


ระธรรมโกศาจารย (นามเดิม ประยูร
ฉายา ธมมฺจติโฺต นามสกลุ มฤีกษ) สอบได
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งเปนการ

ศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกบาลขีัน้สงูสดุของ
คณะสงฆไทย ขณะเปนสามเณร และอปุสมบท
เปน นาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงพระคุณ
อนัประเสรฐิ สำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี
พทุธศาสตรบณัฑติ (พธ.บ.) สาขาวชิาปรชัญา
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นไดเดิน
ทางไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศ
อินเดีย ไดรับประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (M.A.)
เตรยีมปรญิญาเอก (M.Phil.) และปรญิญาเอก
(Ph.D.) สาขาปรัชญาตามลำดับ ดุษฎีนิพนธ
ในระดับปริญญาเอกที่ทานเขียนเปนภาษา
อังกฤษและไดรับการตีพิมพในชื่อเรื่องวา
“Selflessness in Sartre’s Existentialism and
Early Buddhism : อนตัตาในปรชัญา เอก
ซิสเตนเชียลิสมของฌ็องปอล ชาตรและ
พระพุทธศาสนาดั้งเดิม” ซึง่ไดรบัความนยิม
อยางสงูและพมิพซ้ำอกีหลายครัง้

หลงัจากสำเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาเอก
แลว ไดกลับมาเปนอาจารย บรรยายที่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระยะหนึ่งและมหาเถร-
สมาคมอนมุตัใิหไปเปนพระธรรมทตู ประจำวดัธมัมาราม
นครชคิาโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา กลบัมารบัตำแหนง
ผอูำนวยการกองวชิาการ เปนผกูอตัง้และดำรงตำแหนง
คณบดบีณัฑติวทิยาลยัรปูแรก ตอมาไดรบัแตงตัง้เปน
รองอธิการบดีฝายวิจัยและวางแผน รองอธิการบดี
ฝายวชิาการ ตามลำดบั และไดรบัพระบญัชาแตงตัง้เปน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จากสมเด็จพระสังฆราช ตั้งแตป พุทธศักราช ๒๕๔๐
จนถึงปจจุบัน ดวยเกียรติคุณความรู ความเชี่ยวชาญ
ดานวชิาการ เปนทีป่รากฏชดั จงึเปนพระสงฆไทยรปูแรก
ที่ไดรับพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน
ศาสตราจารย สาขาวชิาปรชัญา มหาวทิยาลยัมหาจฬุา-
ลงกรณราชวทิยาลยั เมือ่ปพทุธศกัราช ๒๕๔๖ ในดาน
การปกครองและบริหารงานคณะสงฆ ทานไดรับ
พระบัญชาแตงตั้งเปนเจาคณะภาค ๒ รับผิดชอบ
ปกครองคณะสงฆจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
อางทอง และจงัหวดัสระบรุ ีตัง้แตปพทุธศกัราช ๒๕๔๑
จนถงึปจจบุนั นอกจากนัน้ยงัไดรบัพระบญัชา แตงตัง้เปน
เจาอาวาสวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร เมือ่พทุธศกัราช
๒๕๔๗ และไดรับแตงตั้งเปนคณะเลขานุการคณะ
ผปูฏบิตัหินาทีส่มเดจ็พระสงัฆราชในปเดยีวกนั

พระธรรมโกศาจารย เปนปราชญมคีวามร ูความ
สามารถยอดเยี่ยมหลายดาน กลาวคือ เปนทั้งนัก
ปกครอง นักบริหาร นักการศึกษา และนักเผยแผ
พระพทุธศาสนา มผีลงานโดดเดนเปนทีย่อมรบัในสงัคม
ทัว่ไป ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ
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ดานการปกครองคณะสงฆ ในฐานะ
เจาคณะภาค ๒ ไดมนีโยบายพฒันาคณะสงฆ
ในเขตปกครองใหมีความเขมแข็ง โดยจัดใหมี
การประชมุเจาคณะพระสงัฆาธกิาร และอบรม
พระภกิษสุามเณรอยางตอเนือ่ง สม่ำเสมอ กอให
เกดิความเรยีบรอยดงีาม เปนประธานอำนวยการ
จดัอบรมบาลกีอนสอบภาค 2 ทกุป มพีระภกิษุ
สามเณร เขาอบรมไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ รูป
ในฐานะเจาอาวาสวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร
ไดจดัใหมกีารอบรมพระนกัเทศน ในชวงเทศกาล
เขาพรรษาทกุป มผีสูำเรจ็การอบรมไมนอยกวา
๔,๐๐๐ รปู นอกจากนี ้ยงัไดดำเนนิการบรูณ-
ปฏสิงัขรณ พระบรมธาตมุหาเจดยี พพิธิภณัฑ
และเสนาสนะของวัด ใชงบประมาณกวา ๓๐
ลานบาท ในโอกาสจดัสมโภชวดัครบ ๑๘๐ ป

ดานบรหิารการศกึษา ในฐานะอธกิารบดี
ไดดำเนนิการใหมพีระราชบญัญตั ิมหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช
๒๕๔๐ สงผลใหมหาวิทยาลัยพัฒนากาวหนา
ในทุกดาน ปจจุบันมีหนวยงานในสังกัด คือ
วทิยาเขต ๑๐ แหง วทิยาลยัสงฆ ๕ แหง หองเรยีน
๑๒ แหง หนวยวทิยบรกิาร 8 แหง สถาบนัสมทบ
ทัง้ในและ ตางประเทศ ๕ แหง ผลงานทีส่ำคญัอกี
อยางหนึ่ง คือ เปนผูเริ่มดำเนินการโครงการ
กอสรางสำนกังานใหญ มหาวทิยาลยัมหาจฬุา-
ลงกรณราชวิทยาลัย ณ ตำบลลำไทร อำเภอ
วงันอย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ตัง้แตปพทุธ-
ศกัราช ๒๕๔๒ ถงึปจจบุนั โดยจดัหาทีด่นิทีไ่ด
จากการบรจิาค และจดัซือ้เพิม่เตมิ รวมจำนวน
ทัง้สิน้ ๓๓๕ ไร และไดดำเนนิการจดัสรางอาคาร
ตางๆ ใชงบประมาณดำเนินการไปแลวไมนอย
กวา ๒,๕๐๐ ลานบาท

ผลงานในระดบันานาชาต ิเปนประธาน
ดำเนินการจัดประชุมสุดยอดผูนำชาวพุทธ
(Buddhist Summit) เปนประธานจดัประชมุสภา
ผนูำศาสนาและจติวญิญาณเพือ่สนัตภิาพโลก
เปนประธานจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน เปน
ประธานจดัประชมุชาวพทุธนานาชาต ิ เนือ่งใน
วนัวสิาขบชูา วนัสำคญัสากลของโลก ตัง้แตป

พทุธศกัราช ๒๕๔๗ ถงึปจจบุนั ซึง่ผนูำชาวพทุธทัว่โลก
ไดลงนามในแถลงการณรวมรับรอง ใหพุทธมณฑล
ประเทศไทย เปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาของโลก
นอกจากนี้ ทานยังไดรับเลือกใหดำรงตำแหนงเปน
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
(International Association of Buddhist Universities)
มสีมาชกิกวา ๑๐๐ มหาวทิยาลยัทัว่โลก และไดเลอืก
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั อยธุยา เปนที่
ตัง้สำนกังานใหญของสมาคม

พระธรรมโกศาจารย นบัวาเปนเพชรน้ำเอกของ
วงการคณะสงฆไทยทีม่คีวามเชีย่วชาญ ในการปาฐกถา-
ธรรมและบรรยายธรรม ทั้งภาคภาษาไทยและภาษา
องักฤษ โดยไดรบัอาราธนาเปนวทิยากร บรรยายธรรม
ใหแกหนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน บรรยายธรรม
และแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานวีทิยกุระจายเสยีง
แหงประเทศไทย และสถานีโทรทัศนชองตางๆ อยาง
ตอเนื่อง ในเวทีระดับนานาชาติ พระธรรมโกศาจารย
ไดรบัมอบหมายจากคณะสงฆ และไดรบัอาราธนาใหไป
แสดงปาฐกถาธรรมเปนภาษาองักฤษในทีป่ระชมุสำคญัๆ
หลายครัง้ เชน การประชมุผนูำศาสนา ในการประชมุใหญ
ขององคการสหประชาชาต ิการประชมุสดุยอดผนูำทาง
ศาสนาและจติวญิญาณ เพือ่สนัตภิาพโลก การประชมุ
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัทัว่โลก เปนตน นอกจากนีย้งัมี
ผลงานนิพนธที่ไดรับตีพิมพเผยแผ เปนภาษาอังกฤษ
หลายเลม เชน A Buddhist Approach to Peace,
Buddhist Morality, A Buddhist Worldview, Buddhism
in Contemporary Thailand เปนตน

ดวยเหตุที่พระธรรมโกศาจารย เปนมหาเถระ
ผเูพยีบพรอมดวยวชิาและจรณะ มศีลีาจารวตัรงดงาม
สรางสรรคคณุประโยชนอยางไพศาลใหแกพระพทุธศาสนา
ประเทศชาต ิและสงัคมของโลกอยางมากมาย นบัอเนก
ประการเปนที่ประจักษชัด จนไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวางทัง้ระดบัประเทศ และระดบันานาชาต ิสมควร
ยกยองในวงวชิาการวาเปนนกัปราชญผทูรงคณุความรู
ความสามารถเปนอยางยิ่ง สภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติ-
มศกัดิ ์(ภาษาองักฤษ) เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุใหปรากฏ
เปนทฏิฐานคุตสิบืไป
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นักธรรมตรี โท เอก อีกทั้งไดใหการสนับสนุนทุน
การศกึษาแกพระภกิษ ุสามเณรในหลกัสตูรนกัธรรม ณ
สถานศกึษาพระปรยิตัธิรรมของวดัตางๆ อยางตอเนือ่ง
ตลอดมา

พระพศิาลพฒันาทร (วนิยั ญาณวนิโย) เปนผทูี่
มีผลงานทั้งการบริหาร การปกครอง และการพัฒนา
เปนพระภิกษุผูทรงภูมิรูภูมิธรรม เปนผูดำรงตนมุงมั่น
เผยแผพระพุทธศาสนา เปนแบบอยางของการนำ
ความรูความสามารถขยายงานพระพุทธศาสนา เพื่อ
สรางความสงบสุขและสันติ โดยการนำธรรมะสู
ประชาชน เพือ่อบรมใหเยาวชนและประชาชนทัว่ไปได
นำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน ไดมีหลักในการ
ดำรงชวีติทีส่งบสขุ ดวยนำ้ใจอนังามยิง่เปรยีบสายทพิย
แหงธรรมที่ตอเนื่องมิขาดสาย ทานเปนครูพระผูสราง
ศาสนทายาทธรรมดวยการปลกูศรทัธา โดยไดประสาน
กับหนวยงานองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน จัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมและปฏิบัติ
ธรรม ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ดวยเหน็ประโยชนและ
ใหความสำคญักบัการอบรมเยาวชนผเูปนอนาคตของ
ชาติใหเปนคนดีที่สมบูรณทั้งความรูและคุณธรรม
ดังคำที่วา “บัณฑิต คือผูมีความรูคูคุณธรรม”
ทานไดใหการสนับสนุนการศึกษาแกทั้งพระภิกษุ
สามเณร และ เยาวชนทกุระดบัชัน้ ตัง้แตชัน้อนบุาลถงึ
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงไดจัดโครงการอบรมภาษา
อังกฤษ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ซึ่งเปนโครงการ
ตอเนื่องตั้งแตป พุทธศักราช ๒๕๓๙ เปนตนมา โดย
โครงการดงักลาวมผีสูนใจเขารวมโครงการจำนวนมาก
ดวยอัจฉริยะภาพของผูเปนยอดนักการศึกษา เปนผู
มีหัวใจแหงความเปนผูให สูงสงดวยหัวใจของความ
เปนครู เปนนักเทศน ทั้งมุงมั่นในการบริหารการ
ปกครองดวยความเสียสละ เปนยอดนักเผยแผ เปน

¾ระพศิาลพฒันาทร  (วนิยั ญาณวนิโย)
มนีามเดมิวา  วนิยั  โพธิส์ขุ  เขารบัการ
บรรพชา เมือ่วนัที ่๑๓ มนีาคม พทุธ-

ศักราช ๒๕๒๑ และอุปสมบท เมื่อวันที่ ๖
กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๒๕ ณ พัทธสีมา
วัดสลุด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
และไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดทุงเศรษฐี
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๘ และเปนพระกรรม-
วาจาจารย ตอมาตามลำดบั

พระพศิาลพฒันาทร (วนิยั ญาณวนิโย)
สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกตั้งแตเปน
สามเณร เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๒๓ และได
ศึกษาหาความรูในดานตางๆ จนมีความรู
ความชำนาญในวชิาการหลากหลายแขนง อาทิ
การบญัช ีภาษาองักฤษ ภาษาขอม แพทยแผน
โบราณ จิตแพทย และนวกรรมดานตางๆ
ทานมีความตั้งใจใฝศึกษาทั้งดานคันถธุระ
และวิปสสนาธุระจนมีความเชี่ยวชาญเปนที่
ประจกัษชดัและโดดเดน โดยเฉพาะอยางยิง่ใน
วิชากรรมฐาน ถอืไดวาเปนพระวิปสสนาจารย
ผูทรงภูมิธรรมอยางสูงยิ่ง ทานไดอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนในพระพุทธศาสนา นับตั้งแตที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดทุง-
เศรษฐ ีไดทมุเทใชความรคูวามสามารถบรหิาร
จดัการในหมพูระสงัฆาธกิาร พระภกิษ ุสามเณร
และการบรหิารการปกครองคณะสงฆ สงเสรมิ
และใหการสนบัสนนุวดัตางๆ ที ่ขาดแคลนและ
ขอความอปุถมัภ โดยมงุเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั
ในหมูพระสังฆาธิการ ทานไดเขารวมเปน
กรรมการสอนและสอบธรรมสนามหลวง และ
เปนพระอาจารยสอนพระปริยัติธรรม และ





พหูสูตเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรม รอบรู
อุตสาหะในงานพระศาสนาอีกมากมาย
ไดอุทิศชีวิตใหพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน
ตอสงัคม และพทุธศาสนกิชนโดยทัว่ไป เกยีรติ
ประวัติและผลงานของทานเปนที่ประจักษ
ทั้งศีลาจารวัตรอันงดงาม เปนผูรับงานเผยแผ
พระพุทธศาสนา และการของคณะสงฆเปน
อเนกประการ กอปรดวยขันติธรรม เปนแบบ
อยางพระเถระผูเปยมดวยภูมิรูและภูมิธรรม
มคีณุปูการเปนทีต่ัง้แหงความเคารพศรทัธาแหง
พทุธศาสนกิชนโดยทัว่ไป

ดวยเกยีรตปิระวตั ิผลงาน และศลีาจารวตัรอนั
งดงามของพระพิศาลพัฒนาทร (วินัย ญาณวินโย)
เปนทีป่ระจกัษทัง้ความสามารถในดานการพฒันา และ
การบริหารการศึกษาที่เล็งผลเลิศในการพัฒนาชุมชน
และการอาชวีศกึษา กอใหเกดิประโยชนตอประเทศชาติ
สงัคมและตอพทุธศาสนาเปนอเนกประการ สภาสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาครุศาสตร
อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารอาชีว
ศกึษา) เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุใหปรากฏสบืไป
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ศาสตราจารย ดร.จิโร ทาคาโน ยังเปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานเคมอีนิเทรยีและวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม
โดยเปนสมาชิกในสมาคมเคมีแหงประเทศญี่ปุน และ
สมาคมสิ่งแวดลอมบรรยากาศแหงประเทศญี่ปุน
ศาสตราจารย ดร.จิโร ทาคาโน มีผลงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการศึกษา
และการคนควาวิจัย อาทิผลงานวิจัยเรื่องการทดสอบ
คุณสมบัติทางเคมีเชิงฟสิกสของสารเคมี ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารของสมาคมสิ่งแวดลอมแหงประเทศ
ญี่ปุน และเรื่องการวัดการละลายของสารประกอบ
อินทรียในน้ำ ไดรับการตีพิมพในวารสารสมาคมเคมี
แหงประเทศญีป่นุ เปนตน

นับตั้งแตไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยโตไก เมื่อเดือนตุลาคม พุทธ-
ศักราช ๒๕๔๖ แลว ศาสตราจารย ดร.จิโร ทาคาโน
ไดสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวทิยาลยัโตไก และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง อาทิ โครงการฝกงานภาค
ฤดรูอนของนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา

ศาสตราจารย ดร.จโิร ทาคาโน
ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(วศิวกรรมเคม)ี

วนัองัคารที ่๒๒ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๑ (ปการศกึษา ๒๕๕๐)

ศาสตราจารย  ดร.จโิร  ทาคาโน  เกดิที่
มณฑลยามานาช ิประเทศญีป่นุเมือ่ป
พทุธศกัราช ๒๔๘๓ สำเรจ็การศกึษา

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศ
ญี่ปุน ในปพุทธศักราช ๒๕๐๗ และปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
โตไก ในปพทุธศกัราช ๒๕๒๙

ศาสตราจารย ดร.จิโร ทาคาโน มี
ประสบการณยาวนานในฐานะผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยโตไก โดยเคยดำรงตำแหนง
ผูบริหารระดับสูงที่สำคัญหลายตำแหนง อาทิ
ผูอำนวยการฝายการศึกษา ผูอำนวยการ
ประจำสำนกังานอธกิารบด ี คณบดคีณะวทิยา-
ศาสตร และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตไก
โดยเฉพาะในระหวางปพทุธศกัราช ๒๕๔๖ ถงึ
เดอืนกนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ศาสตราจารย
ดร.จิโร ทาคาโน ไดดำรงตำแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยโตไก และเนื่องจากในเดือน
เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ มหาวทิยาลยัโตไก
มหาวิทยาลัยคิวชิวโตไก และมหาวิทยาลัย
ฮอกไกโดโตไก  ไดรวมเขาดวยกันในชื่อ
“มหาวิทยาลัยโตไก” ศาสตราจารย ดร.จิโร
ทาคาโน จึงไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตไก ตั้งแต
เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ จวบจนถึง
ปจจบุนั

นอกจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผู
บริหารการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแลว





เจาคณุทหารลาดกระบงั ณ มหาวทิยาลยัโตไก
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย และอื่นๆ
ผลจากความรวมมอืดงักลาว ทำใหคณาจารย
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ-
ทหารลาดกระบงั จำนวน ๓ ราย ไดรบัปรญิญา
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหา -
วิทยาลัยโตไก นอกจากนั้น ศาสตราจารย
ดร.จิโร ทาคาโน ยังสนับสนุนและผลักดัน
โครงการหลกัสตูรภาษาญีป่นุเพือ่ศกึษาตอตาง
ประเทศ และโครงการการศึกษาสองปริญญา
โดยโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพื่อศึกษา
ตอตางประเทศ เปนหลักสูตรการศึกษาภาษา
ญี่ปุนหนึ่งป ซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนศึกษา
ภาษาญีป่นุ ณ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคณุทหารลาดกระบงัในครึง่ปแรก และศกึษา
ที่มหาวิทยาลัยโตไกในครึ่งปหลัง สำหรับ

โครงการการศึกษาสองปริญญา เปนหลักสูตรการ
ศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่ง
ผูเรียนจะไดรับปริญญาจากทั้งสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงัและมหาวทิยาลยั
โตไก

ดวยเหตุที่ ศาสตราจารย ดร.จิโร ทาคาโน
เปนผูที่มีสวนในการพัฒนาวิชาการดานวิศวกรรมเคมี
ใหเจริญกาวหนามีการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนที่
ประจักษ และเปนผูที่ไดชวยสนับสนุนทางวิชาการแก
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
ใหเจริญกาวหนาอยางดียิ่ง สภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงมีมติเปน
เอกฉันท ได รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (วิศวกรรมเคมี)
เพือ่เปนเกยีรตสิบืไป
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นายธนนิท เจยีรวนนท ประธานกรรมการ
และประธานคณะผบูรหิารเครอืเจรญิ
โภคภัณฑ และบริษัทเครือเจียไต

สำเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนสารสทิธพทิยาลยั
อำเภอบานโปง จงัหวดัราชบรุ ีในปพทุธศกัราช
๒๔๙๒ โรงเรยีนซวัเถา สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนจนี ในปพทุธศกัราช ๒๔๙๔ สถาบนั
ศึกษาฮองกง ในปพุทธศักราช ๒๔๙๙ และ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการ
ปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่
๑ ในปพทุธศกัราช  ๒๕๓๒

นายธนนิท เจยีรวนนท  ไดรบัเกยีรตใิห
ดำรงตำแหนงที่สำคัญหลายอยาง เชน เปนที่
ปรึกษาดานเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษา
กระทรวงการตางประเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ทีป่รกึษากระทรวง
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดรบัเลอืกใหเปน
สมาชิกวุฒิสภา และดำรงตำแหนงนายก
คนแรกของสมาคมธุรกิจชาวโพนทะเลแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และเปนผูที่ประสบ
ความสำเร็จดีเดนในการบริหารธุรกิจทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ทำใหไดรับการ
กลาวขวัญและยกยองในหนังสือและวารสาร
ตางประเทศ ทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก
เชน Asia Magazine, Asia Wallstreet Journal
และนติยสาร Fortune ไดจดัอนัดบั นายธนนิท
เจียรวนนท เปน The ๒๕ Most Powerful
People outside U.S.A.

นายธนนิท เจยีรวนนท
ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(บรหิารธรุกจิเกษตร)

วนัพธุที ่๒๒ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๑ (ปการศกึษา ๒๕๕๐)

นายธนินท เจียรวนนท เปนผูริเริ่มบุกเบิกการ
ประกอบธุรกิจในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
เกษตรอุตสาหกรรม เปนผูนำความเปลี่ยนแปลงมา
สกูารเกษตรของประเทศไทย โดยเริม่จากการประยกุต
เอาเทคโนโลยทีีไ่ดจากการรวมลงทนุกบัตางประเทศมา
ใชใหเหมาะสม นำแนวความคิดการดำเนินธุรกิจ
การเกษตรแบบครบวงจร คอื ผลติ – แปรรปู – การตลาด
มาใชในการดำเนินธุรกิจการเกษตร นำระบบการผลิต
ที่ทันสมัยมาใชในโรงงานอาหารสัตว และขยายธุรกิจ
อาหารสัตวประเภทตางๆ เชน อาหารไก อาหารสุกร
อาหารววันม การสงเสรมิการเลีย้งไกเนือ้ ไกไข การเลีย้ง
สกุร และการเพาะเลีย้งสตัวน้ำ โดยจางนกัวชิาการดาน
สตัวแพทย สตัวบาล ใหความรแูกเกษตรกร ตลอดจน
นำสัตวพันธุดีจากตางประเทศ เขามาปรับปรุงและ
สงเสริม ทำใหวงการเกษตรของประเทศไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางกวางขวาง และยิ่งใหญ
สงผลใหเกษตรกรมีรายไดดีขึ้น มากกวาในอดีต
สามารถเลีย้งตนเอง และครอบครวัไดเปนอยางด ีทำให
อาชพีการเลีย้งสตัวของประเทศ เปลีย่นภาวะจากเลีย้ง
สัตวเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เปนการสงออก
ตางประเทศควบคกูนัไป





ดานอตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร ได
พัฒนาตอเนื่องมาจากการผลิต เพื่อใหได
อาหารที่ผูบริโภคมั่นใจวาสินคามีคุณภาพ
ปลอดภยั และมรีสชาตเิปนทีพ่งึพอใจ อนัสอด
คลองกบัปรชัญาในการดำเนนิธรุกจิ นอกจากนี้
ยังนำผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูป ไปเพิ่ม
มูลคาเปนสินคาอาหารปรุงสุกและผลิตภัณฑ
อาหารพรอมรบัประทาน ดวยความมงุมัน่ทีจ่ะ
ผลิตอาหารเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนที่
ตองการกาวขึน้เปน “ครวัของโลก” เปนผลติภณัฑ
อาหารที่ผานกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน
ระดับโลก ไดรับรองมาตรฐานจากสถาบัน
ตางประเทศที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ไดแก
Good Manufacturing Practices (GMP)
ซึ่งเปนรางวัลมาตรฐานขั้นตอนการผลิตที่ดี
Hazard Analysis and Critical Control Point
(HACCP) เปนระบบการผลติอาหารทีป่ลอดภยั
มาตรฐาน EST/TH, ISO ๙๐๐๒ ซึ่งเปน
มาตรฐานสากลของระบบการดำเนินงานและ
จัดการการผลิต มาตรฐาน British Retail
Consortium Standard เปนมาตรฐานสำหรบั
อตุสาหกรรมอาหาร ซึง่ครอบคลมุกระบวนการ
ผลิตและการจัดการบุคลากร มาตรฐาน
OSHAS ๑๘๐๐ (Occupational Safety &
Health Administration management System)
เปนมาตรฐานเกีย่วกบัการจดัการอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยในการทำงาน มาตรฐาน
ISO ๑๔๐๐๑ เปนมาตรฐานในเรือ่งการจดัการ
สิ่งแวดลอมที่ดี และมาตรฐาน ISO ๑๘๐๐๑
ซึ่งเปนมาตรฐานรับรองในเรื่องของความ
ปลอดภยัและสวสัดภิาพของพนกังาน

          นายธนนิท เจยีรวนนท ไดรบัพระมหากรณุาธคิณุ
ใหเขารวมโครงการพระราชดำรทิีส่ำคญั หลายโครงการ
ไดทลูเกลาทลูกระหมอมถวายทนุ และนอมเกลานอม-
กระหมอมถวายทีด่นิโดยเสดจ็พระราชกศุลเพือ่ดำเนนิ
การพัฒนาเกษตรกรรม การมีสวนรวมในโครงการ
พัฒนาชนบท โครงการศึกษา โครงการชวยเหลือเด็ก
นกัเรยีนยากจน การชวยเหลอืผปูระสบภยัพบิตั ิอกีทัง้
ยงัไดชวยเหลอืโครงการกศุลตางๆ มากมาย และยงัให
งบประมาณสนับสนุนสงเสริมการเรียนการสอน และ
การวิจัยดานการเกษตรของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
มาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการวิจัยที่สำคัญๆ เชน
โครงการวิจัยกุงกุลาดำ โครงการวิจัยสุกรพันธุและ
สกุรขนุ โครงการวจิยัไกเนือ้ ไกไขครบวงจร

