรูในองคกร  บัณฑิตวิทยาลัย  ก.ค. 50  52 

 23  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “ระบบสารสนเทศของบณัฑติวทิยาลยั บัณฑิตวิทยาลัย  30 เม.ย. 50  55 

  เพื่อการจัดการ” 

 24  การเขียนหนังสือราชการ รุนที่ 1  สำนักงานอธิการบดี  5 มิ.ย. 50  100 

 25  โครงการสัมมนา เรื่อง “กำหนด แผนงานและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ สำนักงานอธิการบดี  13-15 ม.ค. 50  24 

  เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน” 

 26  โครงการสัมมนา เรื่อง “ปญหาและแนวทางแกไขเก่ียวกับ สำนักงานอธิการบดี  20 เม.ย. 50  84 

  การดำเนินการตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

  เจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่องขอปฏิบัติเกี่ยวกับการจางพิมพเอกสาร 

  ดวยเงินรายได พ.ศ. 2549”  

 27  โครงการสัมมนาเรื่อง ระบบการเงินอุดมศึกษา (การจัดสรร สำนักงานอธิการบดี  6 ก.ค. 50  145 

  งบประมาณกับกองทุน ICL) 

 28  โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความสำคัญของ JD  วิทยาเขตชุมพร  6 ธ.ค. 50  70 

  และวัดความสามารถตาม JD 

 29 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การถายทอดตัวชีว้ดัและเปาหมาย วิทยาเขตชุมพร  20-21 ธ.ค. 50  105 

  ขององคกรสูระดับบุคคล สจล. วิทยาเขตชุมพร 

 30  โครงการสัมมนาฤดูรอนทัศนศึกษาภายในประเทศ/ตางประเทศ วิทยาเขตชุมพร  10-13 พ.ค. 50  44 

 31  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทะเบียนนักศึกษา  สำนักทะเบียนและประมวลผล  29 มิ.ย. 50  44 

  และการพัฒนาบุคลากร 

 32  การสัมมนาและฝกอบรมภายในประเทศ ชมรมขาราชการและลกูจาง สจล.  27-28 เม.ย. 50  752 

 33  โครงการ “ดัชนีผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของบุคลากรสายสนับสนุน ชมรมขาราชการและลกูจาง สจล. 5 ก.ค. 50  157 

  วิชาการ ประจำป 2550”  

 34 โครงการ ความเปนมาของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและวิธีการออมเงิน ชมรมขาราชการและลกูจาง สจล. 11 ก.ย.50  130 

  ของลูกจางเพื่อไวใชยามเกษียณอายุราชการ 

 35  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง เกณฑการประเมินและดัชนีบงชี ้ สำนักงานประกันคุณภาพ มี.ค. 50  80 

  ในการประกันคุณภาพการศึกษา รุนที่ 1 และบริหารองคความรู 

 36  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑการประเมินและดัชนีบงชี ้ สำนักงานประกันคุณภาพ พ.ค. 50  66 

  ในการประกันคุณภาพการศึกษา รุนที่ 2 และบริหารองคความรู 

 37  โครงการอบรมผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รุนท่ี 1 สำนักงานประกันคุณภาพ มี.ค. 50  64 

   และบริหารองคความรู 

 38  โครงการอบรมผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รุนท่ี 2 สำนักงานประกันคุณภาพ มี.ค. 50  64 

   และบริหารองคความรู 

 39 โครงการอบรมผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รุนท่ี 3 สำนักงานประกันคุณภาพ พ.ค. 50  89 

   และบริหารองคความรู 
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  จำนวน 

ผูเขารวม (คน) 

 40  โครงการจัดประชุมสัมนาทางวิชาการ เรื่องการระดมความคิด สำนักวิจัยการสื่อสารและ 4-6 เม.ย. 50  35 

  ในการปรับปรุงโครงสราง ReCCIT เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 41  โครงการฝกอบรมการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานบริหาร สำนักวิจัยและบริการ 18-19 ม.ค. 50  29 

   คอมพิวเตอร 

 42  โครงการฝกอบรมเครือขายคอมพิวเตอร สำนักวิจัยและบริการ 19-20 ส.ค. 50  26 

   คอมพิวเตอร 

 43  โครงการฝกอบรมการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสำนักงาน สำนักวิจัยและบริการ 10-11 ก.ค. 50  21 

   คอมพิวเตอร 

 

  นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีนโยบายที่จะสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกหนวยงานและทุกประเภท 

ใหไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ ทักษะ ประสบการณ โดยใหบุคลากรไปศึกษาตอ อบรม ประชุม สัมมนา   

ดูงาน และอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายได ดังนี้ 

 

 ศึกษาตอ  48  46  94 

 ปฏิบัติการวิจัย  -  29  29 

 ไปราชการ/ประชุม  957  133  1,090 

 อบรม/สัมมนา  933  23  956 

 ทัศนศึกษา  -  21  21 

 ดูงาน  -  29  29 

 ไปราชการ  -  97  97 

  

 รวม  1,938  378  2,316 

  งบประมาณแผนดิน 

 ภายในประเทศ   ตางประเทศ 

 ในสวนของเงินรายไดสถาบันฯ ไดสงบุคลากรไปพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในและ  

ตางประเทศ จำนวน 337 คน 

หมายเหตุ เปนการนับซ้ำ 

หนวย : คน 
 

ประเภท 

 ลำดับท่ี  ชื่อโครงการ  หนวยงานที่รับผิดชอบ  วัน เดือน ป 

รวม 
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 ในปงบประมาณ 2550 ที่ผานมา สถาบันฯ ไดใหบริการดานการจัดกิจกรรมนักศึกษาและดานบริการ

สวัสดิการใหแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทั้งดานรางกายและจิตใจควบคูไปกับดานวิชาการ ดังนี้ 

 ดานกิจกรรมนักศึกษา สถาบันฯ ไดมีการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนักศึกษา เพื่อ

ใหเกิดความคลองตัวในการทำกิจกรรม จำนวน 4 ระเบียบ สงเสริมใหมีชมรมนักศึกษาดานการเสริมสรางวินัย   

คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไดจัดอบรมเร่ืองการปองกันแกไขปญหาจราจร ขับขี่ปลอดภัยเปดไฟใสหมวก การใช

คลื่นวิทยุความถี่สังเคราะห สิทธิคุมครองผูบริโภค โครงการเคาะหองปองกันยา โครงการใสใจพลานามัยหางไกล  

ยาเสพติด เปนตน ในปงบประมาณ 2550 องคกรนักศึกษา ไดแก สภานักศึกษา องคการนักศึกษา ชมรม สโมสร

นักศึกษา และชุมนุม ไดจัดกิจกรรมในดานตางๆ เชน 

 ดานกีฬา เปนกิจกรรมที่มุงใหนักศึกษาไดมีการแขงขันกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย และใหมีความ

สามัคคีระหวางคณะ โดยสถาบันฯ ไดจางผูฝกสอนกีฬาทีมชาติหรือครูฝกที่มีประสบการณมาฝกสอนการเลนกีฬา

อยางถูกวิธีใหแกนักศึกษาชมรมตางๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา และจางสอนเสริมบางวิชาแก  

นักศึกษาชางเผือกที่มีความสามารถดีเดนทางการกีฬาที่เขาศึกษาในสถาบันฯ 

 ดานบำเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมที่นักศึกษาทำคุณประโยชนแกสังคมชนบทที่ขาดแคลนและ

เพื่อกระจายโอกาสสูชนบท ประกอบดวย คายอาสาและพัฒนาจริยธรรม คายเยาวชนตนกลา คายอาสาพัฒนา

ชนบท เปนตน 

 ดานศิลปวัฒนธรรม เปนกิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดเล็งเห็นถึงประโยชน คุณคาของความเปนไทย 

รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นที่ควรสงเสริมและอนุรักษสืบไป ประกอบดวย วันไหวครู วันลอยกระทง   

ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค เปนตน 

 ดานสงเสริมวิชาการ เปนกิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดเผยแพรความรูที่ไดเรียนมาสูสังคม และรับ

ความรูวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเปนประโยชนตอสังคม และตอตนเอง ประกอบดวย วันวิทยาศาสตร 

คายคอมพิวเตอรเพื่อนอง คายสอนศิลปะเด็กชวงปดเทอม คายภาษาและวัฒนธรรม และการเพ่ิมพูนความรูทาง

ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุน เปนตน 

 ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาของสถาบันฯ  

 ในปนี้สถาบันฯ ไดมอบทุนใหกับนักศึกษา เปนจำนวน 1,165 ทุน รวมเปนเงิน 14,440,000 บาท 

โดยไดแบงเปน 4 ประเภท ไดแก 

 ประเภทที่ 1. ประเภทตอเนื่องจนจบการศึกษา จำนวน 31 ทุน เบิกคาใชจายการลงทะเบียนและ  

   คาใชจายรายเดือนๆ ละ 4,000 บาท จนจบการศึกษา  เปนเงิน 3,100,000 บาท 

 ประเภทที่  2. ประเภทเรียนดี จำนวน 247 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 2,470,000 บาท 

 ประเภทที่  3. ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย จำนวน 587 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน  

   5,870,000 บาท 

 ประเภทที่  4. ประเภทกิจกรรมนักศึกษาดีเดน จำนวน 300 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน  

   3,000,000 บาท 

กิจการนักศึกษา 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปด “นิทรรศการวิชาการ
เฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาลาดกระบังนิทรรศ ๔๙ : เทิดไท ๖๐ปครองราชย  พระบิดาแหงเทคโนโลยี
ของไทย” และเปดหอพระนิรันตราย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปน

ประธานเปดงานนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรต ิ “พระจอมเกลาลาดกระบังนิทรรศ ๔๙ : เทิดไท ๖๐ ปครองราชย พระบิดา

แหงเทคโนโลยีของไทย” และ หอพระนิรันตราย เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

พรอมทรงเสด็จฯ เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในบริเวณอาคารศูนยเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และอาคาร

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยมีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีและนายกสภาสถาบันฯ พรอมดวย รศ.ดร.กิตติ 

ตีรเศรษฐ อธิการบดี ศ.ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีกระทรวง ICT กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ คณะผูบริหาร 

คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาและประชาชน เฝาฯรับเสด็จเปนจำนวนมาก 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประจำปการศึกษา 2549 ณ ศูนยนิทรรศการและการ

ประชุมไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2551 
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สจล. เฝาทูลละอองพระบาทเพ่ือทูลเกลาฯ ถวายผลงานวิจัย 
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 เมื่อวันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2550 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ 

อธิการบดี พรอมคณะผูบริหาร และเจาของผลงานวิจัยจากสถาบันฯ เขาเฝาทูลละออง

พระบาท เพื่อทูลเกลาฯ ถวายผลงานวิจัย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ซึ่งมีผลงาน

วิจัยที่ทูลเกลาฯ ดังนี้ 

 1. ไมเทานำทางสำหรบัผูพกิารทางสายตา โดย รศ.ดร.อภนินัท ธนชยานนท 

 2. รถจักรยานพลังงานไฟฟา โดย รศ.ดร.วีระเชษฐ ขันเงิน  

 3. เครือ่งพมิพดดีสำหรบัคนพกิารทางสายตา โดย นายกติภิมู ิกาจญจนา  

 4. เครื่องแกะสลักอเนกประสงค โดย รศ.ไสว พงศสวัสดิ์ 

 5. ผลิตภัณฑควบคุมไรฝุน โดยสารสกัดจากพืช โดย ผศ.ดร.อำมร อินทรสังข  

 6. เครื่องจายน้ำนม โดย รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ, ผศ.วิศรุต ศรีรัตนะ  

 7. จักรยานเกียรอัตโนมัติ โดย ผศ.กิติพงศ มะโน  

 8. จักรยานออกกำลังกายจายพลังไฟฟา โดย รศ.ดร.ปติเขต สูรักษา 

งานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจำป 2550 
 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนเจาภาพถวาย  

ผาพระกฐินพระราชทานประจำป 2550 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร   

โดย รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีเปนประธานในพิธ ี โดยมีคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงานและบุคลากรของสถาบันฯ   

เขารวมงานเปนจำนวนมาก     
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พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท นายกรัฐมนตรีและนายกสภาสถาบันฯ เปนประธานพิธีเปดและบรรยายพิเศษ   
ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 วันที่ 22 มิถุนายน 2550 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สจล. จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง   

“พุทธศาสนากับการพฒันาจติเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการเรยีนและการดำเนินชวีติของนักศกึษา” ณ หองประชมุคณุหญงิวนิดา ธปูเตมยี 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม โดยไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีและนายกสภาสถาบันฯ   

เปนประธานพิธีเปดและบรรยายพิเศษ ในหัวขอเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา”   
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รวมสรางศักยภาพทางการเกษตรของไทย 
 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 เวลา 16.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีและนายาสภาสถาบันฯ 

ใหเกียรติเปนประธานและศาสตราจารย ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนสักขีพยาน ในพิธีการ  

ลงนามความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย นายบรรพต หงสทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดย รองศาสตราจารย ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ อธิการบดี 



สมศ. ตรวจสอบและประเมินพระจอมเกลาลาดกระบัง รอบท่ีสอง 
 สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) ไดเขามาประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ 

ในรอบที่สอง ตั้งแตวันจันทรที่ 10 กันยายน จนถึงวันพุธที่ 12 กันยายน 2550 ซึ่งเปนการประเมินในภาพของสถาบันฯ และกลุม

สาขาวิชา ซึ่งประกอบดวย  

 1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

 2. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 3. กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

 4. กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 5. กลุมสาขาวิชาครุศาสตรและศึกษาศาสตร 

 โดยการประเมินรอบนี้จะประเมินใน 7 มาตรฐาน 48 ตัวบงชี้ และใชเกณฑมาตรฐานของ สมศ. ประกอบการ

ประเมิน โดยคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายนอกจำนวน 4 ทาน ดังนี้ 

 1. ประธาน รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 2. รองศาสตราจารย ดร.ปรียา วิบูลยเศรษฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 3. รองศาสตราจารย ดร.อธิคม ฤกษบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 4. รองศาสตราจารย ปยชาติ แสงอรุณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลและตรวจสอบเอกสารอางอิง 
 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดเขามา

ติดตามประเมินผลและตรวจสอบเอกสารอางอิงที่ใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยมี รศ.ดร.เสนห เอกะวิภาต รองอธิการบดี พรอมคณะผูบริหารและผูรับผิดชอบผลการปฏิบัติ

ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหการตอนรับและรายงานผลเพ่ิมเติมตามเอกสาร

อางอิงเพื่อประกอบการตรวจประเมินดังกลาว 
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พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการดานวิศวกรรมยานยนต ระหวาง สจล., สถาบันศิรินธร, Tokyo 
Institute of Technology  และ สวทช.  
 เม่ือวันจันทรที่ 25 ธันวาคม 2549 รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ 

อธิการบดี สจล. ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการ ที่สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยในความรวมมือหลักสูตร

บัณฑิตศึกษารวมระหวาง ๔ สถาบัน ไดแก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง(สจล.), สถาบันศิรินธร, Tokyo Institute of 

Technology และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับนานาชาติดานวิศวกรรมยานยนต และ ขอ

ตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เรื่อง การจัดตั้งและดำเนินงานศูนยวิจัยรวม

เฉพาะทางดานเทคโนโลยีบันทึกขอมูลและประยุกตใช โดยลงทุนรวมกันระหวาง สวทช. กับ สจล. 

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 คณะผูบริหารของสถาบันฯ และ ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช เทียนรุงโรจน ผูอำนวยการสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ พรอมดวยคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ รวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง เพ่ือพัฒนาทางวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุดตอ

หนวยงานทั้งสองและประเทศชาติตอไป 
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การลงนามความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สจล. 
กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม 
 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง และ รศ.ดร.จิติ หนูแกว ผูอำนวยการสำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง ไดลงนามรวมกับ คุณหญิง  

พรทิพย โรจนสุนันท รองผูอำนวยการรักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบนันิติวิทยาศาสตร และ พันตำรวจเอกสมชาย ศิริพันธุ 

รองผูอำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร ในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการ ซึ่งครอบคลุมภารกิจตางๆ ของท้ังสอง

หนวยงาน ดังนี้ 

 1. ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา โดยจะใหความรวมมือในการศึกษา คนควาวิจัยและพัฒนาเทคนิคการ

ตรวจพิสูจน พรอมทั้งแลกเปล่ียนขอมูลทางวิชาการที่เก่ียวของ การจัดทำฐานขอมูลงานดานนิติวิทยาศาสตรตางๆ เพื่อนำไป

สนับสนุน สงเสริมกระบวนการยุติธรรม การศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนา งานดานนิติวิทยาศาสตร เพื่อนำไปสนับสนุนการจัดทำ

ขอมูล การใชหองปฏิบัติการและเครื่องมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตรรวมกัน การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยทางดาน

นิติวิทยาศาสตรที่ไดมาตรฐาน 

 2. ความรวมมือดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจะใหความรวมมือในการจัดการฝกอบรม สัมมนา เพ่ือแลก

เปลี่ยนความรูประสบการณและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรใหมีความชำนาญเพิ่มขึ้น การแลกเปลี่ยนบุคลากร เพ่ือนำมา

เปนที่ปรึกษาในการใชเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย ใหเกิดประโยชนสูงสุด ความรวมมือทางดานวิชาการในดานงานวิจัยและพัฒนา 

เพื่อใหเกิดองคความรูแกงานดานนิติวิทยาศาสตรที่จำเปนเรงดวนใหแกกระบวนยุติธรรมมากท่ีสุด 
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สจล. ควารางวัล เร็วท่ีสุด ในการแขงขันรถไฟฟาประหยัดพลังงาน 
 การแขงขัน MAXXIS WORLD Eco Car Grand Prix Thailand ภายใตแนวความคิด “รถไฟฟาประหยัด

พลังงาน” ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย ที่สนาม Bangkok Racing 

Circuit ซีคอนสแควร ในการแขงขันครั้งน้ี มีจำนวนทีมที่เขาแขงขันท้ังหมด 

18 ทีม จาก 4 ประเทศ คือ ไทย ญี่ปุน เยอรมัน และพมา สำหรับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สงทีมเขาแขงขัน 2 ทีม คือ 

“KMITL & Tokai” และ “Tokai & KMITL” โดยความรวมมือของนักศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลของ สจล. และ Tokai University ประเทศญ่ีปุน 

ภายใตการควบคุมดูแลโดย ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพานิชย ผศ.พงษศักด์ิ 

คำมูล Mr.Hideki Kimura และ  Mr.Syuji Yamada (Tokai Univ.) ซึ่งทีม 

Tokai & KMITL ไดรับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ที่วิ่งไดเร็วท่ีสุด    

คณะสถาปตยกรรมศาสตรจัดโครงการสงเสริมและอนุรักษวาวไทย 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดโครงการสงเสริมและอนุรักษวาวไทย ระหวางวันท่ี 12-13 มีนาคม 2550   

ณ หองประชุมอาคารกลางน้ำ คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. โดยโครงการดังกลาวจัดขึ้นเพื่อเปนการสงเสริมงานศิลปะ อนุรักษ 

และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบานของไทย รวมถึงการรณรงคตอตานยาเสพติด 
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คณะวิทยาศาสตร สจล.  จัดโครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 ระหวางวันที่ 10-18 มีนาคม 2550 คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัย

บูรพา จัดกิจกรรมในโครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ณ คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. โชวนิทรรศการไมน้ำและบัวในงานราชพฤกษ 2549 
 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 กลุมคณะอาจารยและนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี   

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดจัดแสดงผลงานนิทรรศการไมน้ำและบัว รวมในงานราชพฤกษ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม    

ภายในนิทรรศการมีทั้งสัตตบรรณหรือบัวแดง อุบลชาติหรือบัวสาย รวมท้ังบัวหลากหลายพันธุจากตางประเทศและท่ีพลาดไมได

และจัดวาเปนไฮไลต ก็คือ ดอกบัวจิ๋ว ซึ่งมีขนาดเล็กเกือบเทาเหรียญ 50 สตางค 
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การประชุมระดมความคิด เร่ือง “การวางแผนกลยุทธ เพ่ือกำหนดเรือธงในแผนกลยุทธของสถาบันฯ” 
 ดร.อุทิศ ขาวเธียร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหเกียรติมา

บรรยายและดำเนินการประชุมระดมความคิด เรื่อง “การวางแผนกลยุทธ เพื่อกำหนดเรือธงในแผนกลยุทธของสถาบันฯ” อันจะนำ

แผนที่ไดไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ใหแก คณะผูบริหาร ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี 

รองคณบดี ผูอำนวยการสำนัก/กอง ณ หองประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 

2550 จัดโดยกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 

117 สถ า บั น เท ค โน โ ล ยี พ ร ะ จ อม เ ก ล า เ จ า คุณทห า ร ล า ดก ร ะ บั ง  
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

ร ายง านประจ ำป  2550 
Annual Report 2007 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายสงเสริมและบริการวิชาการ  
สำนักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง คร้ังที่ 1/2550 
 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี เปนประธานการประชุมคณะ

กรรมการนโยบายสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง ของสำนักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลา

ลาดกระบัง ครั้งที่ 1/2550 ณ หองประชุมชงโค 702 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ (ราง) 

ระเบียบสำนักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง วาดวยการจัดสรรผลประโยชนจากงานอันเปนทรัพยสินทาง

ปญญา พ.ศ. ... (ราง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายสงเสริมและบริการวิชาการ เรื่อง คุณสมบัติและการไดมาของผูทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการบริหารผลประโยชนจากงานอันเปนทรัพยสินทางปญญา ระเบียบสำนักสงเสริมฯ วาดวยการเบิกจายเงิน การพัสดุ 

และการจัดเก็บเอกสาร พ.ศ. ... และระเบียบสำนักสงเสริมฯ วาดวยการรับจางงานและงานบริการทางวิชาการ เพื่อเตรียมพรอม

ใหสำนักสงเสริมและบริการวิชาการฯ ใหเปนแหลงหารายไดของสถาบันฯ ในอนาคต  
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พิธียกยองเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติราชการครบ 25 ป และผูที่ทำชื่อเสียงใหแกสถาบันฯ 
 สถาบันไดจัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารย ขาราชการ พนักงาน และลูกจางประจำของสถาบันฯ ที่ปฏิบัติ

ราชการครบ 25 ป ในวันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2550 ณ หอประชุมใหญสถาบันฯ โดยในปนี้มีผูไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ 

จำนวน 33 ทาน  

 เนื่องในโอกาสอันนี้ ทางสถาบันยังไดมอบโลเกียรติคุณแกผูที่ทำชื่อเสียงใหแกสถาบัน ดังนี้ 

 1. ผูไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ไดแก รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ 

 2. รางวัลศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป(จิตรกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  

        ศ.เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ 

 3. รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนสาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแหงชาติ ประจำป 2550 

  รศ.จงรักษ บุญเส็ง 

 4. ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป 2549 

  นายพจน  สละชีพ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 คณะวิศวกรรมศาสตร 

  นางนวลฉวี  สโมสร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 

  นายสมนึก พอคาผล พนักงานบริการอัดสำเนา คณะสถาปตยกรรมศาสตร              
 



งานมุทิตาจิต 2550 
 ปนี้นับวาเปนปที่สำคัญของสถาบันฯ ที่กำลังกาวเขาสูปที่ 48 ซึ่งสถาบันฯ ไดมีการพัฒนาการอยางตอเนื่องมาเปน

ลำดับ จนมีความกาวหนา ดังที่ทุกทานประจักษในขณะนี้ ทั้งทางดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางดานวิชาการที่เปนท่ียอมรับ

ทั้งภายในและตางประเทศ ซึ่งทั้งน้ีเกิดจากความรวมมือของบุคลากรในสถาบันฯ รวมท้ังทานที่เกษียณอายุราชการ ในป 2550 นี้  

จำนวนทั้งสิ้น 31 คน อันประกอบดวย คณาจารย จำนวน 14 คน ขาราชการสายสนับสนุน 3 คน และลูกจางประจำ 14 คน   

ที่ไดทุมเททำงานรวมกัน ดวยความเสียสละ ความตั้งใจ และความมุงมั่น ดังนั้นการมีผูเกษียณอายุในแตละป จึงนับวาเปนการ  

สูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีคายิ่งของสถาบันฯ 

119 สถ า บั น เท ค โน โ ล ยี พ ร ะ จ อม เ ก ล า เ จ า คุณทห า ร ล า ดก ร ะ บั ง  
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

ร ายง านประจ ำป  2550 
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ผูจัดทำ 

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี 

นางวันดี   บุญยิ่ง ผูอำนวยการกองแผนงาน 

   

จัดทำโดย : งานวิจัยสถาบัน 
นางขนิษฐา   สาคร หัวหนางานวิจัยสถาบัน 

นายจตุพร     ศิริบรรณไพศาล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางวรรณา    สอนพูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

   

จัดพิมพ : งานธุรการ  
นางจันทรศรี   สุขวิเศษ ผูปฏิบัติงานบริหาร 

นางมุกดา    แกวจรัส ผูปฏิบัติงานบริหาร 

  

ภาพประกอบ : สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  
ขอขอบคุณคณะและหนวยงานตางๆ ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและรูปภาพประกอบ 

 

พิมพที่ โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว จำนวน 600 เลม 