ดวยเหตุที่นายธนินท เจียรวนนท เปนผูที่มี
ความรูความสามารถเปนอยางสูง มีความคิดริเริ่มให
ดำเนินธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร ทำใหวงการเกษตร
ของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกวาง
ขวางและยิง่ใหญ รวมทัง้ไดขยายธรุกจิไปตางประเทศ
และอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม เปนแบบอยางของการ
พัฒนาทางดานอุตสาหกรรมเกษตร การบริหารธุรกิจ
เกษตร และการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ จนประสบ
ความสำเร็จเปนที่ยอมรับของบุคคลในวงการเกษตร
ทัง้ภายในประเทศ และตางประเทศเปนทีป่ระจกัษทัง้ใน
สถาบันการศึกษาและสังคมสวนรวม เปนผูที่มีความ
มุงมั่น ทุมเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติตน เพื่อ
สวนรวม สมควรแกการยกยองสรรเสริญใหปรากฏ
สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-
ลาดกระบัง จึงมีมติเปนเอกฉันทใหไดรับพระราชทาน
ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(บรหิารธรุกจิ
เกษตร) เพือ่ปนเกยีรตสิบืไป
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นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ นับเปนปแหงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังอีกครั้งหนึ่ง โดยในปนี้สถาบัน ไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีฐานะเปนหนวยงานในกำกับของรัฐ ดังปรากฎในพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๒๕ ตอนที ่๔๕ ก วนัที ่๗ มนีาคม ๒๕๕๑ เพือ่ใหเปนมหาวทิยาลยัของรฐัทีม่กีารบรหิารจดัการที่
เปนอิสระและมีความคลองตัว ทั้งในระบบบริหารงานบุคคล การเงินและทรัพยสิน การพัสดุ และระบบ
การบรหิารทางวชิาการ  ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา สถาบนัฯ ไดมกีารเตรยีมดำเนนิการตางๆ เพือ่รองรบั
การเปลี่ยนแปลง ไดแก ระบบบริหารการศึกษา ที่ชวยใหอาจารยและนักศึกษา สามารถมีชองทางการ
ติดตอแบบออนไลน โดยผานระบบอาจารยที่ปรึกษา จัดหาอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครัน
แหลงคนควาหรอืหอง สมดุขนาดใหญ การยมืคนืดวยระบบ RFID ทีส่ะดวกสบายทัว่ทัง้สถาบนั เปนตน

ภายใตการเปลีย่นแปลงดงักลาว สถาบนัจำเปนตองปรบัระบบการบรหิารจดัการ “เพือ่ยกระดบั
การบรหิารจดัการสถาบนั สมูาตรฐานสากล” โดยการยดึหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ี(Good Governance)
มุงเนนการบริหารจัดการที่คลองตัว กะทัดรัด ลดขั้นตอน โปรงใสตรวจสอบได และมีมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเสริมสรางสมรรถนะเชิงการแขงขันในการเปนสถาบัน
อดุมศกึษาชัน้นำระดบัชาตแิละนานาชาตไิดอยางมคีณุภาพ ในทกุๆ ดาน

นอกเหนือจากการปรับระบบบริหารจัดการแลว สถาบันไดตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน ทั้ง ๔ ดาน ดวยการจัดทำแผนกลยุทธและแผนบริหารสถาบัน
เพือ่กำหนดทศิทางสำหรบัพฒันาและดำเนนิงานใหบรรลวุสิยัทศัน เปาหมายทีไ่ดกำหนดไวและเหมาะสม
กบัสถานการณปจจบุนั รวมทัง้สอดคลองกบัความตองการของผรูบับรกิาร อนัไดแก สถานประกอบการทัง้
ภาครฐัและเอกชน นกัศกึษา ผปูกครอง และประชาชนทัว่ไป เปนตน และแมวาสถาบนั จะเนนทางดาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีแตกไ็ดสงเสรมิ อนรุกัษ สบืสานดานศลิปวฒันธรรม ภมูปิญญาของทองถิน่
และของชาติ ดวยการประยุกตผสมผสานระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับศิลปวัฒนธรรมและ
ภมูปิญญา เพือ่พฒันาและสรางความเขมแขง็ใหสงัคม ดำรงไวซึง่ความเปนเอกลกัษณและความภมูใิจของ
คนในชาต ิอนัเปนรากฐานในการดำเนนิชวีติ

การดำเนินงานในทุกดานของสถาบัน ที่ผานมาสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากสถาบัน ไดรับ
ความรวมมือรวมใจจากทุกหนวยงานและบุคลากรทุกคนของสถาบัน ตลอดจนไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ผมขอขอบคณุทกุทานมา ณ โอกาสนี้

ã

(รองศาสตราจารย ดร. กติต ิ ตรีเศรษฐ)
อธิการบดี
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ปรชัญา การศกึษา วจิยั ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนรากฐานของการพฒันา
ประเทศ

ปณธิาน มงุมัน่ใหการศกึษาและพฒันาทรพัยากรมนษุย เพือ่ความเปนเลศิทาง
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีควบคคูณุธรรม จรยิธรรม และดำรงไว
ซึง่ศลิปวฒันธรรม

วสิยัทศัน เปนสถาบันทางการศึกษาชั้นนำที่มุงวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพือ่สรางนวตักรรมและองคความรดูวยภมูปิญญาและศลิปะวทิยาการ
ในการพฒันาชาตสิสูากล

วนัสถาปนาสถาบนั ๒๔ สงิหาคม
ดอกไมประจำสถาบนั ดอกแคแสด
สปีระจำสถาบนั สแีสด  (สปีระจำรชักาลที ่๔)
สิง่สกัการะประจำสถาบนั พระนรินัตราย

เปนวงกลมสองชัน้  ภายในวงกลมชัน้ในมตีรา  “พระมหาพชิยัมงกฎุ”
เลข ๔  ภายในตรา หมายถงึ รชักาลที ่๔  มชีือ่ของสถาบนั ใตตรา
สวนรศัมี เปนเครือ่งประกอบตรา  หมายถงึ  พระเกยีรตคิณุแผไพศาล
ฉัตรเจ็ดชั้นที่อยูสองขางตรา เปนฉัตรประกอบพระเกียรติยศ  หมายถึง  ความรมเย็นของพสกนิกร
สวนลายกนกทีป่รากฏภายในวงกลม  เปนสวนประกอบทีก่ำหนดขึน้เทานัน้





          ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบงั เปนสถาบนัตามพระราชบญัญตั ิสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื พ.ศ.๒๕๒๘
เปนนติบิคุคล มฐีานะเปนกรม ในทบวงมหาวทิยาลยั
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย สงเสริม
และใหบริการทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปะ
และวฒันธรรมของชาติ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบงั ประกอบดวย พระนาม “พระจอมเกลา”
ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ไดมพีระบรมราชา-
นุญาต ใหอัญเชิญพระบรมราชลัญจกร “พระมหา-
พิชัยมงกุฎ” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-
เจาอยูหัว ใหเปนตราสัญลักษณประจำสถาบัน
นบัเปนสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์และเปนมหามงคลยิง่ สวนคำวา
“เจาคุณทหาร” นั้น มีไวเพื่อเปนอนุสรณแดทาน
เจาพระยาสรุวงษ ไวยวฒัน  (วร  บนุนาค) หรอืทีเ่รยีก
กันโดยทั่วไปวา “เจาคุณทหาร” ตามที่ทานเลี่ยม
พรตพทิยพยตั ทายาทของทานไดแจงความประสงค
ไว  ในการบริจาคที่ดินที่ เปนที่ตั้ งของสถาบัน
ในปจจบุนั

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบัง หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปวา “พระจอม-
เกลาลาดกระบงั” มปีระวตัคิวามเปนมา ดงันี้
๒๔ สงิหาคม ๒๕๐๓

ลงนามในขอตกลงความชวยเหลอืทางวชิาการ
จากรฐับาลญีป่นุ ในการกอตัง้ศนูยฝกโทรคมนาคม
นนทบรุ ีสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร

พฤษภาคม ๒๕๐๗
ศนูยฝกโทรคมนาคม นนทบรุ ีเปลีย่นฐานะเปน
วทิยาลยัโทรคมนาคมนนทบรุี

๒๔ เมษายน ๒๕๑๔
รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ  วิทยาลัย
โทรคมนาคมนนทบรุ ีและวทิยาลยัเทคนคิ ธนบรุี
เขาดวยกนั และจดัตัง้เปน “สถาบนัเทคโนโลย-ี
พระจอมเกลา”

๒๔ สงิหาคม ๒๕๑๕
วทิยาลยัโทรคมนาคมนนทบรุ ีเปลีย่นชือ่เปนคณะ-
วศิวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
ศนูยนนทบรุี

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๕
วทิยาลยัวชิาการกอสราง บางพลดั โอนมาสงักดั
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  ศูนยนนทบุรี
และเปลีย่นชือ่เปน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

๒๙ มถินุายน ๒๕๑๗
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา ไดโอนสงักดัจาก
กระทรวงศกึษาธกิาร มาสงักดัทบวงมหาวทิยาลยั
ของรฐั และเปลีย่นคำวา “ศนูย” เปน “วทิยาเขต”
โดยศูนยนนทบุรี  เปลี่ยนเปนวิทยาเขตนนทบุรี
ลาดกระบงั

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๐
จดัตัง้คณะครศุาสตรอตุสาหกรรมและวทิยาศาสตร

๒๒ เมษายน ๒๕๒๒
วทิยาลยัเกษตรกรรมเจาคณุทหาร  ไดโอนจาก
กระทรวงศกึษาธกิาร มาสงักดัสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา วทิยาเขตนนทบรุลีาดกระบงั และ
เปลีย่นชือ่วทิยาเขต เปนวทิยาเขตเจาคณุทหาร
ลาดกระบงั

๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔
วทิยาลยัเกษตรกรรมเจาคณุทหาร เปลีย่นชือ่เปน
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร และจดัตัง้สำนกัวจิยั
และบรกิารคอมพวิเตอร

๒๐ กมุภาพนัธ ๒๕๒๙
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา วทิยาเขตเจา-
คณุทหารลาดกระบงั เปลีย่นเปนสถาบนัเทคโน-
โลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙
จดัตัง้บณัฑติวทิยาลยั

๙ ธนัวาคม ๒๕๓๑
จดัตัง้คณะวทิยาศาสตร โดยแยกออกจากคณะ
ครศุาสตรอตุสาหกรรมและวทิยาศาสตร

Ê
ประวตัคิวามเปนมาของสถาบนั





๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔
จดัตัง้สำนกัหอสมดุกลาง

๒๐ มถินุายน ๒๕๓๙
จดัตัง้วทิยาเขตชมุพร

๒๗ กมุภาพนัธ ๒๕๓๙
จดัตัง้คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

๒๙ สงิหาคม ๒๕๓๙
จดัตัง้สำนกัทะเบยีนและประมวลผล

๘ มนีาคม ๒๕๕๑
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-
ลาดกระบงั ปรบัเปลีย่นสถานภาพเปนมหาวทิยาลยั
ในกำกบัของรฐั ตามพระราชบญัญตัสิถาบนัเทค-
โนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั พ.ศ.
๒๕๕๑  ตามประกาศในราชกจิจานเุบกษา  เลมที่
๑๒๕ ตอนที ่๔๕ ก วนัที ่๗ มนีาคม ๒๕๕๑

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุ-

ทหารลาดกระบงั ใหจดัตัง้และกำหนด ภาระหนาทีข่อง
สวนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ-
ทหารลาดกระบังตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๒๕ ตอนพเิศษ ๑๑๗ ง วนัที ่๑๔ กรกฎาคม
๒๕๕๑ ดงันี้

- สำนกังานสภาสถาบนั
- สำนกังานอธกิารบดี
- สวนวชิาการประกอบดวยคณะวศิวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะครศุาสตรอตุ-
สาหกรรม  คณะวทิยาศาสตร  คณะเทคโนโลยี
การเกษตร  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะ
อตุสาหกรรมเกษตร วทิยาเชตชมุพร วทิยาลยั
นานาชาติ วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอม-
เกลาลาดกระบงั  วทิยาลยัรวมดานเทคโนโลยี
การบนัทกึขอมลูและการประยกุตใชงาน

- สวนงานอืน่ ประกอบดวย สำนกับรหิารวชิาการ
สำนกัหอสมดุกลาง สำนกับรกิารคอมพวิเตอร
สำนกัทะเบยีนและประมวลผล   สำนกัสงเสรมิ
และบรกิารวชิาการพระจอมเกลาลาดกระบงั
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พลเอกสรุยทุธ จลุานนท

ศ.ดร. สจุนิต จนิายน ศ.ดร.สทิธชิยั โภไคยอดุม

นายอนนต สริแิสงทกัษณิ

กรรมการสภาสถาบนัโดยตำแหนง

อ.พงษทพิย อนิแกว
ประธานสภาคณาจารย

นายทว ีบตุรสนุทร
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน

21 ส.ค. 51-ปจจุบัน

รศ.ดร.กติต ิตรีเศรษฐ
อธกิารบดี

นายปลวิ ตรวีศิวเวทย

นายถวลิ อนิทรกัษา

นายวชิยั เทีย่งวฒันธรรม
กรรมการสถาบนั
เลอืกจากนกัศกึษาเกา

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการสถาบันผูทรงคุณวุฒิ





กรรมการสภาสถาบนัเลอืกจากผดูำรงตำแหนงผบูรหิาร

รศ.ดร.เสนห เอกะวภิาต
กรรมการสภาสถาบนั

รศ.ดร.ธรีวฒัน มงคลอศัวรตัน
กรรมการสภาสถาบนั
1 ต.ค. 50-27 ม.ค.51

รศ.ดร.รววีรรณ ชนิะตระกลู
กรรมการสภาสถาบนั
1 ต.ค. 50-27 ม.ค.51

รศ.ดร.อทิธชิยั อรณุศรแีสงไชย
กรรมการสภาสถาบนั
15 ก.พ. 51-ปจจบุนั

ผศ.กติพิงศ มะโน
กรรมการสภาสถาบนั

รศ.ดร.กอบชยั เดชหาญ
กรรมการสภาสถาบนั
15 ก.พ. 51-ปจจบุนั

กรรมการสภาสถาบนัเลอืกจากคณาจารยประจำ

รศ.ดร.ฟศูกัดิ ์ชวีสวุทิย
กรรมการสภาสถาบนั

รศ.วสิทุธิ ์สนุทรกนกพงษ
กรรมการสภาสถาบนั

รศ.ดร.จฑุารตัน เศรษฐกลุ
กรรมการสภาสถาบนั

รศ.ดร.รตัตกิร วรากลูศริพินัธุ
เลขานกุารสภาสถาบนั

สภาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั





รศ.ทว ีเทศเจรญิ
รองอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/
รกัษาการแทนรองอธกิารบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

รศ.ดร.กติต ิตรีเศรษฐ
อธกิารบดี

 รศ.ศริวิฒัน โพธเิวชกลุ
รองอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/
รักษาการแทนรองอธิการบดี
14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

รศ.อำนวย พาณชิกลุพงศ
รองอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51

รศ.รอ.ดร.วรีะเชษฐ ขนัเงนิ
รองอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-6 พ.ค. 51

รศ.ดร.เสนห เอกะวภิาต
รองอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/
รกัษาการแทนรองอธกิารบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

รศ.ดร.ดษุณ ีธนะบรพิฒัน
รองอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/
รกัษาการแทนรองอธกิารบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

รศ.ดร.รตัตกิร วรากลูศริพินัธุ
รองอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/
รกัษาการแทนรองอธกิารบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

รศ.พรชยั บญุชยัวฒันา
รองอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-6 พ.ค. 51

คณะผบูรหิารสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั





รศ.ดร.กอบชยั เดชหาญ
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร

ผศ.นพปฎล สวุจันานนท
คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร

รศ.พรีวฒุ ิสวุรรณจนัทร
คณบดคีณะครศุาสตรอตุสาหกรรม

รศ.ศกัดิช์ยั ชโูชติ
คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร

รศ.ดร.ธรีวฒัน มงคลอศัวรตัน
คณบดคีณะวทิยาศาสตร

รศ.ดร.จนัทบรูณ สถติวริยิะวงศ
คณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

รศ.ดร.ระตพิร หาเรอืนกจิ
คณบดคีณะอตุสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.จารวุตัร เจรญิสขุ
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั
1 ต.ค. 50-28 ม.ค. 51

รศ.ดร.รววีรรณ ชนิะตระกลู
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั

วนัที ่16 ก.พ. 51-27 ก.ค. 51
ผอูำนวยการสำนกับรหิารวชิาการ

28 ก.ค. 51-ปจจบุนั

คณะผบูรหิารสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั





รศ.ดร.ศลุ ีบรรจงจติร
ผอูำนวยการสำนกัสงเสรมิและ
บรกิารวชิาการพระจอมเกลา

ลาดกระบงั

ผศ.กติพิงค มะโน
 ผอูำนวยการสำนกั

หอสมดุกลาง

รศ.ดร.อทิธชิยั อรณุศรแีสงไชย
ผอูำนวยการสำนกัทะเบยีน

และประมวลผล

รศ.ดร.กนก เจนจริะพงศเวช
รกัษาการผอูำนวยการ
สำนกัวจิยัการสือ่สารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

1 ต.ค. 50-21 พ.ค. 51

รศ.ดร.ดษุณ ีธนะบรพิฒัน
รกัษาการแทนคณบดี
วทิยาลยันานชาติ

1 ต.ค. 50-30 ม.ิย. 51

รศ.ดร.อานนัทวฒัน คณุากร
รกัษาการแทนคณบดี
วทิยาลยันานชาติ

1 ก.ค. 51-ปจจุบัน

รศ.ดร.จติ ิหนแูกว
ผอูำนวยการสำนกัวจิยันาโนเทคโนโลยี

พระจอมเกลาลาดกระบงั
1 ต.ค. 50-27 ก.ค. 51

คณบดวีทิยาลยันาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกลาลาดกระบงั

28 ก.ค. 51-ปจจบุนั

รศ.ดร.อภนินัท ธนชยานนท
รกัษาการแทนคณบดวีทิยาลยัรวม
ดานเทคโนโลยกีารบนัทกึขอมลู

และการประยกุตใชงาน
1 ต.ค. 50-6 พ.ค. 51

ดร.ปกรณ วฒันจตรุพร
ผอูำนวยการสำนกัวจิยัและ

บรกิารคอมพวิเตอร
 29 พ.ย. 50-6 ก.ค. 51

อาจารยนรนิทร ธรรมารกัษวฒันะ
รกัษาการในตำแหนงผอูำนวยการ
สำนกัวจิยัและบรกิารคอมพวิเตอร

8 ก.ค. 51-ปจจุบัน

คณะผบูรหิารสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั





รศ.สมศกัดิ ์ธรรมเวชวถิี
ผชูวยอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/
รกัษาการแทนผชูวยอธกิารบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

อาจารยกษมพงศ พงษชมพร
 ผชูวยอธกิารบดี

1 ต.ค.  50-12 ก.ค. 51/
รกัษาการแทนผชูวยอธกิารบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

อาจารยนรนิทร ธรรมารกัษวฒันะ
ผชูวยอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/
รกัษาการแทนผชูวยอธกิารบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

ผศ.รงุตะวนั พนากลุชยัวทิย
ผชูวยอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-6 พ.ค. 51

รศ.ดร.อภนินัท ธนชยานนท
ผชูวยอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-31 ม.ค. 51

อาจารยสมประสงค รงุเรอืง
ผชูวยอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-6 พ.ค. 51

ผศ.ดร.จนิดา เจรญิพรพาณชิย
ผชูวยอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/
รกัษาการแทนผชูวยอธกิารบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

รศ.วศิรตุ ศรรีตันะ
ผชูวยอธกิารบดี

1 ต.ค. 50-6 พ.ค. 51

อาจารยรวศีกัดิ ์รกัใหม
รกัษาการแทนผชูวยอธกิารบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

คณะผบูรหิารสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั





ผศ.อนชุติ จารวุนาวฒัน
ผชูวยอธกิารบดี

1 ต.ค. 50 - 6 พ.ค. 51/
10 ม.ิย. 51-3 ก.ย. 51

ผศ.อรรถศาสตร นาคเทวญั
ผชูวยอธกิารบดี

1 ก.พ. 51 – 12 ก.ค. 51/
รกัษาการแทนผชูวยอธกิารบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

รศ.จริวฒัน ปานกลาง
ผชูวยอธกิารบดี

1 ต.ค. 50 - 6 พ.ค. 51

ผศ.ปญญา แดงวไิลลกัษณ
ผชูวยอธกิารบดี

1 ต.ค. 50 - 15 ก.พ. 51

คณะผบูรหิารสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั





¤ณะผบูรหิารหนวยงานในสำนกัอธกิารบดี

รศ.ดร.มนสั สงัวรศลิป
ผูอำนวยการสำนักวิจัย
และบริการคอมพิวเตอร

รศ.ดร.อทิธชิยั อรณุศรแีสงไชย
ผูอำนวยการสำนักทะเบียน

และประมวลผล

รศ.ดร.กนก เจนจริะพงศเวช
รักษาการผูอำนวยการ

สำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางวรน ีอมรลกัษณานนท
หวัหนาสำนกังานอธกิารบดี

นางวภิาพร อนิทรสวุรรณ
ผอูำนวยการกองกลาง/รกัษาการแทน

หวัหนาสำนกังานสภาสถาบนั

นางวนัด ีบญุยิง่
ผอูำนวยการกองแผนงาน

นางสดุาพนัธ มัน่เขม็ทอง
ผอูำนวยการกองอาคารสถานที่

นางสาวอำพร นอยสมัฤทธิ์
ผอูำนวยการกองคลงั

นายทศชยั ไกรโชค
ผอูำนวยการสำนกังานกฎหมาย

และตรวจสอบ

นายโสพล จนัทรโชติ
ผอูำนวยการสำนกังาน

สารนเิทศและประชาสมัพนัธ

นางศวิพร สงัขสพุงษ
ผอูำนวยการกองการเจาหนาที่

นางสาวสะอาดองค อตุระ
ผอูำนวยการกองกจิการนกัศกึษา

นางบศุรนิทร ตนัพพิฒัน
ผอูำนวยการกองบรกิารการศกึษา

นางสาวเจรญิสขุ ศกึษาศลิป
ผอูำนวยการกองพสัดุ

นางนศิากนุ วรตุมพงศ
ผอูำนวยการกองซอมบำรงุ















Ãางวลัทีน่กัศกึษาไดรบั ปงบประมาณ 2551
¹Ñ¡ศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรและคณะสถาปตย-
กรรมศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขัน
พัฒนาผลิตภัณฑดวยระบบสมองกลฝงตัว กับ
ผลงานบดัดี ้เวย

¹Ñ¡ศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรและคณะสถาปตย-
กรรมศาสตร ไดรบัรางวลัชนะเลศิไดรบัถวยพระราช-
ทานจากสมเดจ็พระเทพฯ รตันราชสดุาสยามบรม-
ราชกมุาร ีประเภท Formula One พลงังานทดแทน
(E10) TSAE Auto Challenge 2008

¹Ñ¡ศกึษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบัรางวลั
ชนะเลศิงานออกแบบเพคเกจ็หตัถกรรมไทย

¹Ñ¡ศกึษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบัรางวลั
ชนะเลิศการประกวดการตูนกราฟกแอนนิเมชัน
ในโครงการ “ศิลปะเคลื่อนไหวในจอ 7 สี” หัวขอ
ประหยดัพลงังานลดภาวะโลกรอน

¹Ñ¡ศกึษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบัรางวลั
ชนะเลศิจากโครงการสดุยอด BRAND’S GEN 2008
ชือ่โครงการ Blue Twist : Multi-function Plug





Ãางวลัทีน่กัศกึษาไดรบั ปงบประมาณ 2551

¹Ñ¡ศกึษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบัรางวลั
ชนะเลศิ จากงานประกวดออกแบบไมไอศกรมีเชงิ
นวตักรรม

¹Ñ¡ศกึษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบัรางวลั
ชนะเลิศ ประจำประเทศไทย และรางวัลรอง-
ชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลิตภัณฑ
อเิลคโทรลกัซ ดไีซน แลบ็ ประจำป 2551

¹Ñ¡ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัล
เยาวชนดีเดนแหงชาติ ประจำป 2551 สาขา
คณุธรรม และจรยิธรรม

¹Ñ¡ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัล
ชนะเลศิ จากการแขงขนัหนุยนตเปตอง (TPA PLC
Competition ประจำป 2551

¹Ñ¡ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัล
ชนะเลศิ Model Contest

¹Ñ¡ศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรและคณะสถาปตย-
กรรมศาสตร ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบัที ่ 1
จากผลงานตูอาบน้ำผูสูงอายุ ผลงานสรางสรรค
นวัตกรรมดวยสมองกลฝงตัวและเทคโนโลยี
อารเอฟไอดแีหงประเทศไทย



ดานการผลติบณัฑติ



            ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุ
ทหารลาดกระบงั เปนสถาบนัอดุมศกึษาของ
รัฐ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการ
ศกึษา วจิยั สงเสรมิและใหบรกิารทางเทคโน-
โลย ีวทิยาศาสตรและครศุาสตรอตุสาหกรรม
รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เพื่อเปนรากฐานตอการพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งการ
ดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน
ไดตระหนักถึงความตองการของสังคมและ
ประเทศทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยไดกำหนดยุทธศาสตรคือพัฒนาการ
ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ สอดคลองกบัความ
ตองการของประเทศและสามารถแขงขนัได

ในระดบันานาชาต ิ ซึง่เนนผลติกำลงัคนทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทั้งดานวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม และมีทักษะทางวิชาชีพที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ
โดยในป 2551 ไดเปดสอนหลกัสตูรตางๆ จำนวน 149 สาขา
วชิา ปริญญาเอก 17 สาขาวชิา ปริญญาโท 62 สาขาวชิา
และปรญิญาตร ี70 สาขาวชิา (ขอมลู ณ 10 มถินุายน 2551)
จากจำนวนคณะทัง้หมด 7 คณะ 1 วทิยาเขต และ 3 วทิยาลยั
คือ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร คณะเทคโน
โลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาห-
กรรมเกษตร วทิยาเขตชมุพร วทิยาลยันานาชาต ิวทิยาลยั
นาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง และวิทยาลัย
รวมดานเทคโนโลยกีารบนัทกึขอมลูและการประยกุตใชงาน

Ê
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¡Ã³Õ¡ÃÐ·º¡ÃÐà·×Í¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡Ã³Õ¡ÃÐ·º¡ÃÐà·×Í¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡Ã³Õ¡ÃÐ·º¡ÃÐà·×Í¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡Ã³Õ¡ÃÐ·º¡ÃÐà·×Í¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡Ã³Õ¡ÃÐ·º¡ÃÐà·×Í¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§
1. หลกัสตูร สถ.บ สถาปตยกรรม
2. หลกัสตูร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ง) สถาปตยกรรม
3. หลกัสตูร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ง) สถาปตยกรรมภายใน
4. หลกัสตูร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ง) ศลิปอตุสาหกรรม
5. หลกัสตูร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ง)

วศิวกรรมโทรคมนาคม
6. หลกัสตูร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ง)

วศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส
7. หลกัสตูร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ง) คอมพวิเตอร
8. หลกัสตูร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ง)

เทคโนโลยกีารวดัคมุทางอตุสาหกรรม
9. หลกัสตูร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ง)

เทคโนโลยกีารเกษตร-การผลติพชื
10. หลกัสตูร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ง)

เทคโนโลยกีารเกษตร-การผลติสตัว
11. หลกัสตูร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ง) อตุสาหกรรมเกษตร
12. หลกัสตูร วท.บ. สตัวศาสตร
13. หลกัสตูร วท.บ. เคมสีิง่แวดลอม
14. หลกัสตูร วท.บ. ฟสกิสประยกุต
15. หลกัสตูร วท.บ. สถติปิระยกุต
16. หลกัสตูร วท.บ. อตุสาหกรรมเกษตร
17. หลกัสตูร วท.บ. เทคโนโลยกีารหมกั

18. หลกัสตูร วท.บ. วศิวกรรมแปรรปูอาหาร
19. หลกัสตูร วศ.ม. วศิวกรรมระบบควบคมุ
20. หลกัสตูร วศ.ม. วศิวกรรมการวดัคมุ
21. หลกัสตูร วศ.ม. วศิวกรรมเคมี
22. หลกัสตูร วศ.ม. วศิวกรรมเกษตร
23. หลกัสตูร ผ.ม. การวางแผนชมุชนเมอืงและ

สภาพแวดลอม
24. หลกัสตูร สถ.ม.สถาปตยกรรมเขตรอน
25. หลกัสตูร ศป.ม.ทศันศลิป
26. หลกัสตูร ค.อ.ม. การบรหิารการศกึษา
27. หลกัสตูร ค.อ.ม. วศิวกรรมไฟฟาสือ่สาร
28. หลกัสตูร ค.อ.ม. เทคโนโลยกีารออกแบบ

ผลติภณัฑอตุสาหกรรม
29. หลกัสตูร บธ.ม. บรหิารธรุกจิ
30. หลกัสตูร วท.ม. เทคโนโลยพีอลเิมอร
31. หลกัสตูร วท.ม. สถติปิระยกุต
32. หลกัสตูร วท.ม. เคมสีิง่แวดลอม
33. หลกัสตูร วท.ม. วทิยาการคอมพวิเตอร
34. หลกัสตูร วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ
35. หลกัสตูร วท.ม. วทิยาศาสตรการอาหาร
36. หลกัสตูร ศษ.ด. การบรหิารการศกึษา
37. หลกัสตูร ปร.ด. เทคโนโลยสีารสนเทศ





¡Ã³ÕäÁ‹¡ÃÐ·º¡ÃÐà·×Í¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡Ã³ÕäÁ‹¡ÃÐ·º¡ÃÐà·×Í¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡Ã³ÕäÁ‹¡ÃÐ·º¡ÃÐà·×Í¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡Ã³ÕäÁ‹¡ÃÐ·º¡ÃÐà·×Í¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡Ã³ÕäÁ‹¡ÃÐ·º¡ÃÐà·×Í¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§
1. หลกัสตูร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ง) สถาปตยกรรมภายใน
2. หลกัสตูร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ง) ศลิปอตุสาหกรรม
3. หลกัสตูร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ง) (ครศุาสตรเกษตร)
4. หลกัสตูร วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ
5. หลกัสตูร วท.ม. เทคโนโลยกีารจดัการศตัรพูชื
6. หลกัสตูร วท.ม. นาโนเทคโนโลยี
7. หลกัสตูร ปร.ด. นาโนเทคโนโลยี

¡ÒÃà»•´ÊÍ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁ‹¡ÒÃà»•´ÊÍ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁ‹¡ÒÃà»•´ÊÍ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁ‹¡ÒÃà»•´ÊÍ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁ‹¡ÒÃà»•´ÊÍ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁ‹
1. หลกัสตูร ค.อ.บ. ครศุาสตรเกษตร
2. หลกัสตูร ค.อ.บ. สถาปตยกรรม
3. หลกัสตูร วท.บ. นเิทศศาสตรเกษตร
4. หลักสูตร วศ.ม. เทคโนโลยีการบันทึกขอมูล
5. หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีการบันทึกขอมูล

¡ÒÃá¡Œä¢ª×èÍËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃá¡Œä¢ª×èÍËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃá¡Œä¢ª×èÍËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃá¡Œä¢ª×èÍËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃá¡Œä¢ª×èÍËÅÑ¡ÊÙµÃ
1. หลกัสตูร ค.อ.ม. การบรหิารอาชวีศกึษา

แกไขเปน ค.อ.ม. การบรหิารการศกึษา
2. หลกัสตูร ค.อ.ม. เทคโนโลยผีลติภณัฑอตุสาหกรรม

แกไขเปน หลกัสตูร ค.อ.ม. เทคโนโนโลยกีารออก-
แบบผลติภณัฑอตุสาหกรรม

3. หลักสูตร ปร.ด การบริหารอาชีวศึกษา
แกไขเปน หลักสูตร ศษ.ด. การบริหารการศกึษา

ËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Ò¹ÒªÒµÔËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Ò¹ÒªÒµÔËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Ò¹ÒªÒµÔËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Ò¹ÒªÒµÔËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบงั ไดจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรนานา-
ชาติ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางดานการศึกษา
และเปนการยกระดบัสถาบนั เพือ่เตรยีมการไปสรูะดบั
นานาชาต ิโดยมกีารกำหนดหลกัสตูรและจดัการเรยีน
การสอนที่ทันสมัย และมีวิทยาลัยนานาชาติเปน
หนวยงานทีด่แูลหลกัสตูรนานาชาติ
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2551¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2551¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2551¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2551¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2551

1. ดำเนนิการจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิ-
ญาโท จำนวน 3 หลกัสตูร  คอื  Logistics  and
Supply  Chain  Management,  International
Management  of  Resources  และหลกัสตูร
Automotive Engineering

2. ดำเนนิการเปดสอนหลกัสตูรสองปรญิญารวมกบั
มหาวทิยาลยัในประเทศเยอรมน ีโดยนกัศกึษา
รนุแรกกำลงัศกึษาอยทูีป่ระเทศเยอรมน ีและ
นกัศกึษาตางชาตจิะเขาศกึษา ทีว่ทิยาลยันานา-

ชาต ิในปการศกึษา 2552
3. ดำเนนิการจดัทำแผนการรบันกัศกึษาใหม

ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟท-
แวร ซึง่มลีกัษณะเปนหลกัสตูรนานาชาติ

á¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒµÔá¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒµÔá¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒµÔá¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒµÔá¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒµÔ
1. ขยายความรบัผดิชอบและขอบเขตงานของ

วทิยาลยันานาชาต ิ จากแตเดมิดำเนนิการ
เรยีนการสอนในหลกัสตูรทกุวทิยาการ เปน
การรบัผดิชอบดแูลและควบคมุมาตรฐาน
ของหลกัสตูรภาษาองักฤษ และหลกัสตูรนา-
นาชาตทิัง้หมดของสถาบนั

2. พฒันาความสามารถทางดานภาษาตาง
ประเทศของบคุลากร

ÊË¡Ô̈ ÈÖ¡ÉÒÊË¡Ô̈ ÈÖ¡ÉÒÊË¡Ô̈ ÈÖ¡ÉÒÊË¡Ô̈ ÈÖ¡ÉÒÊË¡Ô̈ ÈÖ¡ÉÒ
สถาบัน ไดผลักดันใหเกิดหลักสูตรสหกิจ

ศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของการ
พัฒนาประเทศในปจจุบัน และเปนไปตามมาตร-
ฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และมาตรฐานวชิาชพี (กว./กส.) พรอมทัง้
ปรบัปรงุขัน้ตอนการเสนอหลกัสตูรใหรวดเรว็ยิง่ขึน้
รวมทั้งจัดตั้งหนวยงานที่ดูแลดานสหกิจศึกษา
โดยเฉพาะ ซึ่งปจจุบันสถาบันมีหลักสูตรสหกิจ-
ศกึษาในหลายคณะกวา 20 หลกัสตูร รวมทัง้สราง
หลกัสตูร 2 ปรญิญา กบัมหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงใน
ตางประเทศไดแกหลักสูตรระดับปริญญาเอกทาง
วิศวกรรมไฟฟา นอกจากนี้สถาบัน ไดรวมจัดทำ
หลักสูตรกับมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุน
และหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทไดรวมจดัทำหลกัสตูร
กบัมหาวทิยาลยั Techical University of Freiberg
(TU BAF) เปนตน
¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±Ôµ¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±Ôµ¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±Ôµ¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±Ôµ¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±Ôµ

ในการผลติบณัฑติ สถาบนั ไดมกีารสำรวจ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตของ
สถาบัน เพื่อนำผลการสำรวจฯ มาเปนขอมูลใน
การจัดทำแผนสำหรับพัฒนากระบวนการผลิต
บณัฑติของสถาบนั ตลอดจนการปรบัปรงุหลกัสตูร
ใหทนัสมยั และเปน ไปตามหลกัเกณฑทีส่ำนกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษากำหนด เพือ่ใหตรง
กบัความตองการของตลาดแรงงาน โดยในปงบ-
ประมาณ 2551 สถาบนั มขีอมลูทีเ่กีย่วของกบัการ
ผลติบณัฑติดงันี้



KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG 2551


ภาวะการมงีานทำของบณัฑติ จำแนกตามคณะ/หนวยงาน รนุปการศกึษา 2550

คณะ/หนวยงาน

คณะวศิวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม
คณะวทิยาศาสตร
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
คณะอตุสาหกรรมเกษตร
วทิยาเขตชมุพร

จำนวน

1,809
385
653
623
661
287
217
195

4,830

ผสูำเรจ็ทัง้หมด กรอกแบบสอบถาม มงีานทำ
1,768

375
648
618
653
285
213
193

4,753

1,436
250
555
443
448
271
144
122

3,669

120
32
12
97
99
6

23
14

403รวมทัง้หมด

วศิวกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร
ครศุาสตรอตุสาหกรรม
วทิยาศาสตร
เทคโนโลยกีารเกษตร
เทคโนโลยสีารสนเทศ
อตุสาหกรรมเกษตร
วทิยาเขตชมุพร

คณะ/หนวยงาน

ความพงึพอใจ ดานความรู
ความสามารถ
ทางวิชาการใน
การปฏิบัติงาน

ดานความรู
พื้นฐานที่สงผล
ตอการทำงาน

ดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ

ดานคุณสมบัติ
และพฤติกรรม
ของบัณฑิต รวม

84
8
25
26
26
5
9
13
196

n
3.73
3.77
3.91
3.70
3.68
3.60
3.57
3.72
3.74

0.57
0.62
0.47
0.51
0.56
0.53
0.56
0.69
0.56

3.75
3.76
3.83
3.78
3.58
3.70
3.78
3.43
3.72

0.50
0.56
0.49
0.54
0.46
0.33
0.41
0.50
0.50

4.01
4.08
4.18
4.00
3.95
3.83
4.18
3.96
4.03

0.64
0.65
0.57
0.70
0.72
0.54
0.50
0.69
0.64

3.77
3.87
3.99
3.72
3.64
3.48
3.68
3.63
3.76

0.53
0.72
0.50
0.58
0.60
0.47
0.57
0.68
0.56

3.82
3.88
3.99
3.80
3.73
3.65
3.80
3.71
3.82

0.52
0.60
0.46
0.55
0.60
0.46
0.44
0.61
0.52

SD.x

(1) ภาวะการมงีานทำของบณัฑติ

ศกึษาตอ

จากการสำรวจภาวะการมงีานทำของ
บณัฑติ รนุปการศกึษา 2550 ของสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบงั ระหวางวนัที ่15-31 กรกฎาคม
2551 และใน วนัที ่19 ตลุาคม 2551 ซึง่เปน

วนัซอมรบัปรญิญาบตัรทีส่ถาบนั มจีำนวนผสูำเรจ็การศกึษา
ทัง้หมด จำนวน 4,830 คน มจีำนวนบณัฑติกรอกแบบสำรวจ
จำนวน 4,753 คน จากผลการสำรวจ พบวา บณัฑติมงีาน
ทำทัง้หมด 3,669 คน  คดิเปนรอยละ 77.19 และศกึษาตอ
จำนวน 403 คน คดิเปนรอยละ 8.48

(2) ความพงึพอใจของนายจางทีม่ตีอบณัฑติ
ตารางแสดงความพงึพอใจของนายจาง (บณัฑติระดบัปรญิญาตร)ี จำแนกตามคณะ/หนวยงาน

รวม

SD.x SD.x SD.x SD.x





จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความ
พึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตของสถาบัน
ระดบัปรญิญาตร ีรนุปการศกึษา 2549 ในภาพรวม
4  ดาน คอื ดานความรคูวามสามารถทางวชิาการ
ในการปฏิบัติงาน ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอ
การทำงาน ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา-
บรรณในวชิาชพี และดานคณุสมบตัแิละพฤตกิรรม
ของบณัฑติ อยใูนระดบัมากทกุดาน โดยมคีาเฉลีย่
รวม 3.82 โดยบณัฑติในระดบัปรญิญาตร ีนายจาง
มคีวามพงึพอใจในดานคณุธรรมและจรรยาบรรณ
ในวชิาชพีมากทีส่ดุ

¨Ñ´µÑé§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ·Ò§¨Ñ´µÑé§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ·Ò§¨Ñ´µÑé§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ·Ò§¨Ñ´µÑé§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ·Ò§¨Ñ´µÑé§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ·Ò§
ÇÔªÒ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบนั ไดจดัตัง้
วทิยาลยั จำนวน 2 แหง เพือ่สนบัสนนุและพฒันา
งานทางดานวชิาการเพือ่นำไปสคูวามเปนเลศิทาง
วิชาการ และการวิจัยเฉพาะดานที่ตอบสนอง
นโยบายของรฐับาล ดงันี้

(1) วทิยาลยัรวมดานเทคโนโลยกีารบนัทกึ
ขอมลูและการประยกุตใชงาน

สถาบนั ไดจดัตัง้สำนกัวจิยัรวมดานเทคโน-
โลย ีการบนัทกึขอมลูและการประยกุตใชงาน เปน
หนึง่ในสามศนูยวจิยัรวมเฉพาะทาง ตามบนัทกึขอ
ตกลงความรวมมอื  เพือ่จดัตัง้และดำเนนิการศนูย
วจิยัรวมเฉพาะทางดานเทคโนโลยกีารบนัทกึขอมลู
และการประยกุตใชงาน ทีจ่ดัทำขึน้ระหวางสำนกั-
งานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
โดยศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอร
แหงชาติ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคณุทหารลาดกระบงั เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2549
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหการสนับสนุนทางดาน
เทคโนโลย ีและเพิม่ศกัยภาพทางดานการออกแบบ
การผลิต ใหแกภาคอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ
ในประเทศ สงเสรมิผลติผเูชีย่วชาญในสาขาวชิานี้
ซึ่งเปนที่ตองการของประเทศและทั่วโลก สราง
ความรวมมอืระหวางบคุลากรในดานตางๆ รวมถงึ
ผูเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา
และหนวยงานวจิยัของประเทศ และเปนการเผย-
แพรองคความรดูานนีใ้นระดบัชาตแิละนานาชาติ
ตอมาใน ปงบประมาณ 2551 สถาบนั ไดประกาศ

การจดัตัง้สวนงานในสถาบนั พ.ศ. 2551 จงึเปนผลให
สำนกัวจิยัรวมฯ ซึง่เปนหนวยงานภายในของสถาบนั
ทีจ่ดัใหมกีารเรยีนสอนในระดบับณัฑติศกึษาไดเปลีย่น
เปนวทิยาลยัรวมดานเทคโนโลยกีารบนัทกึขอมลูและ
การประยุกตใชงาน ซึ่งมีศูนยวิจัยรวมภาครัฐและ
เอกชน ทีเ่ปนหนวยงานภายในวทิยาลยัรวมฯ ปฏบิตัิ
หนาทีร่บัผิดชอบดำเนนิการตามบนัทกึขอตกลงความ
รวมมือตอไป โดยในปงบประมาณ 2551 วิทยาลัย
รวมฯ มผีลการดำเนนิงาน ดงันี้

´ŒÒ¹¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹´ŒÒ¹¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹´ŒÒ¹¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹´ŒÒ¹¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹´ŒÒ¹¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
วิทยาลัย ไดเปดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

บนัทกึขอมลู ในภาคการศกึษาที ่1 ปการศกึษา 2551
โดยหลักสูตรผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
มมีตอินมุตัใิหดำเนนิการเมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2551
ซึง่เปนหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา วศิวกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยเปดรับ
นกัศกึษาทัง้ภาคภาษาไทย และภาษาองักฤษ

´ŒÒ¹ÇÔ̈ ÑÂ´ŒÒ¹ÇÔ̈ ÑÂ´ŒÒ¹ÇÔ̈ ÑÂ´ŒÒ¹ÇÔ̈ ÑÂ´ŒÒ¹ÇÔ̈ ÑÂ
ดำเนนิการสนบัสนนุทนุวจิยั ทนุวจิยัเพือ่ศกึษา

สนบัสนนุนกัวจิยัรวมกบัภาคอตุสาหกรรมดานโจทย
วจิยั ซึง่ศนูยวจิยัรวมภาครฐัและเอกชน วทิยาลยัรวมฯ
มหีนาทีต่องดำเนนิการประสานตดิตามและประเมนิ
ผลโครงการทัง้หมด พรอมทัง้สนบัสนนุบคุลากรเพือ่ทำ
การวจิยัใหกบัภาคอตุสาหกรรม และสนบัสนนุฝกงาน
ใหกบันกัศกึษาดวย

´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
วทิยาลยัรวมฯ จดัอบรมสมัมนา บรกิารวชิาการ

บรรยายพเิศษใหกบันกัศกึษา บคุลากรทัว่ไป และภาค
อตุสาหกรรม โดยเชญิผเูชีย่วชาญ นกัวชิาการ/นกัวจิยั
ทางดานบนัทกึขอมลูจากในประเทศและตางประเทศ

(2) วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา
ลาดกระบงั

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาด-
กระบัง เปนหนวยงานระดับคณะภายในสถาบัน
จดัตัง้ตามมตสิภาสถาบนั เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2551
ทำหนาทีเ่ปนศนูยกลางในการดำเนนิงานพฒันางาน
วิจัยทางดานนาโนเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวของ
โดยมีความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยดานนาโน
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เทคโนโลยี ทั้งหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
นอกจากนี้วิทยาลัยนาโนฯ ยังมีภารกิจเพื่อผลิต
บคุลากรในระดบับณัฑติศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาโท
และปรญิญาเอก สำหรบัตอบสนองความตองการ
บคุลากรในงานวจิยั ทางดานนาโนเทคโนโลยตีาม
แผนกลยุทธ เพื่อพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ

ในปงบประมาณ 2551 วทิยาลยันาโนเทค-
โนโลยพีระจอมเกลาลาดกระบงั ไดรวมมอืกบัศนูย
อเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ(เนคเทค)
รวมกนัพฒันาสิง่ประดษิฐ แวนตานาโนครสิตลั
เปนงานวจิยัทางวสัดนุาโนชนดิใหม โดยการเปลีย่น
แปลงปรมิาณกาซ 2 ชนดิ ในกระบวนการเคลอืบ
ฟลมไดเปนผลกึนาโนทีส่ามารถตดัหรอืกรองแสง
ในยานความยาวคลื่นที่เราไมตองการออกไปได
จงึนำวสัดนุาโนดงักลาวเคลอืบลงบนเลนสแวนตา
นำไปประยกุตใชงานในการตดัแสงทีเ่กีย่วของกบั
แสงที่ใชในการรักษาโรค ไมใหเปนอันตรายตอ
สายตา และใชในอตุสาหกรรมตางๆ และทีส่ำคญัอกี
ดานหนึง่คอื ใชในดานนติวิทิยาศาสตร จะสามารถ
ตัดแสงบางยานและสามารถมองเห็นสิ่งแฝงเรน
ทีเ่ปนสารคดัหลัง่ในรางกาย อาท ิคราบอสจุ ิคราบ
น้ำเหลอืง คราบเลอืด และคราบน้ำลาย เปนตน
ซึง่ไมสามารถมองเหน็ไดดวยตาเปลา  โดยใชแสง
หลายความยาวคลืน่ในยานยวู-ีวซิเิบลิ ฉายลงใน
พื้นที่หรือวัสดุตองสงสัยที่จะเกิดการเรืองแสง
แตเดมิเจาหนาทีจ่ะตองใสแวนตาพเิศษถงึ 3 อนั 3
สี ในการตรวจสอบ แตละสีจะทำหนาที่ตัดแสง
ในชวงความถีท่ีแ่ตกตางกนั หากนำแวนตานาโน
คริสตัล มาใชจะชวยใหการตรวจสอบไดขอมูล
เรว็ขึน้ เพราะสามารถตรวจสอบไดทัง้หมด โดยใช
แวนตานาโนครสิตลัเพยีงอนัเดยีว

สิ่งประดิษฐวัสดุนาโนชนิดใหมดังกลาว
ไดยืน่จดสทิธบิตัรในประเทศไทย และสหรฐัอเมรกิา
แลว ในหวัขอ “Nanocrystal Indium Oxynitride
Thin Films Optical Filter” หมายเลข 11/826162
และหวัขอ Gas-timing Method for Depositing
Oxynitride Films by Reactive RF Magnetron
Sputtering” หมายเลข 11/878270

           การพฒันาผลงานวจิยัในอนาคตจากวสัดนุาโน
ครสิตลัอนิเดยีมออกซไีนไตรด มคีวามสามารถกรอง
แสงทีส่ามารถครอบคลมุยานความยาวคลืน่แสงตางๆ
ได นัน่คอื ตวัวสัดนุาโนครสิตลัดงักลาวสามารถดดูกลนื
และเปลงแสงในความยาวคลืน่แสงตางๆ ได  โครงการ
หลกัคอืการสรางเปนอปุกรณทางออปโตอเิลก็ทรอนกิส
อาท ิเซลสรุยิะ คาดวานาจะมปีระสทิธภิาพสงู ตวัตรวจ
วดัแสง ตวัไดโอดเปลงแสง (LED) บนพลาสตกิ ทีเ่ปน
เทคโนโลยพีลาสตกิอเิลก็ทรอนกิสตอไป

¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂâÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä»Ê‹ÙÀÙÁÔÀÒ¤¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂâÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä»Ê‹ÙÀÙÁÔÀÒ¤¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂâÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä»Ê‹ÙÀÙÁÔÀÒ¤¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂâÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä»Ê‹ÙÀÙÁÔÀÒ¤¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂâÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä»Ê‹ÙÀÙÁÔÀÒ¤
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบงั ไดสนองตอบนโยบายของรฐับาล ในการ
กระจายโอกาสทางการศกึษาไปสภูมูภิาค โดยดำเนนิ
การจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศจำนวน 1 แหง คือ
วิทยาเขตชุมพร ซึ่งการบริหารขึ้นตรงกับสถาบันแม
(ลาดกระบงั) โดยเมือ่วนัที ่ 20 มถินุายน พ.ศ. 2550
สภาสถาบนั ไดมมีตใิหความเหน็ชอบโครงสรางองคกร
การแบงสวนราชการภายในวิทยาเขตชุมพร และ
ตามประกาศสถาบนั ฉบบัลงวนัที ่27 มถินุายน 2550
ไดแบงสวนงานในสงักดัวทิยาเขตชมุพร เพือ่ใหการจดั
โครงสรางองคกร และการแบงสวนงานภายในวทิยา-
เขตชมุพรเปนไปอยางมรีะบบ มคีวามเหมาะสมและ
ชดัเจน พฒันาและเสรมิสรางศกัยภาพการดำเนนิงาน
ตามภารกิจของวิทยาเชตชุมพรใหบรรลุเปาหมาย
ตลอดจนมีความคลองตัวและเกิดความรวดเร็ว
สงเสริมและพัฒนาการใชทรัพยากรที่มีอยู ใหเกิด
ประสิทธิภาพและคุมคายิ่งขึ้น ซึ่งประกอบดวย 3
สำนกังาน 4 สำนกัวชิา คอื

1. สำนกังานบรหิารทัว่ไป มฐีานะเทยีบเทา
หนวยงานระดบัสำนกังานคณบดี

2. สำนกังานวทิยบรกิาร มฐีานะเทยีบเทา
หนวยงานระดบักอง

3. สำนกังานบรหิารธรุกจิ มฐีานะเทยีบเทา
หนวยงานระดบักอง

4. สำนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร มฐีานะเทยีบ
เทาหนวยงานระดบัภาควชิา

5. สำนกัวชิาวทิยาศาสตร มฐีานะเทยีบเทา
หนวยงานระดบัภาควชิา

6. สำนกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร มฐีานะ
เทยีบเทาหนวยงานระดบัภาควชิา





7. สำนกัวชิาพืน้ฐานทัว่ไป มฐีานะเทยีบ
เทาหนวยงานระดบัภาควชิา

โดยมกีรอบแนวคดิ คอื
1. เปนโครงสรางแบบกะทดัรดั และเนน

การบรหิารจดัการแบบรวมศนูย  เพือ่
ใชทรพัยากรรวมกนั ลดขัน้ตอน ลดการ
ทำงานซ้ำซอน และลดตนทนุ

2. เปนการบรกิารรปูแบบเบด็เสรจ็ในจดุ
เดยีว  (One  Stop  Service)  เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล

3. เพือ่ใหบคุลากรสายวชิาการ ปฏบิตังิาน
ทางดานวชิาการ  และงานวจิยัใหเขม
แขง็ยิง่ขึน้ และรวมกบับคุลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ในการใหบริการ-
วชิาการแกชมุชนดวย

4.    เตรยีมพรอมสำหรบัการบรหิารจดัการ
ทีเ่ปนอสิระในอนาคต

ปจจบุนัวทิยาเขตชมุพร มจีำนวนนกัศกึษา
ทัง้สิน้ 830 คน ผสูำเรจ็การศกึษา จำนวน 195 คน
และไดเปดสอนหลกัสตูรตางๆ ดงันี้

- สาขาวชิาสตัวศาสตร
- สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื
- สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสตัว
-  สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
- สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล
- สาขาวชิาอเิลก็ทรอนกิส
- สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร
- สาขาวชิาพชืสวน
- สาขาวชิาวทิยาศาสตรการประมง

â¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ
ในรอบปงบประมาณ 2551 สถาบนั ไดมี

การเจรจาขยายและสรางความรวมมือกับหนวย
งานและสถาบนัการศกึษาทัง้ในและตางประเทศ
เพือ่ดำเนนิการดานการผลติบณัฑติ ดานวชิาการ
และวิจัย ทั้งความรวมมือเดิมและทำบันทึกขอ
ตกลงใหมเพิม่เตมิ รวมทัง้สิน้  118 แหง ดงันี้

-  โครงการความรวมมอืทางวชิาการ
 กบัตางประเทศ

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 Insitute of Technology
11) National Institute of Information 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 University, the National
Science and Technology Development Agency

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

17) Osaka University
18) Hokkaido University
19) Saga University
20) Fukuoka Institute of Technology
21) University of the Ryukyus
22) Tokyo Metropolitan University
23) Japan International Research Center of

Agricultural Sciences (JIRCAS)
24) Gunma University

2.  U.S.A
1) Ball State University
2) Iowa State University of Science and

Technology
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3) Oklahoma State University
4) The University of Illinois
5) The University of Michigan
6) Satellite services division, office of Satellite

data processing and distribution, national
environmental satellite data and information
service, national oceanic and atmospherie
administration, U.S. department of commerce

7)  The University of Georgia
3. U.K

1)  University of Wolverhampton
2)  University of Plymouth

4.  Australia
1) James Cook University of Science and

Technology
2) Royal Melbourne Institute of Technology

5.  Germany
1) Fachhochschule Frankfurt Am Main
2) Technische Universitat Bergakademie

Freiberg
3) University of Hohenheim
4) Anhalt Univeristy of Applied Science

(FH Anhalt)
6.  China

1) Northeast Forestry University
2) Harbin Institute of Technology
3) Nanchang University
4) Guangxi Normal University
5) Shanghai University of Sport
6) FEC, Nanchang University & FAI

7. Laos
1) National University of Laos
2) JICA Laos Office

8. Philippines
1) Central Luzon State University (CLSU)
2) DE LA SALLE UNIVERSITY- MANILA
3) Eastern Visayas State University

9. Russia
1) North-Ossetian K.L. Khetagurov State

University

10. Republic of Korea
1) Sun moon University
2) Mokpo National University
3) Kongju 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
14.  Austria

1) University of Natural Resources and
Applied Life Science

15. Indonesia
1) Gadjah Mada University

16. Canada
1)  University of Waterloo

- โครงการความรวมมอืทางวชิาการกบั
หนวยงานภายในประเทศ

1. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื
2. สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล
3. กระทรวงมหาดไทย
4.   กรมปศสุตัว
5. มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย
6. มหาวทิยาลยับรูพาและ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
7. วทิยาลยัราชสดุา มหาวทิยาลยัมหดิล
8. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร
9. มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร

 10. โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ เตรยีมอดุมศกึษา
นอมเกลา

     11. โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอมเกลา
     12. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

 13. สำนกัสงเสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)

 14. ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส และคอมพวิเตอร
แหงชาต ิ(เนคเทค)





15. สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.)
16. German Brewhouse Tawandang
17. ศนูยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ
18. สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)
19. สำนกังานปลดักระทรวงกลาโหม
20. บรษิทั กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน)

(CAT Telecom)
21. Hitachi Global Storage Technologies

(Thailand)
22. โรงเรยีนในเครอืเทพศรินิทร
23. ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย
24. โครงการผลติบณัฑติระดบัปรญิญาเอก สาขา

วชิาวทิยาการคอมพวิเตอรและสารสนเทศ
มหาวทิยาลยัรฐั 11 สถาบนั

25. โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห  สงิหเสน)ี 2
26. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
27. โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิเตรยีมอดุมศกึษา

พฒันาการ
28. โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ สตรวีทิยา 2
29. โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ สวนกหุลาบวทิยาลยั

ปทมุธานี
30. โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ สวนกหุลาบวทิยาลยั

สมทุรปราการ
31. โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑล
32. โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห  สงิหเสน)ี 4
33. โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห  สงิหเสน)ี  นนทบรุี
34. โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิบดนิทรเดชา
35. โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิหอวงั นนทบรุี
36. โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิเบญจมราชาลยั
37. การจดัตัง้และดำเนนิงานศนูยวจิยัรวมเฉพาะทาง

ดานเทคโนโลยบีนัทกึขอมลูและการประยกุตใช
38. บรษิทัอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส จำกดั (มหาชน)
39. โรงเรยีนพรตพทิยพยตั
40. สำนกังานสงเสรมิอตุสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ
41. บรษิทัไปรษณยีไทย จำกดั
42. ศนูยปฏบิตักิารวจิยัเครือ่งกำเนดิแสงซนิโคร-

ตรอนแหงชาติ
43. โรงเรยีนสรุศกัดิม์นตรี
44. สถาบนันติวิทิยาศาสตร กระทรวงยตุธิรรม
45. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
46. โรงเรยีนบดนิทรเดชา

47. โรงเรยีนเศรษฐบตุรบำเพญ็
48. สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแหงชาต ิ(องคการ

มหาชน)
49. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

(มทร.พ.)
50. สำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ(วช.)
51. โครงการจดัตัง้โรงเรยีนเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร
52. บรษิทั มาสเตอรคลู อนิเตอรเนชัน่แนล จำกดั
53. สถาบนัวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมโทรคมนาคม

สำนกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง-
ชาติ

54. จงัหวดัสรุนิทร
55. บรษิทั แคล-คอมพ อเิลก็ทรอนกิส ประเทศไทย

จำกดั (มหาชน)
56. สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหง-

ชาต ิ(โครงการใหทนุการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร-
วศิวกรรมยานยนต (นานาชาต)ิ ระดบัมหาบณัฑติ)

57. บรษิทั เอเบลิ คอนซลัแตนท จำกดั
58. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก คณะ

วศิวกรรมศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร และ
สถาบนันวตักรรมการกอสรางและเทคโนโลยวีสัดุ
อเุทนถวาย

ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
เพื่อจัดใหมีระบบสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพ สถาบัน ไดนำระบบสาร-
สนเทศและเทคโนโลยสีมยัใหมมาใชในระบบตางๆ ที่
เกีย่วของ ไดแก
การพฒันาการบรกิารดานหองสมดุ

1. จดัหาทรพัยากรสารนเิทศอเิลก็ทรอนกิสเพิม่
ขึน้

2. จดัเกบ็และการบรกิารทรพัยากรสารนเิทศใน
หองสมดุ ดวยเทคโนโลย ีRFID

3. ยมื-คนื ทรพัยากรสารนเิทศดวยตนเอง (Self-
Service)

4. บริการแบบเบด็เสรจ็จดุเดยีว (One Stop
Service)

5. ลดขัน้ตอนยมืหนงัสอืและการสมคัรสมาชกิใหม
6. การยมืตอและจองทรพัยากรสารนเิทศผาน

เครอืขายคอมพวิเตอร
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7. การยมืทรพัยากรสารนเิทศดวยบรกิารสงถงึ
ผยูมื (Delivery Service)

8. การจดัหาคอมพวิเตอร โสตทศันศกึษา และ
ครภุณัฑเพือ่การบรกิาร

9. พฒันาหองอนิเทอรเนต็  และระบบจองใช
คอมพวิเตอร

10. ปรบัปรงุอาคารสถานทีเ่พือ่การบรกิาร
11. จดังานออกรานหนงัสอื/สือ่การเรยีน การสอน

การพฒันาดานเทคโนโลยขีองหองสมดุ
1. การจดัหาเครือ่งแมขายและพฒันาเครอื

ขายคอมพวิเตอร
2. การพฒันาระบบปรญิญานพินธออนไลน
3. การจดัอบรมการใชงานโมดลูตางๆ ของ

ระบบหองสมดุอตัโนมตัแิละการใชคอม-
พวิเตอร ใหกบับคุลากร
นอกเหนือจากการพัฒนาในเรื่องดังกลาว

ขางตน สำนกัหอสมดุกลาง ไดกำหนดแผนพฒันา
สำนักหอสมุดกลางใหเปนศูนยการเรียนรู การ
พฒันาการบรกิารไปส ูe-Library การจดับรกิาร และ
สภาพแวดลอมไปส ูLiving Libraly, Self- Service
และ One Stop Service การจดับรกิารทีห่ลากหลาย
และเชือ่มโยงดวยระบบเดยีวกนั การสงเสรมิใหผใูช
บรกิารมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพการบรกิาร
และมีความพึงพอใจสูงสุด การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีความพรอมและเอื้อประโยชนตอ
การบรกิารและบรหิาร การพฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่
สมรรถนะในการปฏบิตังิานรวมทัง้การบรหิารจดัการ
ตามหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ีและการทำงานเปนทมี
¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

สถาบนั ไดกำหนดนโยบายในการคดัเลอืก
นกัศกึษา เพือ่ใหไดนกัเรยีนทีม่คีณุภาพเขามาศกึษา
ที่สถาบัน โดยการรับนักศึกษาระบบโควตาที่มี
ผลการเรยีนดเีพิม่ขึน้ และปรบัปรงุระบบการรบัตรง
โดยเนนรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ และยกเลิกการ
รบัรอบสองหลงัการสอบแอดมชิชนั ปรบัระดบัการ
รับนักศึกษาใหไดสัดสวนที่เหมาะสม จัดใหทุน
นักศึกษาเรียนฟรี/โควตา/ขาดแคลนทุนทรัพย
กำหนดมาตรฐานและกระบวนการคัดเลือกใน

การรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนการรับ
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ หรือไดรับรางวัล
ระดบัชาตแิละนานาชาติ

นอกจากนีส้ำหรบันกัเรยีนโรงเรยีนในเครอืขาย
ที่จะสอบเขาคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน ไดเขาไป
สอนเสริมในวิชาสายวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
เพือ่เสรมิความรใูหแกนกัเรยีนทีต่องการเขามาเรยีนใน
คณะวศิวกรรมศาสตรไดมคีวามพรอมในการเรยีนตอใน
สถาบนั

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ในรอบปงบประมาณ 2551 สถาบนั ไดสงเสรมิ/

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดย
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา และสราง
จิตสำนึกใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเฉพาะการ
ตรงตอเวลา ทัง้นีเ้พือ่ตอบสนองคณุสมบตัขิองบณัฑติ
ใหตรงตามความตองการของผูประกอบการ ซึ่งมี
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือสวนกิจการนักศึกษาและ
องคการนักศึกษา เปนองคกรหลักในการจัดกิจกรรม
ประเภทตางๆ ดงันี้

- กจิกรรมนกัศกึษา
สถาบัน ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขารวม

กิจกรรมตางๆ ตามความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค
เพือ่เสรมิสรางทกัษะ ความรแูละประสบการณทางดาน
วชิาการใหแกนกัศกึษา  พฒันารางกาย จติใจ อารมณ
ในการทีจ่ะอยใูนสงัคมและสิง่แวดลอมอยางมคีวามสขุ
ใหนกัศกึษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และเพิม่พนู
ความสนใจในการทำกิจกรรม พัฒนาความสัมพันธ
ระหวางนกัศกึษาในการทำงานรวมกนั และการทำงาน
รวมกบัผอูืน่ พฒันาความสามารถของนกัศกึษาทีไ่ดนำ
ความรแูละประสบการณไปประยกุตใชในงานกจิกรรม
นกัศกึษากอใหเกดิประโยชนแกสงัคม และเพือ่เตรยีม
นักศึกษาใหพรอมที่จะไปประกอบวิชาชีพและดำเนิน
ชวีติ ในสงัคมตอไป ไดแก

1. ดานกฬีา เปนกจิกรรมทีม่งุใหนกัศกึษาไดมี
การแขงขนักฬีา รแูพ รชูนะ รอูภยั และใหมคีวามสามคัคี
ระหวางคณะ โดยสถาบนั ไดจางผฝูกสอนกฬีาทมีชาติ
หรือครูฝกที่มีประสบการณมาฝกสอน การเลนกีฬา
อยางถูกวิธีใหแกนักศึกษาชมรมตางๆ เพื่อพัฒนา





ขดีความสามารถของนกัศกึษา  และจางสอนเสรมิ
บางวิชาแกนักศึกษาชางเผือกที่มีความสามารถ
ดเีดนทางการกฬีาทีเ่ขาศกึษาในสถาบนั

2. ดานบำเพญ็ประโยชน เปนกจิกรรม
ที่นักศึกษาทำคุณประโยชนแกสังคมชนบท
ที่ขาดแคลนและเพื่อกระจายโอกาสสูชนบท
ประกอบดวย คายอาสาและพฒันาจรยิธรรม คาย
เยาวชนตนกลา คายอาสาพฒันาชนบท เปนตน

3. ดานศลิปวฒันธรรม เปนกจิกรรมที่
ใหนักศึกษาไดเล็งเห็นถึงประโยชน คุณคาของ
ความเปนไทย รวมทัง้ศลิปวฒันธรรมของทองถิน่
ที่ควรสงเสริมและอนุรักษสืบไป ประกอบดวย
วนัไหวคร ูวนัลอยกระทง ศลิปวฒันธรรม 4 ภาค
เปนตน

4 . ดานสงเสรมิวชิาการ  เปนกจิกรรม
ที่ใหนักศึกษาไดเผยแพรความรูที่ไดเรียนมา
สูสังคม และรับความรูวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหมๆ  เพือ่เปนประโยชนตอสงัคม และตอตนเอง
ประกอบดวย วนัวทิยาศาสตร คายคอมพวิเตอร
เพื่อนอง คายสอนศิลปะเด็กชวงปดเทอม คาย
ภาษาและวฒันธรรม และการเพิม่พนูความรทูาง
ภาษาองักฤษ และภาษาญีป่นุ เปนตน

5. ทนุการศกึษาจากกองทนุการศกึษา
ของสถาบนั

ในปนีก้องทนุการศกึษาของสถาบนั ไดมอบ
ทนุใหกบันกัศกึษา เปนจำนวน 869 ทนุ แบงเปน 4
ประเภท ไดแก
ประเภทที่ 1.  ประเภทตอเนื่องจนจบการศึกษา
จำนวน 27 ทุน เบิกคาใชจายการลงทะเบียน และ
คาใชจายรายเดอืนๆ ละ 4,000 บาท จนจบการศกึษา
ประเภทที ่2. ประเภทเรยีนด ีจำนวน 347 ทนุๆ ละ
10,000 บาท เปนเงนิ 3,470,000 บาท
ประเภทที ่ 3. ประเภทขาดแคลนทนุทรพัย จำนวน
295 ทนุๆ ละ 10,000 บาท เปนเงนิ 2,950,000 บาท
ประเภทที ่4. ประเภทกจิกรรมนกัศกึษาดเีดน จำนวน
200 ทนุๆ ละ 10,000 บาท เปนเงนิ 2,000,000 บาท

นอกเหนอืจากทนุการศกึษาจากกองทนุการ
ศกึษาของสถาบนัแลว คณะกรรมการทนุการศกึษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบงั ไดพจิารณาจดัสรรทนุการศกึษาสถาบนั
สวนกลาง ซึง่ไดรบัการสนบัสนนุจากองคกรภายนอก
อกี จำนวน 92 ทนุ







¼

1. ดร.นราธปิ วทิยากร คณะวทิยาศาสตร ไดรบั
รางวลันกัวทิยาศาสตรรนุใหม ประจำป 2551

ทำการศกึษาพฒันาวสัดเุพยีโซอเิลก็ทรกิ ซึง่
เปนเซรามิกชั้นสูงที่ใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ดวยคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนกระแสไฟฟาเปน
พลงังานกล และเปลีย่นพลงังานกลเปนกระแสไฟฟา
ได นอกจากนีย้งัมกีารศกึษาสดัสวนขององคประกอบ
เซรามิกเพียโซอิเล็กทริกที่เหมาะสม เพื่อใหเกิด
คณุสมบตัใิหมทีโ่ดดเดนขึน้ สวนงานวจิยัดานเซรามกิ
เพยีโซอเิลก็ทรกิไรสารตะกัว่ ไดมกีารพฒันาใหมกีาร
แสดงสมบัติทางไฟฟาเทียบเทากับเซรามิกเพียโซ-
อิเล็กทริกที่มีตะกั่ว เพื่อลดการเกิดมลพิษจากการ
กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส ที่เกิดจากเซรามิกเพียโซ-
อเิลก็ทรกิทีม่ตีะกัว่ ซึง่มปีรมิาณมากในปจจบุนัและ
ยงัเปนปญหาเรือ่งการกำจดั

2. ผศ.ดร.มารสิา จาตพุรพพิฒัน  คณะวทิยาศาสตร
รบัเหรยีญทองสาขาสิง่แวดลอม

ในการประกวดผลงานสทิธบิตัรการประดษิฐ
ผศ.ดร.มาริสา จาตุพรพิพัฒน คณะวิทยาศาสตร
สจล. สงผลงาน “หูฉลามไบโอ” เขารวมประกวด
และไดรับรางวัลเหรียญทองสาขาสิ่งแวดลอม

ในโครงการประกวดผลงานสิทธิบัตรการประดิษฐ
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ในงานนทิรรศการ “ทรพัยสนิทางปญญา เฉลมิพระ-
เกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั” เนือ่งในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในระหวางวันที่ 16-18
พฤศจิกายน 2550 ณ รอยัล พารากอนฮอลล
ศนูยการคาสยามพารากอน ชัน้ 5

3. ดร.รวมจติร นกเขา วทิยาเขตชมุพร ไดรบัรางวลั
ชนะเลศิ

การนำเสนอบทความสาขาการเกษตร และ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม จากเครอืขาย
บริหารการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มหาวทิยาลยัขอนแกน
ชือ่ผลงาน การอนรุกัษและการสรางพนัธุ

บรสิทุธิพ์นัธขุาวไรพนัธทุองถิน่
ของตำบลหนิแกว จงัหวดัชมุพร

แนวความคดิ ถาหากไดทำการวจิยัในดานการคดั
เลือก อนุรักษ และพัฒนาพันธุขาวไรทองถิ่นของ
จงัหวดัชมุพร ควบคไูปกบัการเลอืกใชเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม เพือ่การเพิม่ผลผลติและคณุภาพขาวไร
และการเพิม่ผลตอบแทนตอไรของเกษตรกร เพือ่ให
เกดิผลในทางปฏบิตัอิยางจรงิจงั และสามารถจะนำ
ไปใชเปนตนแบบในการขยายผลไปยงัเกษตรกรใน
ตำบล อำเภอ และจงัหวดัอืน่ๆ ทีพ่ืน้ทีม่สีภาพเปน
ทีด่อน มนี้ำนอย ใหสามารถปลกูขาวไรใหไดผลดกี็
จะเปนการชวยใหเกษตรกร ซึง่เปนชนกลมุใหญและ
มีฐานะยากจนใหมีฐานะทางเศรษฐกิจและความ
เปนอยดูขีึน้ได ซึง่ในทีส่ดุกจ็ะเปนผลดตีอเศรษฐกจิ
และสงัคมของประเทศ

ลการวิจัยและบุคคลที่สรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน





4. อาจารยอฐัพร  นมิมาลยัแกว
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบัรางวลั ประกาศ-

นยีบตัรเกยีรตนิยิม  อนัดบั 1 เหรยีญทอง ประเภท
จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 54
ประจำป พ.ศ. 2551
หนวยงานทีม่อบ มหาวทิยาลยัศลิปากร
ชือ่ผลงาน เกาอีข้องแม
แนวความคดิ ภาพสะทอนของหวงเวลาทีเ่กดิ
ขึน้ในอดตีและปจจบุนัลวนบอกเลาเรือ่งราว ทีม่ทีัง้
ความทุกข ความสุข ความหวงหาอาทรระหวาง
ขาพเจากบัแม ซึง่สิง่เหลานีเ้ปนสิง่ทีค่อยกระตนุเตอืน
สำนกึใหขาพเจาระลกึถงึความรกั ความผกูพนัของ
ขาพเจาและแมผเูปนทีร่กั

5. อาจารยอนพุงษ  จนัทร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบัรางวลั ประกาศ-

นียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภท
จิตรกรรม และไดรับการยกยองเปนศิลปนชั้นเยี่ยม
จากการแสดงศลิปกรรมแหงชาต ิ คนที ่20 การแสดง
งานศลิปกรรมแหงชาต ิครัง้ที ่54 ประจำป พ.ศ. 2551
หนวยงานทีม่อบ มหาวทิยาลยัศลิปากร
ชือ่ผลงาน ทกุ ทกุขณะจติ
แนวความคดิ ขาพเจาตองการแสดงภาพลกัษณ

ของเปรตที่แฝงอยูกับผูคนในสังคมปจจุบัน โดยนำ
ความเชือ่เรือ่งเปรตภมู ิซึง่เปนกศุโลบายทีใ่ชเตอืนสติ
ใหมนุษยมีความกลัวตอผลแหงกรรม และสราง
จติสำนกึ ใหตัง้อยบูนรากฐานของศลีธรรมมาเปนแรง-
บันดาลใจในการสรางสรรคเพื่อถายทอดความคิด
อารมณ ความรสูกึตามทศันคตสิวนตนออกมาเปน
ผลงานศลิปะไทยรวมสมยั

6. อาจารยพดัชา แกวทองตาล
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับรางวัลที่ 2

การแสดงงานศลิปกรรม แหงชาต ิครัง้ที ่54 ประจำป
พ.ศ. 2551
หนวยงานทีม่อบ มหาวทิยาลยัศลิปากร
ชือ่ผลงาน New World In My Imagination

No. 9
แนวความคดิ หลายคนดำเนินชีวิตอยู ใน
ความไมร ู ไมรวูา ความโลภ ความหลง ความโกรธ
คอืสิง่ทีท่ำรายตวัเอง ทำใหตางยิง่สะสม สบืสาน และ
หวงแหน สิ่งที่คนอื่นหรือตัวเรานั่นเองที่สมมติมัน
ขึน้มา สิง่เหลานีก้อเปนตวัทกุข เปนการทำรายตวัเอง
ทีซ่ึง่ริว้รอยของความไมรจูะกดทบัและปรากฏใหเหน็
ในตวัตนของผไูมรนูีเ่อง

7. ผชูวยศาสตราจารย ดร.สมพศิ ฟสูกลุ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบัรางวลัศลิปนรวม

สมยัดเีดน รางวลัศลิปาธร ป พ.ศ. 2551 สาขาการ
ออกแบบเชงิสรางสรรค





หนวยงานทีม่อบ กระทรวงวฒันธรรม
แนวความคดิ มาจากการรับรูขอมูลของสัตว
บางชนดิทีใ่นเวลาตืน่เตนจะมกีารเปลีย่นแปลงรปูราง
ดังเชน นกยูงในเวลาที่ตกใจหรือตองการลอตัวเมีย
ใหเขามาใกล จะมกีารรำแพนหาง จงึเกดิเปนผลงาน
วจิยัในการออกแบบเครือ่งประดบัทีม่ปีฏสิมัพนัธกบั
ผสูวมใส (Interractive Ornaments) โดยใช Bio sensor
มาใชในการตรวจจบัอตัราการเตนของหวัใจ อนัเปน
สิง่ทีส่ะทอนใหเหน็การเปลีย่นแปลงทางดานอารมณ
ของผสูวมใสเครือ่งประดบั โดยนำเอา Embedded
system จำพวก Bio feed back และ Micro Controller
และ Smart Materials มาใชในการสรางการปฏสิมั-
พนัธระหวางเครือ่งประดบัและผสูวมใส ทำใหเครือ่ง
ประดับที่เคยเปนแคสิ่งประดับตกแตงรางกายมี
ความหมายที่แตกตางไปจากเดิมนั่นคือเปนสิ่งที่
สามารถสะทอนถงึความรสูกึนกึคดิของผสูวมใสไดดวย

ถาบัน ไดนำเอกสารแผนวิจัยและ
กลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธ-
ศาสตรการวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) มาใชเปน
ขอมลูในการกำหนดความตองการ ดวยการกำหนด
เปนนโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน เพื่อให
หนวยงานและบุคลากรสถาบัน ไดใชเปนแนวทาง
ในการกำหนดเรื่องที่จะทำการวิจัยไดตรงกับความ
ตองการ รวมทั้งสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษา
ระหวางหนวยงานทำโครงการรวมกันในลักษณะ
บูรณาการ เพื่อทำวิจัยแบบครบวงจรและมีความ
หลากหลายเพิ่มขึ้น สามารถนำไปใชแกไขปญหา
สงัคมและเชงิพาณชิยตอไป

จากสภาพการณปจจุบัน สถาบันอุดม
ศกึษาของรฐัและเอกชนในประเทศมจีำนวนมากขึน้
และไดมกีารพฒันาในดานตางๆ อยางรวดเรว็ โดย
เฉพาะศกัยภาพทางดานการวจิยัและวชิาการ ดงันัน้
สถาบนั จงึตองเตรยีมความพรอมและเพิม่ขดีความ
สามารถดานวิจัยและวิชาการ เพื่อนำองคกรไปสู
ความเปนเลิศทางดานวิจัยและวิชาการ โดยในป
2551 สถาบัน ไดดำเนินการพัฒนา การวิจัยเพื่อ
สรางองคความรสูคูวามเปนเลศิดงันี้

1. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของ
อาจารย โดยสภาสถาบนั ไดใหความเหน็ชอบระเบยีบ
สถาบนัวาดวยกองทนุวจิยัสถาบนั พ.ศ. 2548 โดย
อนมุตัใิหใชเงนิคงคลงั จำนวน 71,035,500 บาท เปน
ทนุเริม่ตนเพือ่สนบัสนนุการทำวจิยัของอาจารย และ
ในป 2551 กองทุนฯ มีงบประมาณเพื่อการวิจัย
ทัง้สิน้ 96,891,400 บาท

2. สนบัสนนุใหบคุลากรของสถาบนั ทำ
วิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม อันที่
จะนำไปสคูวามเปนเลศิทางวชิาการ โดยสรางระบบ
บริหารและหลักเกณฑที่เอื้ออำนวยตอการทำวิจัย
จัดใหมีงบประมาณและคาตอบแทนเพื่อเปนการ
สรางแรงจูงใจในการทำวิจัยที่มีคุณภาพ สรางนัก
วจิยัรนุใหม และใหมรีะบบนกัวจิยัพีเ่ลีย้ง โดยการ
เชิญนักวิจัยอาวุโสเขามามีสวนรวมในการทำวิจัย
จดัใหมคีาตอบแทนผลงานวจิยัทีต่พีมิพในวารสาร
ทีม่ ีImpact Factor สนบัสนนุใหมงีบประมาณในการ
นำเสนอผลงานทางวชิาการทีม่คีณุภาพ ทัง้ในและ
ตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารและฐาน
ขอมูลทางวิชาการและวิจัย โดยการพัฒนาระบบ
สนบัสนนุงานวจิยัแบบครบวงจร

3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย สรางความ
รวมมอืกบัสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยัชัน้นำทัง้ใน
และตางประเทศใหมากขึน้ เพือ่การแลกเปลีย่นดาน
วิชาการและวิจัยของนักวิจัย สนับสนุนใหนักวิจัย
ของสถาบัน มีการทำวิจัยรวมกับนักวิจัยชั้นนำทั้ง
ในและตางประเทศใหมากชึน้ สนบัสนนุสงเสรมิให
หนวยงานตางๆ ในสถาบนั จดัประชมุวชิาการระดบั
ชาติและนานาชาติอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ
สงเสรมิการทำวจิยัเชงิบรูณาการระหวางสาขาวชิา
ตางๆ และสงเสรมิใหคณาจารยและนกัวจิยัทำงาน
R&D รวมกับภาคเอกชน (โครงการ R&D Lab/
Center)

4. หาแหลงสนบัสนนุเพือ่การทำวจิยัทีม่ี
คุณภาพ โดยจัดใหมีแหลงทุนเพื่อการทำวิจัยที่มี
คณุภาพทัง้จากกองทนุวจิยัสถาบนั และหาทนุจาก
ภายนอกทัง้ภายในและตางประเทศ และสรางความ
รวมมอืกบัองคกรวจิยัเพือ่สนบัสนนุวจิยัรวมกนั

5. ผลกัดนัใหเกดิงานวจิยัประยกุต และ
ขยายศูนยความเปนเลิศเฉพาะดานเพื่องานวิจัย

Ê
ดานการวิจัย
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และสทิธบิตัรในระดบันานาชาต ิโดยผลกัดนัใหสราง
งานวจิยัในเชงิพาณชิยเพือ่นำไปสรางเปนผลติภณัฑ
ได สรางศนูยความเปนเลศิเฉพาะทาง ใหมขีดีความ
สามารถสูงขึ้น สนับสนุนและผลักดันใหมีการจด
สทิธบิตัรในระดบัชาตแิละนานาชาตใิหมากขึน้

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบงั ไดกำหนดกลมุวจิยัหลกัในการ
ทำวจิยัซึง่ประกอบดวย 6 กลมุ ดงันี้

1. ดาน ICTและสารสนเทศ : 
การวจิยัทีเ่กีย่วของทางดานการนำเทคโนโลยี

ดานอเิลก็ทรอนกิส การไฟฟา การสือ่สาร คอมพวิเตอร
เทคโนโลย ีการสือ่สาร นาโนเทคโนโลย ีการบนัทกึ
ขอมูล เพื่อนำมาประยุกตใชและนำมาใชสราง
ประโยชนตอสังคม อีกทั้งสามารถพัฒนาตอยอด
เพือ่สรางนวตักรรมทีม่คีณุคาตอประเทศชาติ

2. ดานพลงังาน :

การวจิยัทีเ่กีย่วของทางดานพลงังานทดแทน 
พลังงานทางเลือก การจัดการ พลังงานเครื่องกล
เพื่อพัฒนาพลังงานจากแหลงตางๆ อันกอใหเกิด
ประโยชนตอชมุชน  สงัคม และสามารถนำประเทศ
ไปสกูารพึง่พาตนเองในอนาคต ทัง้นีแ้หลงพลงังาน
หรอืแหลงวตัถดุบิทีน่กัวจิยัของสถาบนั ทำการศกึษา
วจิยัไดแบงออกเปน 2 กลมุหลกัดงันี้

1. ศกึษาวจิยัพลงังานทีม่าจากแหลงธรรมชาต ิเชน
ลม แสงอาทติย

2. ศกึษาวจิยัพฒันาพลงังานทีม่าจาก พชื วตัถดุบิ
หรอืทรพัยากรตางๆ ทีม่ใีนประเทศไทย
3. ดานสิง่แวดลอม :

การวจิยัทีเ่กีย่วของทางดานสิง่แวดลอมทีโ่ลก
กำลงัประสบปญหาวกิฤตอิยไูมวาจะเปนภาวะโลก
รอน ซึ่งทำใหเกิดภัยทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น
มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอประชากร
ในโลก โดยหนวยงานตางๆ ของทางภาครัฐ ภาค
เอกชน และรณรงคใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การลดภาวะของวกิฤตทิีจ่ะเกดิใหลดลงหรอืปองกนั
การเกดินอยลง

4.  ดานเกษตรและอาหาร :

การวจิยัทีเ่กีย่วของทางดานอาหาร  อตุสาหกรรม
การถนอมอาหาร ซึง่เกีย่วของทางพชื สตัว อนัเปน
ปจจยัหลกัสำคญัในการดำรงชพีของประชากร ดงันัน้
การพฒันางานวจิยัดานเกษตรและอาหารถอืวาเปน
เรื่องสำคัญอยางยิ่งตอประเทศชาติเพราะสามารถ
นำไปตอยอด และพฒันาเขาถงึระดบัประชาชนและ
เปนประโยชนตอประชาชนของประเทศชาตไิดเรว็

5. ดานการเรยีนการสอน :
การวจิยัเพือ่พฒันากระบวนการเรยีนร ูแกไข

ปญหาการเรยีนรขูองผเูรยีน เปนการประกนัคณุภาพ
การศกึษาอยางหนึง่ เปนงานวจิยัเชงิทดลอง และเปน
งานวจิยัเพือ่พฒันา (Research & Development)
เชน การวจิยัชัน้เรยีน (classroom research) หรอืวจิยั
ปฏบิตักิารในชัน้เรยีน (classroom action research)
หรือเปนงานวิจัยเพื่อใชในการเรียนการสอน เชน 
งานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน อาทิ 
ชุดการสอนสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
ซึง่จดัเปนนวตักรรมทางการเรยีนการสอน

6. ดานการพฒันาชมุชน-ทองถิน่ :

การวจิยัเพือ่สรางความเขมแขง็ของชมุชน หรอื
แกไขปญหาของทองถิน่ โดยคนในทองถิน่ (ทีม่ใิชนกั
วจิยั) เปนผตูัง้โจทยและเปนผทูำกจิกรรมสวนใหญ
ของการวจิยันัน้ นกัวจิยัจะอยใูนลกัษณะเปนผชูวย
เหลอื ทีป่รกึษา ผอูำนวยความสะดวก และสรางการ
เรยีนร ูเพือ่ใหทองถิน่มศีกัยภาพในการแกไขปญหา
หรอืพฒันาตนเอง (พีเ่ลีย้ง) มากกวาเปนผทูำกจิกรรม
หลกั และเปนการวจิยัตามความตองการของทองถิน่ 
เชน ดานการจดัการ ดานพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ 
การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรหรือดานสิ่งแวดลอม
เปนตน เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืภายใตปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง หรือการศึกษาพฤติกรรมของคนในชุมชน
การออกแบบผลิตภัณฑหรือสภาพแวดลอมให
เหมาะสมและสอดคลองกบัศลิปวฒันธรรม วถิชีวีติ
ของชุมชนตลอดจนคานิยมบรรทัดฐานของคนใน
สงัคม เพือ่ศกึษาออกแบบจดัการสภาพแวดลอมให
นาอย ู เหมาะสมและยัง่ยนืสอดคลองกบัวฒันธรรม
ของประเทศ





¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบัน มี

ผลงานที่นักวิจัยไดรับการตีพิมพและเผยแพรใน
วารสารระดบันานาชาตทิีอ่ยใูนฐานขอมลู ISI จำนวน
126 บทความ และทีไ่ดรบัการอางองิ (Citation) ใน

สถาบัน ไดมีการประสานงานและผลักดัน
การทำวิจัยรวมกับภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อ
ประยกุตงานวจิยัและนำไปใชแกปญหาเศรษฐกจิ
และสังคม รวมทั้งสามารถตอยอดเชิงพาณิชยได
ซึง่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบนั ไดมกีาร
จดัทำบนัทกึขอตกลงความรวมมอืทางวชิาการกบั
บรษิทัเอกชน จำนวน 2 บรษิทั ไดแก บรษิทั Master
Kool International จำกดั และบรษิทั แคล-คอมพ
อเิลก็ทรอนกิส (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน)

นอกจากนี ้สถาบนั ไดดำเนนิการจดัตัง้หนวย
งานเพือ่ดแูลและรกัษาผลประโยชนของสถาบนั ใน
การทำขอตกลงรวมกบัหนวยงานภายนอก คอืสำนกั

สงเสรมิและบรกิารวชิาการพระจอมเกลาลาดกระบงั
โดยมภีารกจิหลกัคอื

1. เปนหนวยงานทีท่ำหนาทีห่ารายไดเขาสถาบนั
โดยมคีณะกรรมการสงเสรมิกจิการสถาบนั
จากบคุลคลภายนอก ซึง่แตงตัง้จากสภาสถาบนั
เปนผใูหการปรกึษา คำแนะนำ การหารายได
เขาสถาบนั

2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกดานธรุการ
ทัว่ไป โดยเฉพาะดานการเงนิโครงการ ใหแก
หวัหนาโครงการงานบรกิารวชิาการทัง้สถาบนั
รวมทัง้ผปูระสานงานโครงการ

3. ประสานงานและดำเนนิการเกีย่วกบังานดาน
ทรพัยสนิทางปญญา

            หนวยงาน จำนวนบทความ
คณะวศิวกรรมศาสตร 73
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม 1
คณะวทิยาศาสตร 48
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 21
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 5
คณะอตุสาหกรรมเกษตร 15
วทิยาเขตชมุพร 7
                 รวม 170

refereed journal หรอืในฐานขอมลู ระดบัชาตหิรอื
ระดบันานาชาต ิจำนวน 170 บทความ จำแนกตาม
หนวยงาน ดงันี้
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบนั ไดรบัทนุอดุหนนุการทำวจิยัจากแหลงทนุภายนอก  จำนวน  97
โครงการ เปนเงนิทัง้สิน้ 80,308,262 บาท (ไมรวมงานสรางสรรค) จำแนกตามหนวยงานทีส่นบัสนนุดงันี้

                       หนวยงาน จำนวนโครงการ     จำนวนเงนิ (บาท)
1. สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั  (สกว.) 35 13,019,073
2. สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาและ 6 3,790,500

สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั)
3. บรษิทั เบลตนั อนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย) จำกดั 1 311,000
4. บรษิทั สขุสมบรูณน้ำมนัปาลม จำกดั 1 450,000



KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG 2551


                 หนวยงาน                                      จำนวนโครงการ     จำนวนเงนิ (บาท)
5. บรษิทั ปนูซเีมนตนครหลวง จำกดั (มหาชน) 2 150,000
6. บริษทั ฟดู แมชชนีเนอรี ่จำกดั 1 850,000
7. บรษิทั เพโทรกรนี จำกดั 1 2,000,000
8. ศนูยประสานงานนกัเรยีนทนุรฐับาล 2 500,000

ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(ศนวท.)
9. บรษิทั นเิดค็อเิลก็ทรอนกิส ประเทศไทย จำกดั 1 3,833,760
10. สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตร 1 300,000

และเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.)
11. บรษิทั ทโีอท ีจำกดั (มหาชน) 1 500,000
12. บรษิทั อตุสาหกรรมอเิลก็โทรนคิส จำกดั (มหาชน) 1 250,000
13. สำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ(วช.) 3 3,683,000
14. สำนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 10 385,500
15. มลูนธิสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 2 1,235,000
16. การเคหะแหงชาต ิ(กคช.) 1 3,500,000
17. บรษิทั มรูา แดรี ่จำกดั 1 103,000
18. บรษิทั วลัยวพีาณชิย อตุสาหกรรม จำกดั 1 156,923
19. โครงการ IRPUS 2 180,000

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี
20. BRT 2 400,000
21. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 2 240,000
22. กรมปศสุตัว 1 381,073
23. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) 1 180,000

เครอืขายภาคกลางตอนบน
24. บรษิทั เอน็ อ ีเฮล็ธ ฟดูส จำกดั 1 147,500
25. หางหนุสวนจำกดั สนิสาลสีแนค็และบสิกติ 1 194,000
26. สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 4 3,079,900
27. คณะกรรมการอาหารแหงชาติ 1 893,000
28. วงัมะนาวเกษตรภณัฑ จำกดั 1 100,000
29. บรษิทั ไวนวเิศษ จำกดั 3 865,000
30. บรษิทั สทุธลิกัษณ อนิโนฟดู จำกดั 2 190,000
31. สำนกังานตรวจสอบคณุภาพสนิคาปศสุตัว กรมปศสุตัว 1 300,000
32. รานคาขนมลกูชบุ 1 300,000
33. สถาบนับณัฑติวทิยาศาสตรและเทคโนโลยไีทย (TGIST) 1 2,083,333
34. ศนูยนาโนเทคโนโลยแีละอเิลก็ทรอนกิส (NANOTEC) 1 5,000,000
35. ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและวสัดแุหงชาต ิ (NECTEC) 1 30,756,100

นอกจากนีย้งัมแีหลงทนุทีใ่หทนุเพือ่ศกึษา คนควาหรอืแสดงออกทางศลิปะ ดนตร ีอนัเปนทีย่อมรบัระดบั
นานาชาต ิหรอืงานทีไ่ดรบัสทิธบิตัรเปนการแสดงความกาวหนาทางวชิาการ เสรมิสรางองคความรหูรอืวธิกีารทีเ่ปน





ประโยชนตอสาขาวชิา หรอืแสดงความเปนตนแบบ ตนความคดิของผลงาน หรอืแสดงความสามารถในการบกุเบกิ
งานในสาขาวชิานัน้ รวมทัง้ สิง่ประดษิฐหรอืงานสรางสรรคทางดานศลิปกรรมและจติรกรรม อกีจำนวน 5 โครงการ
จำนวนเงนิ 720,000 บาทดงันี้
                           หนวยงาน                                จำนวนโครงการ     จำนวนเงนิ (บาท)
1. TOYA VILLAGE HOGGAIDO JAPAN 1 450,000
2. ธนาคารกรงุไทย จำกดั (มหาชน) 4 270,000

และบรษิทัเอสโซ (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน)

¡ÒÃÊÃŒÒ§ÈÙ¹Â•¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ
สถาบัน ไดสงเสริมและสนับสนุนการผลิต

งานวจิยั นกัวจิยั และพฒันางานวจิยัสคูวามเปนเลศิ
โดยจดัตัง้ Center of Excellence รวมทัง้การรวมมอื
กบัภาคอตุสาหกรรมในการทำวจิยัอยางเปนรปูธรรม
ตลอดจนการแสวงหาแหลงทนุและรวมลงทนุ ซึง่ระบุ
กลุมเปาหมายผูรับประโยชนคือ ประชาชน บริษัท
กลุมเกษตรกร เพื่อสามารถนำผลงานวิจัยที่ได ไป
แกไขปญหาทางดานเศรษฐกจิของประเทศ ชวยให
เกษตรกรและประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ โดยได
ผลกัดนัใหเกดิหนวยงานทีเ่ชีย่วชาญและความเปน
เลศิเฉพาะดาน ดงันี้

ศูนยความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยี
เนื้อสัตว  โดยสถาบัน ไดทำความรวมมือกับ
สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) เมือ่วนัที่
17 ธันวาคม 2550 โดย สกว. จะสนับสนุนงบ-
ประมาณในการวิจัยปละ 2.5 ลานบาท เปนเวลา
3 ป และสถาบัน สนันสนุนงบประมาณสมทบใน
จำนวนทีเ่ทากนัดวย

ศูนยความเปนเลิศทางดานฟสิกส  โดย
รวมมือกับสำนักงานบัณฑิตศึกษาและการวิจัย
วทิยาศาสตรเทคโนโลย ีสงักดัสำนกังานคณะกรรม-
การการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการดำเนินการของ
ศูนยความเปนเลิศทางดานฟสิกส (Center of
Excellence) โดยสถาบนั ไดรบังบประมาณสนบัสนนุ
จาก สกอ. เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและการผลิต
บณัฑติตลอดระยะเวลา 5 ป ดวยเงนิงบประมาณ
กวา 200 ลานบาท

ศนูยความเปนเลศิทางดานนาโนเทคโนโลยี
โดยอธิการบดีไดเจรจากับศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาต ิจดัตัง้ สำนกัวจิยันาโนเทคโนโลยพีระจอม-

เกลาลาดกระบงั (ปจจบุนั ไดเปลีย่นชือ่เปนวทิยาลยั
นาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง) เพื่อทำ
การวิจัย พัฒนาออกแบบ และวิศวกรรมดานนาโน
เทคโนโลยขีองประเทศดาน Organic Nanoelectronic
Devices เพือ่มงุสคูวามเปนเลศิทางดานวชิาการ โดย
ศนูยนาโนเทคโนโลยแีหงชาต ิสนบัสนนุงบประมาณ
ใหปละ 5 ลานบาท เปนเวลา 5 ป และสถาบนั สนบั-
สนนุใหในจำนวนทีเ่ทากนั รวมทัง้หมด 5 ป คดิเปน
งบประมาณทัง้หมด 50 ลานบาท ซึง่ผลการดำเนนิ-
งานจนถึงปจจุบัน ไดผลิตผลงานวิจัยเดนๆ ไดแก
แวนตานาโน ซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชทางการ
แพทย และแวนตานาโนครสิตลั ซึง่เปนนวตักรรมใหม
สามารถนำมาใชชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ใหกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร เกี่ยวกับสารคัดหลั่ง
ของคนราย

ศูนยความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยี
บนัทกึขอมลู (Hard disk Drive) โดยอธกิารบดไีด
เจรจากับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอม-
พิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ในการรวมมือจัดตั้ง
สำนักวิจัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล
และการประยุกตใชงาน (ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน
วิทยาลัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลและ
การประยุกตใชงาน) โดยไดรับเงินสนับสนุนจาก
NECTEC ปละ 5 ลานบาท เปนเวลา 5 ป และสถาบนั
สนับสนุนใหในจำนวนที่เทากัน รวมทั้งหมด 5 ป
คดิเปนงบประมาณทัง้หมด 50 ลานบาท วตัถปุระสงค
เพือ่ใหการพฒันาดานวชิาการ และวจิยัของสถาบนั
สูความเปนเลิศทางดานวิชาการ วิจัยพัฒนา และ
ถายทอดความรูทางดานเทคโนโลยีการบันทึก
ขอมลูและการประยกุตใชงาน

(1)

(2)

(3)

(4)
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โครงการวจิยัทีไ่ดรบัการสนบัสนนุงบประมาณ

ในปงบประมาณ 2551 สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั ไดรบัทนุอดุหนนุ
การวิจัยจากงบประมาณแผนดิน จำนวน 135
โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 53,372,600 บาท
นอกจากนีส้ถาบนั ไดจดัสรรงบประมาณเงนิรายได
ของสถาบัน เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรของสถาบัน

จำนวนโครงการวจิยัทีไ่ดรบัเงนิอดุหนนุจากงบประมาณแผนดนิปงบประมาณ 2551
 จำนวน 135 โครงการ จำนวนเงนิทัง้สิน้ 53,372,600 บาท

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ไดจดัทำโครงการวจิยัอกีจำนวน 215 โครงการ รวม
เปนเงนิทัง้สิน้ 26,703,451 บาท และไดรบัทนุอดุหนนุ
การวจิยัจากแหลงทนุภายนอก จำนวน  94 โครงการ
จำนวนเงนิทัง้สิน้ 80,308,262 บาท  ดงัรายละเอยีด
ตอไปนี้

ลำดบัที่                     ชือ่โครงการ                                    หวัหนาโครงการ                จำนวนเงนิ                          (บาท)
คณะวศิวกรรมศาสตร

1 การควบคมุจดุระเบดิหลายครัง้ โดยใช นายจริวฒัน ปานกลาง 360,000
หวัเทยีนเดีย่วเครือ่งยนตแกสโซลนี

2 การผลติซโีอไลตจากเถาลอยของชานออย นางสธุาสนิี เนรมติตกพงศ 320,000
3 การประยกุตใชงานนาโนพอรสัซลิคิอน นายนรนิทร อตวิงศแสงทอง 495,000

สำหรบัเซลลแสงอาทติย
4 เซนเซอรสารกึง่ตวันำตรวจจบัความรอน นายเตมิพงษ เพช็รกลู 270,000

แบบรอยตอพเีอน็
5 การพฒันาฟลมบางโพลอีไิมดระดบันาโน นายรงัสรรค เมอืงเหลอื 490,000

โดยวธิกีารสปตเตอรรงิ
6 การศกึษาการยอมสเีสนใยไหม นายอภนินัท นมัคณสิรณ 256,560

ดวยคารบอนไดออกไซดเหนอืวกิฤต
7 การศกึษากระบวนการสรางอปุกรณ นายโยธนิ วงศประเสรฐิ 495,000

อิเลก็ทรอนกิสจากฟลมเพชรดวยวธิ ีCVD
8 การพฒันาระบบตรวจสอบโลหะในเนือ้ไม น.ส.วรรณดี เพชรมณลี้ำคา 455,000
9 การตรวจสอบคณุภาพสม นายอภนิยั ฤกษรตัน 495,000

แบบไมทำลายแสงอนิฟราเรด
10 โครงการวจิยัออกแบบและ นางจริาภรณ  เบญจประกายรตัน 795,130

พฒันากลไกการปลกูมนัสำปะหลงั
11 การพฒันาระบบวดัปรมิาณเนือ้ยางแหง นายอภนิยั ฤกษรตัน 499,000

ในน้ำยางดวยคลืน่อลัตราโซนกิ
12 การพฒันาชดุเกบ็ฟางของเครือ่งอดัฟาง นายทรงวฒุิ แสงจนัทร 153,900
13 การออกแบบและพฒันาเครือ่งหัน่ยอยฟาง นายวนิยั กลาจรงิ 340,800

สำหรบัการทำอาหารผสม





ลำดบัที่                     ชือ่โครงการ                                  หวัหนาโครงการ                จำนวนเงนิ                       (บาท)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

1 ศกึษาผลกระทบของแสงแดดทีม่ตีอสี นายกฤษฎา อนิทรสถติย 199,000
ของวสัดตุกแตงภายใน

2 สภาพแวดลอมบำบดัสำหรบั น.ส.เบญจมาศ กฎุอนิทร 111,000
ผปูวยโรคสมองเสือ่ม

3 แนวทางการใชจกัรยานเชือ่มตอกบั นายประพทัธพงษ อปุลา 1,000,000
ระบบขนสงสาธารณะบรเิวณยานพกัอาศยั
ภายในกรงุเทพมหานครเพือ่สนบัสนนุ
นโยบายการประหยดัพลงังาน

4 แบบจำลองคาชดเชยสนบัสนนุการลงทนุ นายนพดล สหชยัเสรี 962,000
ขนสงมวลชนระบบรางจากผรูบัประโยชน
ทัง้ภาคธรุกจิและภาคอสงัหารมิทรพัยใน
เสนทางและรอบสถาน ี: กรณศีกึษาระบบ
ขนสงระบบรางในกรงุเทพมหานคร

5 อทิธพิลของพฤตกิรรมการเดนิทางตอ น.ส.วนัเพญ็       เจรญิตระกลูปติ 1,380,000
มลพษิทางอากาศ :
กรณศีกึษากรงุเทพมหานคร

6 ประวตัศิาสตรสถาปตยกรรมไทยบน นางวชัรี วชัรสนิธุ 1,115,000
เวลิด วาย เวบ็ (ภาค 3) ภมูปิญญาของ
คนไทย :  ศกึษาจากสถาปตยกรรม
หอพระไตรปฎก
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม

1 การจดัทำพจนานกุรมศพัทผงัเมอืงบน น.ส.เบญจวรรณ อบุลศรี 180,000
เครอืขายอนิเทอรเนต็

2 ปจจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วของกบั นายไพฑรูย พมิดี 714,200
พฤตกิรรมการอนรุกัษปาชมุชนของ
สมาชกิองคการบรหิารสวนตำบล

3 องคประกอบทีม่คีวามสมัพนัธกบัการตดัสนิใจ นายอรรถพร ฤทธเิกดิ 664,200
ศกึษาตอหลกัสตูรการผลติคร ู(5 ป)
ของนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั

4 กลยทุธโซอปุทานเพือ่สรางความสามารถ นายณฐัวฒุ ิ          โรจนนริตุตกิลุ 300,000
ทางการแขงขนัในอตุสาหกรรมชิน้สวน
รถยนตในภาคตะวนัออกของไทย
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ลำดบัที่                     ชือ่โครงการ                                  หวัหนาโครงการ               จำนวนเงนิ
                        (บาท)

5 ความรแูละเจตคตขิองนกัทองเทีย่วทีม่ตีอ นายจริะเสกข    ตรเีมธสนุทร 579,200
การดำเนนิการดานการทองเทีย่วเชงินเิวศ
กรณศีกึษา : จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

6 บานฉกุเฉนิลอยน้ำของผปูระสบภยัน้ำทวม นายธเนศ ภริมยการ 979,600
7 ปจจยัทีส่งผลตอการใชบรกิารระบบประกนั นายประสทิธศิกัดิ ์ อธศิจารภุทัร 534,200

สงัคมของแรงงานในจงัหวดัสมทุรปราการ
8 จติลกัษณะและสถานการณทีส่งผลตอ นางพรรณี ลกีจิวฒันะ 790,000

พฤตกิรรมการเรยีนรผูานระบบอเิลก็ทรอนกิส
ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

9 รปูแบบการฝกอบรมครเูรือ่งอเีลรินนิง่ นางฉนัทนา วริยิเวชกลุ 500,000
10 การพฒันาโปรแกรมพจนานกุรมศพัท น.ส.วไิลพร วรจติตานนท 489,000

อเิลก็ทรอนกิส วจิยั วดัผล ประเมนิผลและ
สถติกิารศกึษา

11 การศกึษาการจดัการดานทรพัยากรมนษุย น.ส.วรนารถ แสงมณี 591,000
ของผปูระกอบการธรุกจิอตุสาหกรรม
เครือ่งประดบัอญัมณแีทในประเทศไทย

12 กลยทุธในการอานตำราภาษาองักฤษของ นางภทัรพร ธรรมประดษิฐ 490,000
นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ในสถาบนั
อดุมศกึษาภาครฐัในเขตกรงุเทพมหานคร

13 แนวทางการพฒันาพืน้ทีส่วนกลางของ น.ส.พสัตราภรณ  มศีริิ 999,300
หมบูานจดัสรรอยางยัง่ยนื
กรณศีกึษาเขตลาดกระบงั

14 ออสซลิโลสโคปเสมอืนราคาประหยดั นายโกศล ตราชู 315,600
สำหรบัอาชวีศกึษา

15 สภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรมทีส่งผลตอ นายสถาพร ดบีญุม ีณ ชมุแพ 998,300
การจดัการเรยีนการสอนระดบัอดุมศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษารฐับาลในจงัหวดัปทมุธานี

16 การพฒันาระบบสารสนเทศสำเรจ็รปูเพือ่ นายสมชาย หมืน่สายญาติ 742,600
การเรยีนรบูนเครอืขายคอมพวิเตอรสำหรบั
โรงเรยีนในฝน

17 ผลกระทบของทาอากาศยานสวุรรณภมูติอ     น.ส.ขนษิฐา    อนุะรตัน 452,000
คณุภาพชวีติของประชาชนในชมุชนใกลเคยีง

18 แนวทางการพฒันากายภาพเพือ่การบรหิาร นายสมพล ดำรงเสถยีร 603,500
จดัการนติบิคุคลหมบูานจดัสรร





ลำดบัที่                     ชือ่โครงการ                                  หวัหนาโครงการ               จำนวนเงนิ                         (บาท)
19 ศกึษาปจจยัทีส่งผลตอการพฒันาชมุชน นางรววีรรณ ชนิะตระกลู 950,000

เขตลาดกระบงัใหเปนแหลงทองเทีย่วทัง้
ชาวไทยและตางประเทศเพือ่รองรบั
สนามบนิสวุรรณภมูิ

20 การทองเทีย่วเชงินเิวศ :  ความสำเรจ็ นายฉกาจ ราชบรุี 1,247,600
ความลมเหลวและความยัง่ยนื (โครงการชดุ)
ประกอบดวยโครงการเดีย่ว 2 โครงการคอื
1. ทศันคตชิมุชนทองถิน่และนกัทองเทีย่วทีม่ี นายฉกาจ ราชบรุี 597,000
ตอการดำเนนิการดานการทองเทีย่วเชงินเิวศ
2. การมสีวนรวมในการดำเนนิการดานการ
ทองเทีย่วเชงินเิวศของประชาชนในทองถิน่ นายไพฑรูย พมิดี 650,600

21 การจดัทำหลกัสตูรการจดัรปูทีด่นิเพือ่ นายสนัติ กวนิวงศไพบลูย 486,500
พฒันาพืน้ทีใ่นรปูแบบสือ่อเิลก็ทรอนกิส
คณะวทิยาศาสตร

1 การผลติไบโอไฮโดรเจนพลงังานทดแทน น.ส.สรัญญา พนัธพุฤกษ 200,000
แหลงใหมจากจลุสาหราย

2 ผลของรศัมไีอออน ณ บรเิวณรอยตอเฟส นายศกัดา ไตรศกัดิ์ 200,000
ของสารเฟรโรอเิลก็ทรกิทีม่ ีPZT
เปนองคประกอบหลกั

3 อนกุรมวธิานและสารทตุยิภมูขิอง นายจติติ ทาไว 200,000
เชือ้แอคตโินมยัซทีสจากดนิพืน้ทีพ่รุ
เขตอบอนุและดนิปาพรขุองประเทศไทย

4 การปรบัปรงุพนัธหุญาไนล นายอนรุกัษ โพธิเ์อีย่ม 200,000
โดยการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

5 การผลติเสนใยอาหารจากวตัถดุบิเหลอืใช น.ส.จดิาภา ทนิอย 200,000
จากกระบวนการแปรรปูสบัปะรด

6 ผลของ Pseudoceratidine และอนพุนัธ นายธรีวฒัน มงคลอศัวรตัน 199,000
ตอการเกาะตดิของเพรยีง
และฤทธิต์านเชือ้จลุนิทรยี

7 การวเิคราะหขอมลูของผปูวยทีม่ ีCD4 น.ส.กาญจนา คำนงึกจิ 200,000
ต่ำกวา 200 ในโรงพยาบาลบำราศนราดรู

8 โปรแกรมสำเรจ็รปูสำหรบัการวเิคราะหสถติิ นายชานนิทร ศรสีวุรรณนภา 140,000
ทีไ่มใชพารามเิตอร สำหรบัเปรยีบเทยีบ
คากลางของ k ประชากร
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ลำดบัที่                     ชือ่โครงการ                              หวัหนาโครงการ           จำนวนเงนิ                         (บาท)
9 การแจกแจงของสถติทิดสอบวลิคอกซนัชนดิ นางอมุาพร จนัทศร 126,300

อนัดบัทีม่เีครือ่งหมายกำกบัและผลการ
วเิคราะหจากโปรแกรมสำเรจ็รปูทางสถติิ
SPSS

10 ความคดิเหน็ของอาจารยและนกัศกึษา น.ส.ชใูจ คหูารตันไชย 112,000
เกีย่วกบัขอบงัคบัสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
วาดวยการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ฉบบั พ.ศ. 2549

11 การเตรยีมและสมบตัทิางไฟฟาของวสัดุ นายสมศกัดิ์ วรมงคลชยั 200,000
ผสมไดอเิลก็ตรกิเซรามกิสกบัพอลเิมอร

12 การเตรยีมและวเิคราะหลกัษณะเฉพาะ นายสามารถ คงทวเีลศิ 200,000
ของอนิเดยีมทนิออกไซดโดยกระบวนการ
ทางเคมี

13 การเตรยีมฟลมบาง CdTe โดยวธิรีะเหดิ นางงามนติย แกวแดง 200,000
ในระยะประชดิเพือ่ประดษิฐเปน
เซลลแสงอาทติย

14 การผลติเอนไซมโปรตเิอสและไคตเินส นางอารี ฤทธบิรูณ 200,000
จากเชือ้รา เพือ่ใชประโยชนในการควบคมุ
ทางชวีภาพ

15 ความหลากหลายทางพนัธกุรรม นางสพุตัรา โพธิเ์อีย่ม 200,000
การคดัเลอืก และการจำแนกสายพนัธขุอง
เชือ้ราทีเ่ปนสาเหตขุองโรคในแมลง
Melarhizium sp. จากพืน้ทีก่ารเกษตร
ในประเทศไทย และการทดสอบ
ประสทิธภิาพของเชือ้ทีม่ตีอการกำจดัปลวก

16 การเพิม่ผลผลติกรดแลกตกิ L(+) จากเวย นางสขุใจ ชจูนัทร 200,000
โดยเชือ้ผสมของ Lactobacilus casel ATCC
10863 และ Lactococcus lactis TISTR 1401

17 การผลติแผนฟลมปดแผลจากเซลลโูลสทีไ่ด นางดวงใจ โอชยักลุ 200,000
จากแบคทเีรยี Acetobacter xylinum รวมกบั
ไคโตซานและคณุสมบัติของแผนฟลมทีไ่ด

18 การสรางพชืแปลงพนัธทุีม่กีารแสดงออกของ น.ส.กนกพร สมพรไพลนิ 200,000
ยนีควบคมุจากวถิสีงัเคราะหเฟลโวนอยดและ
การทดสอบการตานทานตอสภาวะเครยีด
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19 ผลของสภาวะเครยีดตอการผลติ น.ส.นวลพรรณ  ณ ระนอง 200,000

แอสตาแซนทนิของ Haematococcus sp.
20 การผลติซปุหฉูลามไบโอกระปองพรอมรบัประทาน น.ส.มารสิา จาตพุรพพิฒัน 200,000
21 การพฒันาระบบวเิคราะหและปองกนั นายศงักรศรณัย ลองชผูล 200,000

การรกุรานเครอืขายคอมพวิเตอร
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

1 ศกึษารปูแบบและความเปนไปไดในการนำ นางทพิวรรณ ลมิงักรู 160,000
สงบงชีท้างภมูศิาสตรไปสกูารปฏบิตัจิรงิ
กรณศีกึษา : ผาไหมแพรวา จงัหวดักาฬสนิธุ

2 การพฒันากระบวนการเรยีนรขูองเกษตรกร นายปญญา หมัน่เกบ็ 160,000
เพือ่ปรบัเปลีย่นวธิกีารทำไปสเูกษตรอนิทรยี
โดยใชการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม
กรณศีกึษา : ตำบลตะพง อำเภอเมอืง
จงัหวดัระยอง

3 การปรบัปรงุการปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกีย่ว นางช.ณฎิฐศริิ สยุสวุรรณ 156,000
ชอดอกปทมุมา

4 การขยายพนัธแุละการผลติพรรณไมน้ำ นางนงนชุ เลาหะวสิทุธิ์ 160,000
กลมุอนเูบยีส Anubias sp. แบบไรดนิ
เพือ่การสงออก

5 รปูแบบการแพรกระจายและความแปรปรวน น.ส.สวุรนิทร บำรงุสขุ 160,000
ประชากรเพลีย้ไฟดอกไมศตัรบูวัหลวง

6 สมบตัขิองหนาตดัดนิบนสณัฐานภมูปิระเทศ น.ส.พรทวิา กญัยวงศหา 160,000
เนนิลมพาทรายแผบรเิวณลมุน้ำชตีอนลาง

7 คณุภาพดนิปาชายเลนลมุน้ำบางปะกง นายกรรณ จนิดาประเสรฐิ 160,000
8 การศกึษารปูแบบและแนวทางพฒันา นายพรีชยั กลุชยั 160,000

การทองเทีย่วเชงินเิวศแบบมสีวนรวมของ
ชมุชนบานหนิตาด ตำบลบพุราหมณ
อำเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบรุี

9 การเพิม่ผลผลติปทูะเลทีเ่ลีย้งในพืน้ทีจ่ำกดั นายสมชาย หวงัวบิลูยกจิ 160,000
ดวยระบบสเปรยน้ำเชงิพาณชิย

10 การจดัการและการปองกนัการกดัเซาะทีด่นิ นายอภศิกัดิ์ โพธิป์น 153,600
รมิตลิง่แมน้ำบางปะกง

11 การพฒันาพนัธมุะเขอืเทศรบัประทานสด นายสมภพ ฐติะวสนัต 102,000
นอกฤดกูาลโดยวธิคีดัเลอืกแบบบนัทกึ
ประวตั ิในประชากรขัว้ที ่11 และ 12
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12 การศกึษาความหลากหลายชนดิของปลา นายกนก เลศิพานชิ 157,600

น้ำจดืในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรงุเทพฯ
13 การสำรวจ รวบรวมและบงชีค้วามแตกตาง น.ส.อรอมุา แสงคราม 160,000

ทางพนัธกุรรมของมนัขีห้นใูนประเทศไทย
โดยการใชลกัษณะทางสณัฐานวทิยาและ
เครือ่งหมายโมเลกลุ

14 การขยายสายพนัธกุลวยไมรองเทานารี น.ส.สเุม อรญันารถ 160,000
โดยเทคนคิการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

15 การวจิยัการผลติน้ำสมควนัไมจากเปลอืกทเุรยีน นายลอืพงษ ลอืนาม 160,000
16 การเปลีย่นแปลงของดเีอน็เอ เยือ่หมุเซลล นายอารมย ศรพีจิติต 160,000

และความมชีวีติของเมลด็พนัธถุัว่เหลอืงใน
ระหวางการเสือ่มคณุภาพ

17 อทิธพิลของระยะเวลาและระดบัอณุหภมูใิน นายสมชาย กลาหาญ 160,000
การลดอณุหภมูอิยางรวดเรว็ตอคณุภาพ
และอายกุารเกบ็รกัษามะพราวออน

18 การศกึษาการแสดงออกของยนีตานทาน น.ส.นงลกัษณ เภรนิทวงค 160,000
ตอโรคทีส่ำคญัทางเศรษฐกจิในผกัสลดัที่
ปลกูในระบบปลกูแบบโดยไมใชดนิภายหลงั
การชกันำดวย salicylic acid, methyl
jasmonate และ β-aminobityric acid
เพือ่การพฒันาเปน gene marker สำหรบั
การตรวจหาระดบัความตานทานโรค

19 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวมเพือ่ น.ส.สขุมุาภรณ ขนัธศรี 160,000
พฒันาศกัยภาพในการจดัการของกลมุ
ทบัลานโฮมสเตย ตำบลบพุราหมณ
อำเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบรุี

20 การเพิม่ผลผลติและคณุภาพเนือ้ปลานลิแดง นายศกัดิช์ยั ชโูชติ 160,000
โดยการเลีย้งดวยอาหารผสม
Spirulina platensis สด

21 พชืทดแทนพลงังานไบโอดเีซล : นายปญญา โพธิฐ์ติริตัน 158,400
ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการเจรญิเตบิโตและ
การเพิม่ผลผลติของสบดูำ

22 ศกัยภาพและแนวทางการใชประโยชนจาก น.ส.สนุรีตัน เรอืงสมบรูณ 160,000
สาหราย Nostoc commune Potentialand
utilization of Nostoc commune
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23 การเพิม่มลูคาสาหรายสนี้ำตาลจากการผลติ น.ส.อจัฉรี เรอืงเดช 160,000

สารสกดัเพือ่ใชเปนตวัเรงความสมบรูณของพชื
24 พืน้ทีเ่หมาะสมในการปลกูปาลมน้ำมนัและ นายไพรตัน พมิพศริกิลุ 153,600

พืน้ทีต่ัง้โรงงานปาลมน้ำมนัในจงัหวดัระยอง
25 การกระจายรากของปาลมน้ำมนัภายใต นายสมเกยีรติ สสีนอง 160,000

สภาพการปลกูแบบยกรองในพืน้ทีล่มุ
คณะอตุสาหกรรมเกษตร

1 การตรวจสอบคณุสมบตัทิางเคมกีายภาพของ น.ส.วรพิสัย อารกีลุ 206,300
ขาวสารและการปลอมปนขาวหอมมะลไิทย
โดยใชเทคนคิ FT-NIR สเปคโตรสโคป

2 กระบวนการผลติผงเตาหแูละคณุสมบตัขิอง นางยพุร พชืกมทุร 187,300
อมิลัชนัเจลจากผงเตาหู

3 การทดสอบกลิน่ควนัเหลวโดยการประเมนิ นายกติตพิงษ หวงรกัษ 170,520
ทางประสาทสมัผสัเชงิพรรณา

4 คณุสมบตัพิรไีบโอตกิของแปงกลวยและ นางศศวิมิล ชืน่อิม่ อาเหมด็ 182,280
การประยกุตใชในผลติภณัฑโยเกริต

5 การพฒันาผลติภณัฑขนมขบเคีย้วชนดิกรอบ นางวรรณา ตัง้เจรญิชยั 245,040
กรอบพงัทนัทแีละชนดิกึง่สกุจากขาวกลองงอก
โดยกระบวนการเอกซทรชูนัแบบสกรคูู

6 สมบตักิารตานปฏกิริยิาออกซเิดชนัของ นายประพนัธ ปนศโิรดม 198,800
สารสกดักระเจีย๊บแดงและผลของน้ำตาล
ซโูครสตอประสทิธภิาพการตานปฏกิริยิา
ออกซเิดชนัของสารสกดักระเจีย๊บแดง
ในผลติภณัฑกนุเชยีงและหมแูผน

7 ปจจยัทีม่ตีอการคดัแยกสบัปะรด นายกติตชิยั บรรจง 216,040
โดยใชคณุสมบตัคิวามถีส่ัน่พอง

8 การประเมนิศกัยภาพการตานอนมุลูอสิระ น.ส.วรพิสัย อารกีลุ 234,300
ในพชืปาทีบ่รโิภคได

9 แบบจำลองอตัราการหายใจของผกัและ นางรจุริา ตาปราบ 270,520
ผลไมในบรรจภุณัฑถงุพลาสตกิ

10 คณุสมบตักิารทอดของน้ำมนัผสมระหวาง นางพอใจ ถามากร 226,300
น้ำมนัปาลมโอเลอนีและน้ำมนัรำขาว
ในการผลติปาทองโก
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11 การศกึษาชนดิและปรมิาณของ นางระตพิร หาเรอืนกจิ 230,780

สารฟลาวโนน (Flavanone) ใน
สมเขยีวหวานและผลติภณัฑน้ำสม

12 การคดัเลอืกแบคทเีรยีแลคตกิทีส่ามารถผลติ น.ส.เยาวลกัษณ  สรุพนัธพศิษิฐ 181,040
แบคเทอรโิอซนิเพือ่ใชในการควบคมุคณุภาพ
ทางจลุชวีวทิยาในระหวางการหมกัหม้ำ

13 การประเมนิการเกดิอาการสะทานของ นางระจติร สวุพานชิ 270,780
มะมวงน้ำดอกไมสทีองดวยเทคนคิเนยีร
อนิฟราเรดสเปกโทรสโกปน
บณัฑติวทิยาลยั

1 การประยกุตใชจลุนิทรยีเรงปยุหมกั  จลุนิทรยี น.ส.มารสิา   จาตพุรพพิฒัน 714,180
ยอยสลายฟอสเฟตและจลุนิทรยีตรงึ
ไนโตรเจนในการทำปยุหมกัจากวสัดเุหลอืทิง้

2 การวนิจิฉยัทางชวีโมเลกลุและวธิกีำจดั น.ส.สวุรนิทร บำรงุสขุ 394,000
เพลีย้ไฟในบวัหลวงเพือ่การสงออก

3 ศกึษาการนำวสัดพุืน้ถิน่มาใชประกอบใน นายสถาพร   ดบีญุม ีณ ชมุแพ 2,245,000
การผลติครภุณัฑใน 4 ภาคของประเทศไทย

4 การศกึษาการทำงานและการแสดงออก นางกญัญา จริะเจรญิรตัน 458,360
ของเอนไซมกลมุคาลเปนและคาลปาสเตดนิ
ในเนือ้กวางระหวางการเกบ็บม

5 ความหลากหลายทางพนัธกุรรมและ นางสพุตัรา โพธิเ์อีย่ม 320,000
การจำแนกสายพนัธขุองเชือ้ราทีเ่ปน
สาเหตขุองโรคในแมลง Beauveria sp.
จากพืน้ทีก่ารเกษตรในประเทศไทย

6 การลดกลิน่โคลนเพือ่เพิม่คณุภาพและ นายสมชาย หวงัวบิลูยกจิ 264,840
ผลผลติปลานลิ (Oreochromis niloticus)
ทีเ่ลีย้งแบบหนาแนนในบอคอนกรตีทีม่ี
ระบบน้ำหมนุเวยีนแบบเปด

7 การพฒันากระบวนการเรยีนรขูองเกษตรกร นายปญญา หมัน่เกบ็ 191,950
ทำสวนผลไมเพือ่ปรบัเปลีย่นจากเกษตรเคมี
ไปสเูกษตรอนิทรยี โดยใชการวจิยัปฏบิตักิาร
แบบมสีวนรวม กรณศีกึษา ตำบลตะพง
อำเภอเมอืง จงัหวดัระยอง

8 การพฒันาสือ่บทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน น.ส.พรทพิย ไวแสง 221,000
ภาษาองักฤษสำหรบันกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา





ลำดบัที่                    ชือ่โครงการ                                 หวัหนาโครงการ          จำนวนเงนิ                            (บาท)
9 การพฒันาสือ่ประสมไฮเปอรบคุค นางศริริตัน เพช็รแสงศรี 393,600

สำหรบัอาชวีศกึษา
10 การวจิยัและพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการ นายจตรุงค เลาหะเพญ็แสง 500,000

รายวชิาในระบบ e-Learning สาขาศลิป-
อตุสาหกรรม คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบงั

11 ปจจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วของกบัพฤตกิรรม นายไพฑรูย พมิดี 569,560
สงเสรมิการทองเทีย่วเชงินเิวศของสมาชกิ
สภาองคการบรหิารสวนตำบล

12 ระบบอจัฉรยิะสหวทิยาการสำหรบั น.ส.พรรณทพิย ภทัรอนิทากร 540,300
วเิคราะหการศกึษาขัน้สงู โดยทฤษฎรีฟัเซต,
สถติแิละระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข

13 เฟลโวนอยดจากขาวไทย น.ส.กนกพร สมพรไพลนิ 220,000
และฤทธิต์านอนมุลูอสิระ

17 ศกัยภาพและแนวทางการพฒันา นายปญญา โพธิฐ์ติริตัน 265,000
สบดูำพชืทดแทนพลงังานไบโอดเีซล

18 ความสามารถในการตานออกซเิดชนัของ นางยพุร พชืกมทุร 161,300
โปรตนีถัว่เหลอืงสกดัทีผ่านการดดัแปรดวย
วธิเีอนไซมและวธิทีางเคมี

19 การเพิม่ผลผลติกรดโพรพโิอนกิจากเวย นางสขุใจ ชจูนัทร 250,000
โดยเชือ้ผสมของ Propionibacterium
acidipropionici ATCC 4965 และ
Lactococcus lactis TISTR 1401
และการทำใหบรสิทุธิ์

20 การปรบัปรงุโครงสรางและฤทธิท์างชวีภาพ น.ส.พชันี เจรญิยิง่ 256,300
ของสเตยีรอยดสงัเคราะห

21 การประยกุตใชระบบการควบคมุสญัญาณ นายวรวทิย สมหา 426,200
รบกวนแบบตืน่ตวั เพือ่ลดมลภาวะทางเสยีง
จากสนามบนิสวุรรณภมู ิ: กรณศีกึษา
หองเรยีนในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคณุทหารลาดกระบงั
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

1 การพฒันาระบบคอมพวิเตอรสำหรบัฝกเดก็ นายนพพร โชตกิกำธร 589,240
ทีเ่ปนโรคออทลิซึม่โดยใชเทคโนโลยี
สือ่ประสมและความจรงิเสมอืน
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ลำดบัที่                          ชือ่โครงการ                                  หวัหนาโครงการ             จำนวนเงนิ                            (บาท)
วทิยาเขตชมุพร

1 การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติน้ำนมดบิและ นายเทยีมพบ กานเหลอืง 650,000
ผลติภณัฑนม

2 การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนือ้และ นายเทยีมพบ กานเหลอืง 2,617,000
ผลติภณัฑ

3 การศกึษาและสรางเครือ่งตนแบบแยกสกดั นายปญญา แดงวไิลลกัษณ 446,000
วติามนิ E จากน้ำมนัปาลมดบิ

4 การศกึษาชนดิและปรมิาณโอลโิกแซคคาไรด นายสนัทดั วเิชยีรโชติ 285,600
ในผลแกวมงักรตอคณุสมบตักิารเปน
สารพรไีบโอตกิ

5 การศกึษาการใชน้ำสมควนัไมเคลอืบ นายวชร กาลาสี 446,000
แผนยางกอนนำไปอบแหงดวยเตาไมโครเวฟ
แกสหงุตม และพลงังานแสงอาทติย

6 การตรวดวดัปรมิาณเนือ้ยางแหงของ นายพมิล ผลพฤกษา 528,000
น้ำยางพารา โดยใชแสงสองความยาวคลืน่

7 การสำรวจไลเคนบนพชืเศรษฐกจิบางชนดิ น.ส.จฑุารตัน สจุรติธรุะการ 332,000
ในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร

8 การประยกุตใชการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืและ น.ส.นาตยา มนตรี 233,500
การปลกูพชืไมใชดนิในการผลติตนกลา
กลวยไมเพชรหงึเพือ่การอนรุกัษและการใช
ประโยชนเชงิการคา

9 ระบบเกบ็ขอมลูขนาดความยาวและน้ำหนกั นายมนตรี ไชยชาญยทุธ 327,500
ของปลาทะเล

10 การพฒันารปูแบบการกระจายความรอนของ นายมนตรี ไชยชาญยทุธ 269,000
สายอากาศเพือ่รกัษามะเรง็ตบัดวยคลืน่
ไมโครเวฟ

11 เครือ่งตนแบบเพือ่ตรวจวดัความเขมขน นายอทิธพิล พจนสจั 420,880
น้ำยางโดยวธิวีดัคาความหนดื

12 ศกึษาการเพาะเลีย้งแมงดาจาน (Tachypleus นายพมิาน เถาสมบตัิ 790,000
gigas) เพือ่ประโยชนทางการคา
สำนกัวจิยัการสือ่สารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ReCCIT)

1 การตรวจจบัการบกุรกุดวยระบบการเรยีนรู นายบญุวฒัน อตัชู 598,000
ของตวัจำแนกประเภท

2 ระบบโครงขายเซนเซอรไรสาย เพือ่ควบคมุ นายโมไนย ไกรฤกษ 1,200,000
คณุภาพการผลติผลไม





จำนวนโครงการวจิยังบประมาณเงนิรายได ประจำป 2551 จำนวน 215 โครงการ
(ไมรวมงานสรางสรรค)  จำนวนเงนิทัง้สิน้  26,703,451 บาท

ลำดบัที่                  ชือ่โครงการ                               หวัหนาโครงการ             จำนวนเงนิ                       (บาท)
คณะวศิวกรรมศาสตร

1 การพฒันาโลหะบดักรไีรสารตะกัว่ นายกรรณชยั กลัยาศริิ 113,460
Sn-Ag-Cu-X

2 เครือ่งสัง่อาหารแบบไรสาย นายกอบชยั เดชหาญ 91,860
3 เครือ่งชวยบรหิารขอเขาแบบไฮบรดิ นายกติพิล ชติสกลุ 75,460
4 เครือ่งตรวจจบัการใชงานโทรศพัทเคลือ่นที่ นายเกรยีงไกร วงศโรจนภรณ 108,060

อตัโนมตัิ
5 ชดุอปุกรณสำหรบัทำใหแหงแบบสญุญากาศ นายเกรยีงไกร วงศโรจนภรณ 111,840

(Vacuum dryer) เพือ่ใชในการรกัษาโครงสราง
6 ระบบอปุกรณตสูาขาโทรศพัทอตัโนมตัิ น.ส.จรีสดุา โกษยีาภรณ 66,360

บนโครงขาย IP
7 การพฒันาแหลงจายกำลงัไฟฟาแบบสวทิซ นายชนนิทร บญุลกัษณานสุรณ 77,460

ทีม่คีาตวัประกอบกำลงัไฟฟาสงูสำหรบั
อปุกรณอเิลค็ทรอนคิสสมยัใหม

8 เทคนคิการควบคมุแบบใหมสำหรบัแหลง นายชนนิทร บญุลกัษณานสุรณ 97,260
จายกำลงัไฟฟาในระบบอเิลค็ทรอนกิส

9 อปุกรณสำหรบัควบคมุการทำงานของ นายชยัทตั มณอีนิทร 77,460
หลอดอลัตราไวโอเลต

10 ระบบตรวจสอบบคุคลโดยใชการจดจำใบหนา นายชชูาติ ปณฑวริจุน 106,980
11 ระบบจดัการใหน้ำอยางมปีระสทิธภิาพดวย นายดลชยั สขุเจรญิผล 75,460

ระบบสารสนเทศไรสาย
12 การไพโรไลซสิวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตร น.ส.ดวงกมล ณ ระนอง 113,460

ดวยกระบวนการตอเนือ่ง
13 เครือ่งขายขาวถงุหยอดเหรยีญ นายดสุติ สขุสวสัดิ์ 113,460
14 เครือ่งสรางวสัดสุารกึง่ตวันำ นายเตมิพงษ เพช็รกลู 113,460

ดวยการตกตะกอนไอเคมดีวยความรอน
15 เครือ่งมอืจำลองการทำฝน นายทรงวฒุิ แสงจนัทร 95,460
16 วงจรควบคมุการทำงานของวงจร นายนนทวฒัน จลุเดชะ 108,060

Power Electronics แบบ Digital Control
17 การออกแบบและสรางเครือ่งกำเนดิแรงดนั นายนรเศรษฐ พฒันเดช 95,460

และกระแสอมิพลัสรปูคลืน่ผสม 6kV 3kA
18 การออกแบบและสรางเครือ่งกำเนดิแรงดนั นายนรเศรษฐ พฒันเดช 95,460

อมิพลัส 6kV ทบัซอนบนแรงดนักระแสสลบั
220V
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ลำดบัที่                  ชือ่โครงการ                               หวัหนาโครงการ             จำนวนเงนิ                         (บาท)

19 เครือ่งตรวจวดัแอลกอฮอลในลมหายใจ นายนรนิทร อตวิงศแสงทอง 112,920
แบบพกพาทีใ่ชเทคโนโลยนีาโนพอรสั-
ซลิคิอนเปนตวัเซนเซอร

20 ชดุตรวจสอบขนาดปลาดวยแมชชนีวชิัน่ นางนวภทัรา หนนูาค 68,110
โดยใชเทคนคิ Structured Light Sectioning

21 อปุกรณบนัทกึสถานการณของยานพาหนะ นายบณุยชนะ ภรูะหงษ 74,460
และผโูดยสาร

22 เครือ่งแยกเมทานอลออกจากไบโอดเีซล นายประกอบ กจิไชยา 113,460
23 อปุกรณสำหรบัวดัแรงดนัไฟฟาแรงสงู นายประภาษ ไพรสวุรรณา 113,460

แบบกระแสตรง, กระแสสลบั และอมิพลัส
24 ระบบควบคมุเครือ่งใชไฟฟาโดยใชระบบ นายปราโมทย วาดเขยีน 68,460

ฝงตวัผานโครงขายอนิเตอรเนต็
25 การออกแบบและพฒันาเครือ่งทำไอศกรมี น.ส.ปานมนสั ศริสิมบรูณ 67,060

โดยใชระบบการทำความเยน็เบือ้งตน
ทีค่วามดนัสญุญากาศ

26 เครือ่งไตเตรดสตูรการผลติไบโอดเีซลชมุชน นายปตเิขต สรูกัษา 113,460
ชนดิอตัโนมตัเิชงิปญญา

27 การเพอรแวปเพอเรชนัสารละลายเอธานอล น.ส.พรสวรรค อศัวแสงรตัน 91,860
เขมขนดวยเมมเบรน

28 ระบบการจดัการหองคอมพวิเตอร น.ส.พกิลุแกว ตงัตสิานนท 70,210
29 เครือ่งวดัอณุหภมูแิบบไมสมัผสั นายพพิฒัน พรหมมี 95,460
30 ระบบขึน้รปูวตัถโุดยใชเทคนคิ นายมนสั สงัวรศลิป 110,760

การสรางภาพตดัขวาง
31 การผลติอาหารขบเคีย้วเพือ่สขุภาพจาก น.ส.มาฤดี ผองพพิฒันพงศ 97,260

ลกูเดอืยดวยกระบวนการเอก็ซทรชูัน่
32 การกดัเคมไีฟฟาของเขม็วดัทงัสเตน นายโยธนิ วงศประเสรฐิ 110,760

สำหรบังานไมโครอเิลก็ทรอนกิส
33 เตาออกซเิดชนัแบบโซนเดยีว นายรงัสรรค เมอืงเหลอื 113,190
34 หนุยนตคนหาผปูระสบภยั นายวรพงศ ตัง้ศรรีตัน 105,360
35 เครือ่งทดสอบการถายเทมวลสารผานชัน้ น.ส.วลยัรตัน สขุสมยั 109,680

ฟลมในปฏกิริยิาเชงิเรงแบบววิธิพนัธ
36 การผลติโฟมอนิทรยีสำหรบัทำอฐิมวลเบา นายวชัระ เพิม่ชาติ 83,460

แบบไมอบไอน้ำ
37 เครือ่งแกสญัญาณผดิเพีย้นทางขนาด น.ส.วนัวสิา ชชัวงษ 71,960

และดเีลยของสญัญาณสี





ลำดบัที่                  ชือ่โครงการ                                หวัหนาโครงการ            จำนวนเงนิ                         (บาท)
38 การออกแบบและสรางวงจรกรองสญัญาณ นายศรวฒัน ชวิปรชีา 112,810

แบบปรบัคาความหนวงเปนเศษสวน
โดยสมการพหนุามปาสคาลและ
การประยกุตใชงาน

39 หนุยนตไตกระจก นายสมภพ แกวมชียั 110,760
40 อปุกรณสำหรบัแกปญหาแรงดนัไฟฟาตก นายสมภพ ผลไม 91,860

ชัว่ขณะดวยเอซชีอ็ปเปอร
41 เทคนคิใหมในการออกแบบตวัควบคมุ นายสมยศ เกยีรตวินชิวไิล 77,460

แบบคงทนทีก่ำหนดโครงสรางไดสำหรบั
วงจรแปลงผนักระแสตรงเปนกระแสตรง

42 ระบบรอเรยีกตามบตัรควิแจงเตอืนดวย SMS นายสมยศ จณุณะปยะ 95,460
43 เครือ่งวดัความเขมแสงอลุตราไวโอเลต นายสมศกัดิ์ เชยีรศริกิลุ 113,460
44 ซอฟตแวรสำหรบัรจูำตวัอกัษรภาษาไทย นายสมศกัดิ์ มติะถา 113,460

โดยใชราฟเซต็
45 ชดุอปุกรณเพิม่ประสทิธภิาพการถายเท นายสมคัร รกัแม 111,840

ความรอนในหมอฆาเชือ้
46 อปุกรณผกูยดึสำหรบัผปูวยจติเวชทีม่ี นายสยาม สงวนรมัย 112,380

พฤตกิรรมกาวราว
47 ระบบรกัษาความปลอดภยัโดยใช RFID นายสริภพ ตปูระกาย 95,460
48 ซโีอไลตจากเถาลอยชานออยเพือ่ใชเปน นางสธุาสนิี เนรมติตกพงศ 95,460

ตวัเรงปฏกิริยิาในการสงัเคราะหสารทดแทน
น้ำมนัเชือ้เพลงิ

49 วงจรขบัเคลือ่นแอลอดีกีำลงัสงูแบบแรงดนัต่ำ นายสพุฒัน กติตริตันสจัจา 71,460
50 การออกแบบและสรางมอเตอรสวทิช นายสพุฒัน กติตริตันสจัจา 71,460

รลีกัแตนซพรอมระบบขบัเคลือ่น
51 เครือ่งเพิม่ออกซเิจนควบคมุการทำงาน นายสรุพล บญุจนัทร 66,360

แบบไรสายแบบประหยดัพลงังาน
52 ระบบการประมวลผลภาพถายดาวเทยีม นายสรุพนัธุ เอือ้ไพบลูย 95,460

และระบบการแสดงผล
53 การปลกูเสนลวดนาโนคอปเปอรออกไซด นายสรุศกัดิ์ เนยีมเจรญิ 112,920

ดวยกระบวนการออกซเิดชนั
54 อนิเวอรเตอรแบบหลายระดบัสำหรบั นายสรุนิทร คำฝอย 97,260

การเชือ่มตอกบัแหลงจายพลงังานทดแทน
55 เครือ่งปองกนัการเขารหสัถอดรหสัขอมลู นายสวุพิล สทิธชิวีภาค 108,060

ทางเสยีง
56 ตนแบบแขนกล นายไสว พงศสวสัดิ์ 70,910
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57 เครือ่งขยายเสยีงแนวทางใหม โดยอาศยั นายอนวุฒัน จางวนชิเลศิ 95,460
หลกัการยนูโิพลารพดีบัเบลิยเูอม็

58 การพฒันาสารลดแรงตงึผวิสำหรบัปรบัปรงุ นายอภนินัท นมัคณสิรณ 69,660
คณุภาพน้ำมนัไบโอดเีซล

59 เครือ่งกลัน่เอทานอลดวยพลงังานแสงอาทติย นายอภนินัท นมัคณสิรณ 113,460
ประสทิธภิาพสงู

60 ระบบสรางภาพตดัขวางความจไุฟฟาสำหรบั นายอภนิยั ฤกษรตัน 113,460
มอนเิตอรการไหลภายในทอแบบเวลาจรงิ

61 อปุกรณเสรมิคยีบอรดสำหรบัผพูกิารทางสายตา นายอรรถสทิธิ์ หลาสกลุ 77,460
62 การออกแบบโครงสรางและสถาปตยกรรม นายอคัรพล ตรรีตัน 102,660

ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสำหรบัแปลงเวฟเลต็
63 การออกแบบตวัควบคมุโรบสัเพือ่ใหบรกิาร นายอสิระชยั งามหรู 75,460

การทำเสถยีรภาพระบบไฟฟากำลงั
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

1 โครงการออกแบบกราฟฟกเพือ่เปนสือ่ชวย น.ส.ดารนิทร เมฆบตุร 60,000
อนรุกัษและถายทอดความรเูรือ่งผาไทยสเูยาวชน

2 เรอืนแถวไมสงู 3 ชัน้ในเขตตวัเมอืงนครราชสมีา นายธรีชยั ลีส้รุพลานนท 60,000
3 โครงการวจิยัเพือ่พฒันากระบวนการถายทอด น.ส.นรีวรรณ สมบรูณบรูณะ 60,000

การออกแบบระบบอตัลกัษณ
4 การศกึษาและพฒันาเกาอีพ้บัเพือ่รกัษสิง่แวดลอม นายบรรจงศกัดิ์ พมิพทอง 60,000
5 การออกแบบปรบัปรงุตลาดศาลายาใหตอบ น.ส.เบญจมาศ กฏุอนิทร 60,000

สนองความตองการของคนพกิาร
6 โครงการศกึษาและพฒันาระบบเทคโนโลยี นายประพทัธพงษ อปุลา 60,000

สารสนเทศและระบบฐานขอมลูในระยะที ่1
ของภาควชิาการวางแผนภาคและเมอืง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

7 การวเิคราะหจากประวตัชิวงเวลายาวของ นางปรชีญา รงัสริกัษ 60,000
ขอมลูสภาพอากาศเพือ่ศกึษาภาวะโลกรอน
และเกาะความรอนในกรงุเทพมหานคร

8 โครงการการทำสารชวยตดิจากเปลอืกหอยแครง นางผองศรี รอดโพธิท์อง 60,000
9 โครงการวจิยัเพือ่สรางสือ่การสอน นายพจิกัษณ ทนนัชยับตุร 60,000

ในวชิาภาพถายดจิติอล
10 โครงการศกึษารปูแบบสถาปตยกรรมโบสถครสิต นายพสิฐิ พนิจิจนัทร 60,000

กรณศีกึษา : โบสถครสิตในบานหลวงรบัราชทตู
จงัหวดัลพบรุี
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11 รปูแบบและองคประกอบของแผงกนัแดดของ น.ส.วนสัสดุา ไชยมนตรี 60,000

อาคารสาธารณะ กรณศีกึษาอาคารสถาบนั
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาในกรงุเทพมหานคร

12 การเสือ่มสภาพในอาคารภายใตภาวะดนิ นายสมชาย ศรสีมพงษ 60,000
ยบุตวัและน้ำทวมขงั

13 ชนบทศกึษา : วถิชีมุชนไทยพวน - ไทยยวน นางอลติา จัน่ฝงเพช็ร 60,000
จ.สโุขทยั

14 โครงการออกแบบรถสำหรบัจำหนายน้ำผลไม นายคมกฤช ตระกลูทวิากร 30,000
ของโครงการสวนพระองคฯ
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม

1 การศกึษาพฤตกิรรมและปญหาการใชจาย นางกาญจนา บญุภกัดิ์ 45,000
เงนิกองทนุใหกยูมืเพือ่การศกึษาของนกัศกึษา
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม สจล.

2 การพฒันาความสามารถในการเขยีนภาษา น.ส.จารณิี จนัทรศรี 30,000
องักฤษของนกัศกึษาสาขาวชิา ภาษาญีป่นุ
ชัน้ปที ่3 โดยใชแนวคดิการสอนเขยีน
แบบเนนจองร

3 การศกึษาปจจยัทีส่งผลตอสถานภาพการ นายฉกาจ ราชบรุี  45,000
เปนนกัทองเทีย่วเชงินเิวศ

4 การจดัการระบบเทคโนโลยคีวามมัน่คง นางฉนัทนา วริยิเวชกลุ  45,000
ปลอดภยัของขอมลูในองคกร

5 การศกึษาความคดิเหน็ของหวัหนางานทีม่ตีอ นายณฐัวฒุิ โรจนนริตุตกิลุ 48,000
ทกัษะทีพ่งึประสงคของนกัศกึษาในหลกัสตูร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการ-
จดัการอตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

6 การวเิคราะหขอบกพรองจากบทคดัยอ น.ส.ดวงใจ วสเุพญ็ 45,000
วทิยานพินธภาษาองักฤษของนกัศกึษา
ปรญิญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโน-
โลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

7 ศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ นายทนงศกัดิ์ โสวจสัสตากลุ 48,500
อาจารยในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคณุทหารลาดกระบงั

8 การหมกัน้ำแครอทดวยกลาเชือ้ผสมเพือ่เปน น.ส.ปนมณี ขวญัเมอืง 49,000
เครือ่มดืม่โพรไบโอตกิส

9 การพฒันาบทเรยีนผานเวบ็เพือ่การทบทวน นายปยะ ศภุวราสวุฒัน 48,500
วเิคราะหวงจรไฟฟา เรือ่งทฤษฎบีทวงจรขาย
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10 การพฒันาเวบ็ไซตเพือ่การสบืคนขอมลูเกีย่วกบั น.ส.พนดิา จนัทรกรานต 48,500
นกัจติวทิยา

11 การลดผลกระทบจาก Intercarrier Interference น.ส.พรพมิล ฉายรศัมี 48,500
(ICI) ในระบบ Orthogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM) สำหรบัระบบ
ตามมาตรฐาน IEEE 802.16e OFDM

12 ทกัษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ำเปน นางพรรณี ลกีจิวฒันะ 49,000
สำหรบับคุลากร ตามความตองการของ
สถานประกอบการในนคิมอตุสาหกรรม
สงักดัการนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย

13 การพฒันาบทเรยีนบนเครอืขายอนิเตอรเนต็ นางพชิญสนิี มะโน 48,500
เรือ่ง PL/SQL

14 การศกึษาวธิกีารแกปญหาในการอานภาษา นางภทัรพร ธรรมประดษิฐ 45,000
องักฤษของนกัศกึษาคณะครศุาสตรอตุสาหกรรม
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบงั

15 ความเขาใจเกีย่วกบัหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีง น.ส.รชัดากร พลภกัดี 50,000
ของประชาชน จงัหวดัอำนาจเจรญิ

16 ความคาดหวงัจากการเรยีนในวชิา น.ส.วรนารถ แสงมณี 45,000
การบรหิารธรุกจิ ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
คณะวทิยาศาสตร สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

17 การพฒันาระบบหนงัสอืเวยีนอเิลก็ทรอนกิส นายวชิยั พลอยประเสรฐิ 48,000
ผานเครอืขายอนิเตอรเนต็

18 ความรคูวามเขาใจและพฤตกิรรมการปฏบิตัติน น.ส.วไิลพร วรจติตานนท 48,000
ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัศกึษา
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

19 ปจจยักำหนดอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิ นายศจุพิงศ ฉตัราคม 34,500
ทีแ่ทจรงิของประเทศไทย

20 ความพงึพอใจตอการเรยีนของนกัศกึษา นางสวุรรณา อนิทรนอย 45,000
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม

21 ทศันคตติอวชิาชพีครขูองนกัศกึษาระดบั นายแสงอทุยั มอโท 45,000
ปรญิญาตร ีคณะครศุาสตรอตุสาหกรรม
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบงั
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คณะวทิยาศาสตร

1 การประเมนิการรบัสมัผสัสารประกอบ น.ส.กรองแกว ทพิยศกัดิ์ 50,000
คารบอนลิ จากอากาศ

2 เอพไีอสำหรบัการอานบารโคด นายธรีะ ฟกออน 50,000
สำหรบัภาษาจาวาเอม็อี

3 การสรางตนแบบเครือ่งแปลงพลงังาน นายประธาน บรุณศริิ 50,000
แสงอาทติยใหเปนพลงังานความรอน

4 การออกแบบขดลวดกำเนดิพลงังานไฟฟา นายปตพิร ถนอมงาม 50,000
สำหรบัเครือ่งกำเนดิพลงังานไฟฟาเคลือ่นที่
เชงิเสน

5 การใชกราฟสายงานศกึษาขอมลูคะแนน น.ส.พรรณทพิย ภทัรอนิทากร 50,000
คณติศาสตรเพือ่สรางกฎการจำแนก

6 การศกึษาวธิ ีNonparametric สำหรบั zero- นางรจุเิรข บศุราวงศ 20,000
inflated Poisson model ในขบวนการผลติ

7 การศกึษาถงึความสมัพนัธของการปรบัปรงุ นางวลยัลกัษณ อตัธรีวงศ 20,000
กระบวนการทางธรุกจิกบัเกณฑทีใ่ชใน
การจดัหาแหลงวตัถดุบิจากภายนอกของ
อตุสาหกรรมเครือ่งนงุหม

8 ผลกระทบของรปูแบบของดายตอ น.ส.ศริกิลุ      บณัฑติเสาวภาคย 50,000
การบวมตวัของการไหล

9 การศกึษาลกัษณะประจำพนัธแุละเปรยีบ นายสายชล สนิสมบรูณทอง 50,000
เทยีบผลผลติของผกักาดหอมใบพนัธตุางๆ

10 การประยกุตใชสารสกดัจากผกัพืน้บาน น.ส.สรุยี นานาสมบตัิ 50,000
เพือ่ใชเปนสารตานออกซเิดชนัและสารตาน
จลุนิทรยีจากธรรมชาตใินผลติภณัฑเนือ้

11 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของ นางอมุาพร จนัทศร 20,000
การทดสอบการแจกแจงปกต ิโดยการใช
โปรแกรมสำเรจ็รปูทางสถติิ
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

1 การผานขอมลูถงึนกัลงทนุโดยใชนโยบาย น.ส.กลุกญัญา ณ ปอมเพช็ร 30,000
เงนิปนผล : กรณศีกึษาประเทศไทย

2 การคดัแยกและการศกึษาคณุสมบตัขิอง นางคมแข พลิาสมบตัิ 50,000
แบคทเีรยีกรดแลคตกิทีม่คีณุสมบตัเิปน
โปรไบโอตกิจากลำไสสกุร

3 ประสทิธภิาพของยาปฎชิวีนะและยาฆาเชือ้ นายชนาธปิ ธรรมการ 50,000
บางชนดิในการลดการปนเปอนบนผวิหนงัสกุร
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4 การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ นายณฐักร สงคราม 100,000

การสือ่สารเพือ่สนบัสนนุการจดัการความรู
ของอาจารย และบคุลากรคณะเทคโนโลย-ี
การเกษตร สจล.

5 ผลของอตัราปยุอนิทรยีทีแ่ตกตางกนัทีม่ตีอ นายธวชัชยั อบุลเกดิ 100,000
การเจรญิเตบิโต ผลผลติและสารเคอร-
คมูนิอยดในขมิน้ชนั (Curcuma longa L.)

6 การประยกุตกระบวนการ Bibliomining น.ส.นนัทยิา อกัษรกติติ์ 30,000
กรณศีกึษา หอสมดุ มหาวทิยาลยัราชภฎัลำปาง

7 ผลกระทบของการพฒันาพืน้ทีเ่ขตมนีบรุี นางนติยา สทิธโิชค 30,000
ตอธรุกจิหญาสนาม

8 การเกบ็รกัษาสาหรายสเีขยีว Chlprococcum น.ส.บปุผา จงพฒัน 20,000
sp. ดวยวธิกีารแชแขง็

9 ผลของไรแดงทีเ่ลีย้งดวยอาหารตางชนดิกนั นางรงุตะวนั พนากลุชยัวทิย 100,000
ตอการเตบิโตในลกูพนัธปุลานลิ

10 การใชเทคนคิเดลฟายในการพฒันาการจดั น.ส.วอนชนก ไชยสนุทร 30,000
การเรยีนการสอนวชิาระบบฐานขอมลูใน
สถาบนัอดุมศกึษารฐับาล
เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

11 การยอมรบัของผบูรโิภคตอน้ำประปาดืม่ได น.ส.ศริจิรรยา เครอืวริยิะพนัธ 30,000
ในกรงุเทพมหานคร

12 ผลของระบบหมนุเวยีนนํา้ตอผลผลติ นายสมชาย หวงัวบิลูยกจิ 20,000
สาหรายขนาดเลก็

13 ผลของชวงเวลาในการปลกูและการใหน้ำทีม่ี นายสมยศ เดชภริตันมงคล 100,000
ตอการเจรญิเตบิโต,ผลผลติและน้ำหวานของ
ขาวฟางหวาน 2 พนัธุ

14 การศกึษาการรบัฟงวทิยชุมุชนของผฟูง นายสมศกัดิ์ คหูาสวรรคเวช 91,300
ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา

15 สมบตัขิองดนิทีม่ผีลตอการดดูซบัและ น.ส.สกุญัญา แยมประชา 100,000
ปลดปลอยฟอสฟอรสัของดนิทีป่ลกูไมผล
ในภาคตะวนัออกของประเทศไทย

16 การใหอาหารเลอืกกนิในการเลีย้งไกแบบพืน้บาน นายสชุพี สขุสแุพทย 100,000
17 การเจรญิเตบิโต และคณุคาทางโภชนาการ น.ส.สนุรีตัน เรอืงสมบรูณ 80,000

ของปลาชอนทีเ่ลีย้งดวยอาหารผสมไซยาโน
แบคทเีรยี Nostoc commune

18 พฒันาการและการจดัการองคความรขูอง น.ส.เสาวรยี ตะโพนทอง 30,000
วฒันธรรมชมุชนในตลาดน้ำยามเยน็





ลำดบัที่                         ชือ่โครงการ                                   หวัหนาโครงการ           จำนวนเงนิ                      (บาท)
19 การใชความชกุชมุของปทูะเล (Scylla spp.) น.ส.อนญัญา  เจรญิพรนพิทัธ 99,990

และสตัวหนาดนิเปนตวัประเมนิความสมบรูณ
ของปาชายเลนเพือ่การจดัการทรพัยากรประมง
อยางยัง่ยนื

20 องคประกอบของสตัวทะเลหนาดนิทีพ่บใน น.ส.อนญัญา   เจรญิพรนพิทัธ 20,000
ปาชายเลนธรรมชาตแิละปาชายเลนทีไ่ดรบั
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝง

21 การเสรมิเบตากลแูคนในอาหารเพือ่เพิม่ผลผลติ น.ส.อจัฉรี เรอืงเดช 40,000
ปลาโรซีบ่ารบ

22 การพฒันาระบบฐานขอมลูภาระงานของ นางอมัพร สรอยระยา 50,000
อาจารยคณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนั-
เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

23 การวเิคราะหศกัยภาพการแขงขนั นายอำนวย แสงโนรี 30,000
ดานการสงออกกงุไทย

24 การพฒันาขาวกลองงอกโดยกระบวนการทำ น.ส.อมุา แสงคราม 98,000
ขาวนึง่ และผลของการเกบ็รกัษาตอคณุสมบตัิ
ของขาวกลองงอกนึง่
คณะอตุสาหกรรมเกษตร

1 ลกัษณะทางประสาทสมัผสัของเครือ่งดืม่เพือ่ น.ส.กลัยาณี เตง็พงศธร 20,000
สขุภาพของผบูรโิภคไทยโดยการวเิคราะห
แบบคอนจอยน

2 ปจจยัทีม่ผีลตอการระเหยของเหลว นายกติตชิยั บรรจง 20,000
แบบตอเนือ่งดวยเทคนคิไมโครเวฟ

3 การผลติขนมขบเคีย้วญีป่นุจากขาวไทย นายกติตพิงษ หวงรกัษ 20,000
ชนดิทีม่สีี

4 ผลของกระบวนการแปรรปูตอความสามารถใน น.ส.จริาภรณ สริสิณัห 20,000
การตานปฏกิริยิาออกซเิดชนัของน้ำใบบวับก

5 การผลติยสีตแหงดวยวธิทีำแหง นายบญุเทยีม พนัธเุพง็ 20,000
แบบแชเยอืกแขง็เพือ่ใชในการหมกัไวนผลไม

6 ผลของการทดแทนโซเดยีมคลอไรดดวย นายประพนัธ ปนศโิรดม 20,000
โพแตสเซยีมคลอไรดในการผลติไขเคม็ลดโซเดยีม

7 แบบจำลองทำความเยน็สาธติ นายประมวล ศรกีาหลง 20,000
8 ลกัษณะคณุภาพของนํา้มนัจากเมลด็และ นางพอใจ ถามากร 20,000

กากงาทีไ่ดจากการบบีอดัแบบเยน็
9 การใชเตาหใูนการผลติแพต็ตีเ้นือ้สกุร นางยพุร พชืกมทุร 20,000
10 การใชเปลอืกชัน้กลางของสมโอปรบัปรงุ น.ส.เยาวลกัษณ สรุพนัธพศิษิฐ 20,000

คณุภาพไสกรอกเปรีย้ว
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11 การใชเทคนคิไมโครเวฟตรวจวดัความแกของ นางระจติร สวุพานชิ 20,000

มะมวง
12 การวเิคราะหชนดิและปรมิาณสสีงัเคราะหใน น.ส.ลำพงึ พมุจนัทร 20,000

ไสกรอก
13 การสรางฟลมชวีภาพของแบคทเีรยีอะซติกิ นายวราวฒุิ ครสูง 20,000

บนซงัขาวโพดในระดบัหองปฏบิตักิาร
14 ความคงตวัของรงควตัถเุบทาเลนในน้ำมนัสลดั น.ส.วรพิสัย อารกีลุ 20,000
15 สมบตัทิางเคมกีายภาพบางประการของแปง น.ส.วนัทนยี ชางนอย 20,000

ทีผ่านกระบวนการแชเยอืกแขง็ดวยเครือ่ง
บราเบนเดอรวสิโคกราฟ

16 การปรบัปรงุอาหารคดัแยกเชือ้สำหรบัวเิคราะห นายอดศิร เสวตววิฒัน 20,000
Clostridium perfringens ในน้ำดืม่และน้ำแขง็

17 ประสทิธภิาพการยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีของ นายอสันี วจิติระกะ 20,000
สบสูมนุไพรไทย
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

1 ศกึษาความคดิเหน็ของผรูบับรกิารทีม่ตีอการให น.ส.ณศิวรา จนัทรเพช็ร 50,000
บรกิารของงานบรกิารการศกึษา
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สจล.

2 การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของเทคนคิ น.ส.พรฤดี เนตโิสภากลุ 100,000
วธิกีารขยายคำสบืคนและการวเิคราะหเชือ่มโยง

3 ศกึษาสภาพและปญหาการใชระบบอเีลนินิง่ นายภวูชิ ชยักรเรงิเดช 50,000
(E-Learning) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สจล.

4 การจดัการองคความรขูองคณะเทคโนโลยี นางวนดิา ศภุเจยีรพนัธ 37,000
สารสนเทศ สจล. โดยการประยกุตใชโปรแกรม
Mind Map

5 การพฒันาระบบสารสนเทศการบนัทกึขอมลู นายอภชิาต ฉายะรถี 50,000
งานอาคารสถานทีผ่านเครอืขายไรสาย

6 การศกึษาแนวทางการวดัประสทิธภิาพระบบ นายโอฬาร วงศวริตัน 50,000
ฝงตวั
วทิยาเขตชมุพร

1 ผลของสารสกดัจากพชืสมนุไพรตอการ น.ส.กนกพร บญุญะอตชิาติ 100,000
ควบคมุโรคแอนแทรกโนสในกลวยหอมทอง

2 การผลติพรรณไมน้ำ : ตนไสปลาไหลแดง นายเฉลมิพล สวุรรณภกัดี 97,000
เชงิการคา

3 การศกึษาหองรมควนัหอยแมลงภู น.ส.ดษิฐพร ตงุโสธานนท 95,000
แบบพลงังานความรอนรวม
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4 การชกันำแคลคสัในหนอนตายหยากเพือ่ น.ส.นาตยา มนตรี 100,000

การผลติสารอลัคาลอยด
5 เครือ่งผลติไบโอดเีซลจากน้ำมนัปาลมดบิแบบ นายปญญา แดงวไิลลกัษณ 100,000

หบีแยก
6 ระบบควบคมุความเขมของแสงในโรงเรอืน นายมนตรี ไชยชาญยทุธ 97,800
7 การใชเอนไซมโบรมเีลนทีส่กดัไดจากตน นายวรีวฒัน ฉายา 100,000

สบัปะรด เพือ่ปองกนัและควบคมุโรคเตานม
อกัเสบในโคนม

8 การประยกุตใชปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใน นายสวุฒัน ไกรมาก 100,000
การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาสงัคมอยดูมีสีขุ
ในจงัหวดัชมุพร
สำนกัวจิยัการสือ่สารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ReCCIT)

1 ศกึษาเกีย่วกบัการออกแบบวงจรชมทิทรกิเกอร นายกอบชยั เดชหาญ 149,925
ความเรว็สงูโดยใช BiCMOS

2 การศกึษาเกีย่วกบัการออกแบบวงจรรากทีส่อง นายกอบชยั เดชหาญ 50,000
โดยใชวงจร CCCIIs

3 โครงการพฒันาโปรแกรมสำหรบัดภูาพทาง นายชชูาติ ปณฑวริจุน 131,715
การแพทย

4 สายอากาศชองเปดวงกลมปอนดวยโมโนโพล นายชวูงค พงศเจรญิพาณชิย 50,000
วงกลมสำหรบัการประยกุตใชงานในระบบ
ยานความถีก่วางยิง่ยวด

5 ตวัควบคมุการเหวีย่งขึน้ดวยหลกัการพลงังาน นายถาวร เบญจนราสทุธิ์ 50,000
และตวัควบคมุเซอรโวปอนกลบัสถานะ
เพือ่รกัษาเสถยีรภาพดวยวธิกีำหนดอตัราสวน
คณุลกัษณะสำหรบัระบบอนิเวอรทเพนดลูมั
แบบฐานหมนุ

6 การพฒันาเทคนคิการจำลองแรงแบบมี นายนพพร โชตกิกำธร 106,099
ปฏสิมัพนัธดวยอปุกรณวอีารสำหรบัวตัถุ
ทีแ่ตกหกัไดและการประยกุตใชในดานการ
ฝกฝนทางการแพทย

7 การศกึษาการเชือ่มตอซอฟทแวรกราฟกและ นายนพพร โชตกิกำธร 50,000
การจำลองประเภท Open Source กบั
อปุกรณวอีาร

8 การศกึษาการเปลีย่นแปลงของชัน้ F2 ของ นางนภิา ลลีารจุิ 135,538
ชัน้บรรยากาศไอโอโนสเฟยรบรเิวณละตจิดูต่ำ
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9 การลดทอนของสญัญาณดาวเทยีมเนือ่งจาก นางนภิา ลลีารจุิ 50,000
ฝนในยานความถี ่Ku โดยการพจิารณาผลใน
Slant Path

10 ระบบควบคมุความสมดลุของน้ำในบอเลีย้งกงุ นายบญุวฒัน อตัชู 117,816
โดยใชระบบ XCS

11 การปรบัปรงุระบบการเรยีนรจูำแนกประเภท นายบญุวฒัน อตัชู 50,000
สำหรบัชดุขอมลูทีม่คีวามไมสมดลุ

12 การปรบัปรงุคณุภาพการสือ่สารสำหรบัระบบ นายพเิชฐ มวงนวล 151,392
สือ่สารไรสายในยคุที ่4

13 การทดสอบเพือ่หาผลกระทบเมือ่เปลีย่นแปลง นายพเิชฐ มวงนวล 50,000
ความเรว็ในการใชบรกิารสือ่สารขอมลูผาน
โครงขายจพีอีารเอส

14 ระบบอตัโนมตัสิำหรบัการตรวจพนิจิภาพโดย นายพทิกัษ ธรรมวารนิ 175,864
ใชคณุสมบตัทิีไ่มเปลีย่นแปลงตามการหมนุ

15 การรจูำตวัอกัษรแบบออนไลน นายพทิกัษ ธรรมวารนิ 50,000
16 พฤตกิรรมการมวนตวัของแผนนำแสงชนดิยดืหยนุ นายมงคล มงคลวงศโรจน 131,643
17 การพฒันาระบบทำความเยน็กลองควบคมุ นายมงคล มงคลวงศโรจน 50,000

อเิลก็ทรอนกิในรถยนต
18 สายอากาศแถวลำดบัทีม่อีงคประกอบ นายโมไนย ไกรฤกษ 190,175

สวติซลำคลืน่ทีท่ำงานสองยานความถี่
19 การเพิม่ประสทิธภิาพของการสือ่สารขอมลู นายรตัตกิร วรากลูศริพินัธุ 89,999

ในเครอืขายหลายรปูแบบ
20 ระบบการใหคำปรกึษาเรือ่งสขุภาพอตัโนมตัิ นายรตัตกิร วรากลูศริพินัธุ 50,000

ผานเครอืขายสือ่สารไรสายและอนิเตอรเนต็
21 การศกึษาและออกแบบวงจร CDTA และ นายวรพงศ ตัง้ศรรีตัน 333,944

การประยกุตใชงาน
22 การออกแบบวงจรอนาลอกฟงกชนัทำงานโหมด นายวรพงศ ตัง้ศรรีตัน 50,000

กระแสแบบปรบัคาไดดวยวธิกีารทางดจิติอล
23 การวเิคราะหเทคนคิการออกแบบสำหรบัวงจร นายวรีะเชษฐ ขนัเงนิ 100,732

กรองความถีใ่นโหมดผลรวมและโหมดผลตาง
24 การออกแบบวงจรกรองสญัญาณรบกวนดานออก นายวรีะเชษฐ ขนัเงนิ 50,000

ของอนิเวอรเตอรสำหรบัเชือ่มตอกบัระบบไฟฟา
25 เครือ่งปนเหวีย่ง นายสองเมอืง นนัทขวาง 179,853
26 เครือ่งแสดงคลืน่ไฟฟาหวัใจแบบไรสาย นายสรุพนัธุ เอือ้ไพบลูย 50,000
27 การออกแบบวงจรขยายสญัญาณทีป่รบัอตัรา นายอภนินัท ธนชยานนท 108,299

ขยายไดแบบซมีอสโดยมแีบนดวธิกวาง
28 วงจรเชือ่มตอสำหรบัเซน็เซอร ISFET ใชกำลงังานต่ำ นายอภนินัท ธนชยานนท 50,000





ลำดบัที่                    ชือ่โครงการ                               หวัหนาโครงการ           จำนวนเงนิ                          (บาท)
สำนกัทะเบยีนและประมวลผล

1 สมัประสทิธสหสมัพนัธระหวางคะแนน O-NET น.ส.พฒันา บญุอ่ำ 50,000
 A-NET และคะแนนเฉลีย่สะสมชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลายของการสอบคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษา
ตอในสถาบนัอดุมศกึษา (Admission) กบัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาชัน้ปที ่1 :
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบงั ปการศกึษา 2550
วทิยาลยัรวมดานเทคโนโลยกีารบนัทกึ
ขอมลูและการประยกุตใชงาน

1 บนัทกึความรวมมอืระหวาง สถาบนัเทคโนโลยี นายอภนินัท ธนชยานนท 1,850,000
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงักบั
สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา
ลาดกระบงั

1 บนัทกึความรวมมอืระหวาง สถาบนัเทคโนโลยี นายจติิ หนแูกว 5,000,000
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงักบั
สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
กองทนุวจิยั สจล.

1 การศกึษากระบวนการทำแหงแบบซบัครติคิอล นายเกรยีงศกัดิ ์ไกรวฒันวงศ 120,000
เพือ่พฒันาเมโซพอโรซติีข้องคารบอนซโีรเจล

2 การระบตุวับคุคลโดยใชโครงสรางทางเรขาคณติ นายชชูาติ ปณฑวริจุน 886,000
ทีไ่มแปรผนั 3 มติบินพืน้ผวิใบหนา

3 การประเมนิดชันคีณุภาพภายในและภายนอก น.ส.ปานมนสั ศริสิมบรูณ 100,000
ของสมโอ เพือ่การสงออกทีร่ะยะเวลาเกบ็รกัษา
ตางๆ กนั ดวยวธิไีมทำลายโดยใชเทคนคิ
เนยีรอนิฟราเรดสเปคโตสโคป

4 การหารปูแบบทีเ่หมาะสมของขอตอรปูทรงกลม นายมงคล มงคลวงศโรจน 100,000
เพือ่ลดการสกึหรอ

5 ระบบอตัโนมตัสิำหรบัการแยกชนดิความผดิปกติ นายปตเิขต สรูกัษา 100,000
ของฐานรองฮารดดสิกในกระบวนการผลติ

6 การศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบการรบัรมูลภาวะ น.ส.วนัเพญ็ เจรญิตระกลูปติ 65,550
ทางน้ำของชมุชนบรเิวณตนน้ำและปลายน้ำ
ของคลองอตูะเภาจงัหวดัสงขลา
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7 การศกึษาอทิธพิลการเดนิทางของคนทำงานใน น.ส.วนัเพญ็ เจรญิตระกลูปติ 61,500

พืน้ทีท่ีม่คีวามสมดลุระหวางบานและทีท่ำงาน
ทีต่างกนั ทีม่ผีลตอปญหามลพษิทางอากาศ
กรณศีกึษา พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

8 การออกแบบตนแบบศนูยบรกิารลกูคา นายนพปฎล สวุจันานนท 97,500
การไฟฟาสวนภมูภิาค ภาค 3

9 การออกแบบสภาพแวดลอมภายในโรงเรยีน น.ส.เบญจมาศ กฏุอนิทร 92,500
ศลิปะสำหรบัเดก็ปฐมวยั

10 การประเมนิศกัยภาพและคณุภาพดาน น.ส.มนสชิา เพชรานนท 99,500
การทองเทีย่วจงัหวดัศรสีะเกษ

11 การสงัเคราะหและสมบตัทิางไฟฟาของ นายนราธปิ วทิยากร 96,000
สารเฟรโรอเิลก็ตรกิในระบบ Pb(Zr1/2 Ti1/2)
O3-Pb(Co1/3Nb2/3)O3

12 การคดัแยกและความหลากหลายทางพนัธกุรรม นางสพุตัรา โพธิเ์อีย่ม 120,000
ของ Beauveria spp. ในพืน้ทีภ่าคกลาง
(Plutella xylostella) ของประเทศไทยและ
ประสทิธภิาพของ Beauveria bassiana ตอ
การควบคมุหนอนในผกั(Plutella xylostella)

13 การผลติกรดโพรพโิอนกิเพือ่ยบัยัง้เชือ้ราและยสีต นางสขุใจ ชจูนัทร 99,000
โดยเชือ้ Propionibacterium acidipropionici
ATCC 4965 ทีถ่กูตรงึดวยแคลเซยีมอลัจเินต
โดยใชเวยเปนซบัสเตรต

14 การปรบัปรงุพนัธบุวัหลวงโดยวธิตีดัแตงพนัธกุรรม น.ส.สเุม อรญันารถ 999,000
15 การศกึษาคณุลกัษณะบางประการของแบคทเีรยี นายพรหมมาศ คหูากาญจน 100,000

เขตรากพชืจากระบบการปลกูพชืโดยไมใชดนิ
ทีม่ศีกัยภาพในการควบคมุเชือ้ Pythiuim spp.

16 ศนูยเครอืขายเทคโนโลยเีนือ้สตัว นางจฑุารตัน เศรษฐกลุ 2,332,067
17 การพฒันาผลติภณัฑโยเกริตโพรไบโอตคิจาก นางวรรณา ตัง้เจรญิชยั 100,000

นมแพะ
18 การพฒันาและการตรวจสอบความใชไดของ น.ส.วรพิสัย อารกีลุ 100,000

การทดสอบปรมิาณเตตราไซคลนิและอนพุนัธ
ในกงุดวยวธิลีคิวิโครมาโตรกราฟฟสมรรถนะสงู

19 การใชประโยชนสารสกดับรสิทุธิจ์ากกากงาเปน นางพอใจ ถามากร 90,000
สารตานออกซเิดชนัในน้ำมนับรโิภค

20 การศกึษาและรวบรวมสมนุไพรบรเิวณภาคใต นายเฉลมิพล สวุรรณภกัดี 120,000
ตอนบนเพือ่การใชประโยชนอยางยัง่ยนื





ลำดบัที่                    ชือ่โครงการ                                หวัหนาโครงการ            จำนวนเงนิ                          (บาท)
สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.)

1 การพฒันาตนแบบโปรแกรมไฟไนตเอลเิมนต นายอสิระชยั งามหรู 750,000
สำหรบัการวเิคราะหปญหาเรโซแนนซใน
ชิน้สวนฮารดดสิก

2 การแยกวติามนิอจีากน้ำมนัปาลมดบิ นายประกอบ กจิไชยา 500,000
3 การประยกุตใชโครงขายประสาทเทยีมสำหรบั นายแหลมทอง  เหลาคงถาวร 221,500

การพยากรณกำลงัรบัน้ำหนกัแบกทานสงูสดุ
ของเสาเขม็ตอกในชัน้ดนิกรงุเทพฯ

4 การทำนายคณุสมบตัติางๆ ของคอนกรตี นายคมสนั มาลสีี 123,100
มวลเบาระบบ CLC จากคาความหนาแนน
ของคอนกรตี

5 การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรเพือ่ควบคมุ นางพมิพเพญ็ พรเฉลมิพงศ 819,500
ระบบการนึง่ปลาทนูา เพือ่เพิม่ผลผลิตและ
คณุภาพปลาทนูากระปอง

6 การศกึษาอทิธพิลของอนิเดยีมทีม่ตีอการ นายกรรณชยั กลัยาศริิ 239,780
เปล่ียนแปลงคณุสมบตัแิละโครงสรางจลุภาค
ของโลหะบดักรไีรสารตะกัว่ชนดิ Sn-0.3Ag-0.7Cu

7 การหลอลืน่แบบฟลมผสมดวยของไหลชนดิ นายมงคล มงคลวงศโรจน 663,334
นอนนวิโทเนีย่น

8 วงจรรวมแอนะลอ็กและผสมสญัญาณแบบ นายอภนินัท ธนชยานนท 400,000
ซมีอสทีใ่ชกำลงัไฟต่ำมากสำหรบัการประยกุต
ใชงานดานชวีการแพทยและการดแูลสขุภาพ
รอบตวั

9 พฤตกิรรมการบรโิภคพืน้ทีเ่พือ่การอยอูาศยั น.ส.วนัเพญ็ เจรญิตระกลูปติ 311,000
แบบ gated community ของชนชัน้กลาง-สงู
ในกรงุเทพมหานคร กรณคีวามเทาเทยีมใน
การใชพืน้ทีแ่ละผลกระทบตอรปูแบบของเมอืง

10 การพฒันาการจำลองสารกึง่ตวันำในสมบตัิ นายธรีวฒัน ประกอบผล 571,286
สำหรบัใชศกึษาเซลลแสงอาทติย

11 ระบบการผลติและการตลาดโคเนือ้ จงัหวดัตาก นายธำรงค เมฆโหรา 568,150
12 การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติกลวยไข นายสมเกยีรติ สสีนอง 266,666

คณุภาพเพือ่การสงออก
13 การขยายโอกาสธรุกจิเนือ้โคของไทย นางจฑุารตัน เศรษฐกลุ 323,206
14 การศกึษากลมุโปรตนีของเสนใยกลามเนือ้ที่ นางจฑุารตัน เศรษฐกลุ 442,000

เกีย่วของกบัลกัษณะความนมุของเนือ้โคพืน้เมอืง

จำนวนโครงการวจิยัทีไ่ดรบังบประมาณอดุหนนุจากแหลงทนุภายนอก  ปงบประมาณ 2551
(ไมรวมงานสรางสรรค) จำนวน  97  โครงการ จำนวนเงนิทัง้สิน้ 80,308,262  บาท
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15 การผลติผกัคณุภาพเพือ่การสงออกและถายทอด นายพรหมมาศ  คหูากาญจน 91,624

เทคโนโลยกีารปลกูผกัปลอดสารพษิในโรงตาขาย
กนัแมลง ในจงัหวดัเชยีงใหม เชยีงราย พะเยา
และนครปฐม

16 ศนูยเครอืขายเทคโนโลยเีนือ้สตัว นางจฑุารตัน เศรษฐกลุ 2,878,700
17 การพฒันากระบวนการผลติผลติภณัฑแครกเกอร นายวฒุชิยั นาครกัษา 552,200

จากขาวมอลต ดวยเทคนคิไมโครเวฟ
18 การปรบัปรงุคณุภาพเนือ้สมัผสัเนยแขง็มอสซาเรล นางวรรณา ตัง้เจรญิชยั 444,450

จากน้ำนมกระบอื
19 การใชพชืสมนุไพรชนดิตางๆ ในการเพิม่มลูคาเชงิ นายประพนัธ ปนศโิรดม 147,500

พาณชิยและคณุคาเชงิสขุภาพของน้ำสมสายชกูลัน่
20 การพฒันาระบบการผลติลกูปมูาระบบปด นายพมิาน เถาสมบตัิ 732,177

น้ำหมนุเวยีนชวีภาพ
21 การสำรวจการผลติมะละกอในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร น.ส.กนกพร บญุญะอตชิาติ 241,000
22 การศกึษาหวงโซอปุทาน (Supply Chain) โคเนือ้ นายเทยีมพบ กานเหลอืง 526,350

ในจงัหวดัชมุพรและประจวบครีขีนัธ
สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)
และสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.)

1 เทคโนโลยคีลืน่แมเหลก็ไฟฟาเพือ่เกษตรยัง่ยนื นายโมไนย ไกรฤกษ 2,500,000
(ทนุสงเสรมิกลมุวจิยั)

2 การศกึษาวงแหวนควอนตมั, การสรางและ นายประธาน บรุณศริิ 240,000
การประยกุตใชงาน

3 การผลติไบโอดเีซลจากจลุนิทรยีทีค่ดัเลอืกแลว น.ส.จดิาภา ทนิอย 240,000
ในอาหารทีเ่ตรยีมจากกากสบัปะรด

4 พอลเิมอรยอยสลายไดจากเทอรโมพลาสตกิ นางจฑุารตัน ปรชัญาวรากร 400,000
สตารชและพอลเิอทลินีโดยมเีสนใยธรรมชาติ
เปนสารเสรมิแรง

5 การพฒันาตอยอดทฤษฎเีซตดวยปรพินัธรฟั น.ส.พรรณทพิย  ภทัรอนิทากร 170,500
เชงิฐานความจแุละขอบเขตรฟัเนต

6 การเปลีย่นแปลงสใีบและการเสือ่มสภาพของ น.ส.กนกพร บญุญะอตชิาติ 240,000
ใบผกัเหลยีงหลงัการเกบ็เกีย่ว
สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)

1 โครงการวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน นางสภุาวดี รตันมาศ 500,000
ทางไกลแบบสองทาง โดยการใชระบบการประชมุ

2 การศกึษาเพือ่พฒันาขดีความสามารถดาน นางวลยัลกัษณ   อตัธรีวงศ 2,090,900
โลจสิตกิสและโซอปุทานสำหรบัผลติภณัฑชมุชน
และทองถิน่

3 ทนุโครงการเครอืขายเชงิกลยทุธเพือ่การผลติและ นายประธาน บรุณศริิ 230,000
พฒันาอาจารยในสถาบนัอดุมศกึษา ป 2550
(ทนุแลกเปลีย่นนกัวจิยั)
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4 ทนุโครงการเครอืขายเชงิกลยทุธเพือ่การผลติและ นางวรรณา ตัง้เจรญิชยั 259,000

พฒันาอาจารยในสถาบนัอดุมศกึษา ป 2550
(ทนุเชญิผเูชีย่วชาญตางประเทศ)
สำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ(วช.)

1 การสงัเคราะหเมโซพอรสัคารบอนเพือ่การดดูซบั นายเกรยีงศกัดิ์   ไกรวฒันวงศ 387,000
แคโรทนีอยดในน้ำมนัปาลมดบิ

2 การใชน้ำบาดาลรวมกบัน้ำผวิดนิอยางยัง่ยนืใน นายทรงวฒุิ แสงจนัทร 1,896,000
พืน้ทีท่ีม่ปีญหาดนิเคม็

3 ไมเทยีมพอลเิมอรคอมโพสติจากเสนใยหญาแฝก นายอทิธพิล แจงชดั 1,400,000
ผสมเทอรโมพลาสตกิ
ศนูยประสานงานนกัเรยีนทนุรฐับาลทาง
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(ศนวท.)

1 วงจรแปลงผนัไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแส นายอนวุฒัน จางวนชิเลศิ 250,000
แบบสวติซดวยแรงดนัศนูย สำหรบัเครือ่งตดัโลหะ
แบบพลาสมา

2 กลยทุธการกำหนดราคาในการสงผานขอมลูผาน นายกฤษณ วงรจุริะ 250,000
เครอืขายไรสายทีม่กีารเชือ่มตอแบบถงึกนัหมด
สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.)

1 โครงการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติแผนฟลมบาง นายสรุตัน อารรีตัน 300,000
โพลเิมอรโปรงแสงสำหรบัหอหมุเซลล
แสงอาทติยพาณชิย
ทนุวจิยัมหาบณัฑติ สำนกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวจิยั (สกว.)

1 การประเมนิดชันคีณุภาพภายในและภายนอก น.ส.ปานมนสั ศริสิมบรูณ 100,000
ของสมโอ เพือ่การสงออกทีร่ะยะเวลาเกบ็รกัษา
ตางๆ กนั ดวยวธิไีมทำลายโดยใชเทคนคิเนยีร
อนิฟราเรดสเปคโตสโคป

2 การหารปูแบบทีเ่หมาะสมของขอตอรปูทรงกลม นายมงคล มงคลวงศโรจน 100,000
เพือ่ลดการสกึหรอ

3 ระบบอตัโนมตัสิำหรบัการแยกชนดิความผดิปกติ นายปตเิขต สรูกัษา 100,000
ของฐานรองฮารดดสิกในกระบวนการผลติ

4 การศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบการรบัรมูลภาวะทางน้ำ น.ส.วนัเพญ็ เจรญิตระกลูปติ 65,550
ของชมุชนบรเิวณตนน้ำและปลายน้ำของคลอง
อตูะเภา จงัหวดัสงขลา

5 การออกแบบตนแบบศนูยบรกิารลกูคาการไฟฟา นายนพปฎล สวุจันานนท 97,500
สวนภมูภิาค ภาค 3
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6 การออกแบบสภาพแวดลอมภายในโรงเรยีนศลิปะ น.ส.เบญจมาศ กฏุอนิทร 92,500

สำหรบัเดก็ปฐมวยั
7 การประเมนิศกัยภาพและคณุภาพดานการ น.ส.มนสชิา เพชรานนท 99,500

ทองเทีย่วจงัหวดัศรสีะเกษ
8 การศกึษาอทิธพิลการเดนิทางของคนทำงานใน น.ส.วนัเพญ็ เจรญิตระกลูปติ 61,500

พืน้ทีท่ีม่คีวามสมดลุระหวางบานและทีท่ำงานที่
ตางกนั ทีม่ผีลตอปญหามลพษิทางอากาศกรณี
ศกึษา พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

9 การผลติกรดโพรพโิอนกิเพือ่ยบัยัง้เชือ้ราและยสีต นางสขุใจ ชจูนัทร 99,000
โดยเชือ้ Propionibacterium acidipropionici
ATCC 4965ทีถ่กูตรงึดวยแคลเซยีมอลัจเินต
โดยใชเวยเปนซบัสเตรต

10 การศกึษาคณุลกัษณะบางประการของแบคทเีรยีเขต- นายพรหมมาศ คหูากาญจน 100,000
รากพชืจากระบบการปลกูพชืโดยไมใชดนิทีม่ี
ศกัยภาพในการควบคมุเชือ้ Pythium spp.

11 การพฒันาผลติภณัฑโยเกริตโพรไบโอตคิจากนมแพะ นางวรรณา ตัง้เจรญิชยั 100,000
12 การพฒันาและการตรวจสอบความใชไดของการ น.ส.วรพิสัย อารกีลุ 100,000

ทดสอบปรมิาณเตตราไซคลนิและอนพุนัธในกงุ
ดวยวธิลีคิวิโครมาโตรกราฟฟสมรรถนะสงู

13 การใชประโยชนสารสกดับรสิทุธิจ์ากกากงาเปน นางพอใจ ถามากร 90,000
สารตานออกซเิดชนัในน้ำมนับรโิภค
บรษิทั เบลตนั อนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย)
จำกดั

1 การพฒันาตนแบบโปรแกรมไฟไนตเอลเิมนต นายอสิระชยั งามหรู 311,000
สำหรบัการวเิคราะหปญหาเรโซแนนซในชิน้สวน
ฮารดดสิก
บรษิทั สขุสมบรูณน้ำมนัปาลม จำกดั

1 การแยกวติามนิอจีากน้ำมนัปาลมดบิ นายประกอบ กจิไชยา 450,000
บรษิทั ฟดู แมชชนีเนอรี ่จำกดั

1 การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรเพือ่ควบคมุ นางพมิพเพญ็ พรเฉลมิพงศ 850,000
ระบบการนึง่ปลาทนูา เพือ่เพิม่ผลผลติและ
คณุภาพปลาทนูากระปอง
บรษิทั ปนูซเีมนตนครหลวง จำกดั (มหาชน)

1 การประยกุตใชโครงขายประสาทเทยีมสำหรบั นายแหลมทอง เหลาคงถาวร 100,000
การพยากรณกำลงัรบัน้ำหนกัแบกทานสงูสดุของ
เสาเขม็ตอกในชัน้ดนิกรงุเทพฯ

2 การทำนายคณุสมบตัติางๆ ของคอนกรตีมวลเบา นายคมสนั มาลสีี 50,000
ระบบ CLC จากคาความหนาแนนของคอนกรตี
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บรษิทั เพโทรกรนี จำกดั

1 การดดัแปลงรถยนต Honda Civic และ Toyota นายจนิดา เจรญิพรพาณชิย 2,000,000
Vios สำหรบัการใชเชือ้เพลงิ E85
บรษิทั นเิดค็ อเิลก็ทรอนกิส (ประเทศไทย)
จำกดั

1 Auto Inspection Machine, IQC Auto Inspection นายปตเิขต สรูกัษา 3,833,760
Machine (VMI) (สจล.) ปที ่3
บรษิทั ทโีอท ีจำกดั (มหาชน)

1 TOT Multimedia Business with Universities นายวศิษิฎ หริญักติติ 500,000
(TOT MBU)
บรษิทั อตุสาหกรรมอเิลก็โทรนคิส จำกดั
(มหาชน)

1 พฒันาออกแบบ Wafers และอปุกรณตอเนือ่งจาก นายวสิทุธิ์ ฐติริงุเรอืง 250,000
Wafers (Diodes & Transistors)
มลูนธิสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย

1 การศกึษาเพือ่วางระบบบรหิารจดัการกำลงัคน นายวชัระ ฉตัรวริยิะ 300,000
รองรบัการวางแผนพฒันากำลงัคน
ภาคอตุสาหกรรมของประเทศ

2 การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ขอมลูตลาด- นายวชัระ ฉตัรวริยิะ 935,000
แรงงานและการจดัทำแผนกำลงัคนระดบัจงัหวดั
การเคหะแหงชาต ิ(กคช.)

1 การศกึษาหลกัการดานการพฒันาทางวศิวกรรม นางวรวรรณ โรจนไพบลูย 3,500,000
ชลศาสตรผลกระทบต่ำ (Low Impact development)
เพือ่หาแนวทางสำหรบัการออกแบบ
บรษิทั วลัยวพีาณชิย อตุสาหกรรม จำกดั

1 พฒันาสตูรผสมของพลาสตกิยอยสลายไดทางชวีภาพ นายอทิธพิล แจงชดั 156,923
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

1 การพฒันาอาหารเทยีมไหมวยัออน นายอำมร อนิทรสงัข 140,000
2 การควบคมุไรศตัรเูหด็โดยสารสกดัพชืปา นายอำมร อนิทรสงัข 100,000

โครงการ IRPUS มหาวทิยาเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบรุี

1 การใชยสีตจากขบวนการผลติไวนเปนอาหารสำหรบั นายสมชาย หวงัวบิลูยกจิ 90,000
อนบุาลลกูกงุแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

2 การประยกุตใช Constrait - Based Reasoning น.ส.พรฤดี เนตโิสภากลุ 90,000
ในการสรางแพค็เกจทวัร
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เครอืขายภาคกลางตอนบน มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.)

1 การถายทอดเทคโนโลยกีารผลติและการใชน้ำสม นางดวงกมล ปานรศทพิย 180,000
ควนัไมใหกบัเกษตรกรชาวสวนมะมวง ธรรมาธวิฒัน
บรษิทั เอน็ อ ีเฮล็ธ ฟดูส จำกดั

1 การใชพชืสมนุไพรชนดิตางๆ ในการเพิม่มลูคาเชงิ นายประพนัธ ปนศโิรดม 147,500
พาณชิยและคณุคาเชงิสขุภาพของน้ำสมสายชกูลัน่
หางหนุสวนจำกดั สนิสาลสีแนค็และบสิกติ

1 การพฒันากระบวนการผลติผลติภณัฑแครกเกอร นายวฒุชิยั นาครกัษา 194,000
จากขาวมอลตดวยเทคนคิไมโครเวฟ
บรษิทั มรูาห แดรี ่จำกดั

1 การปรบัปรงุคณุภาพเนือ้สมัผสัเนยแขง็มอสซาเรล นางวรรณา ตัง้เจรญิชยั 103,000
จากน้ำนมกระบอื
คณะกรรมการอาหารแหงชาติ

1 การจดัทำกรอบแนวคดิ รปูแบบโครงสรางและ นางประภาพร ขอไพบลูย 893,000
ยทุธศาสตรความปลอดภยัอาหารของประเทศเพือ่
นำเสนอตอ”คณะกรรมการอาหารแหงชาต”ิ ภายใต
พระราชบญัญตัคิณะกรรมการอาหารแหงชาติ
พ.ศ.2550
บรษิทั วงัมะนาวเกษตรภณัฑ จำกดั

1 การใชเจลผสมบกุและเพคตนิเปนสารเคลอืบ นางศศวิมิล ชืน่อิม่ อาเหมด็ 100,000
สมนุไพรเพือ่เสรมิในอาหารสตัว
บรษิทั ไวนวเิศษ จำกดั

1 การใชประโยชนจากยสีตทีเ่หลอืจากการหมกัไวน นายวราวฒุิ ครสูง 95,000
เพือ่ทดแทนยสีตสกดัในอาหาร

2 การหมกัไซเลทจากเศษขาวโพดฝกออน เศษ นายวราวฒุิ ครสูง 95,000
ขาวโพดหวานผสมกบัยสีตทีเ่หลอืจากการผลติไวน

3 การพฒันากระบวนการผลติน้ำสมสายชหูมกัใน นายวราวฒุิ ครสูง 675,600
ถงัหมกั High Speed Agitation ขนาด 600 ลติร
บรษิทั สทุธลิกัษณ อนิโนฟดู จำกดั

1 การคดัแยกแบคทเีรยีแลกตกิทีผ่ลิตกรดต่ำสำหรบั นายอดศิร เสวตววิฒัน 95,000
เปนกลาเชือ้ในการหมกัไสกรอกอสีาน

2 การศกึษาคณุสมบตักิารเปนกลาเชือ้โปรไบโอตกิ นายอดศิร เสวตววิฒัน 95,000
ของแบคทเีรยีแลกตกิทีผ่ลติแบคเทอรโิอซนิ
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สำนกังานตรวจสอบคณุภาพสนิคาปศสุตัว
กรมปศสุตัว

1 ผลของแคลเซยีมไฮโปคลอไรทโซเดยีมไฮดรอกไซด นายอดศิร เสวตววิฒัน 300,000
และกรดไนตรกิตอ การฆาเชือ้ Enterobacter
sakayaki ทีป่นเปอนในกระบวนการรบัน้ำนมของ
สหกรณรบัน้ำนม
รานคาขนมลกูชบุ

1 การใชสารสกดั Polyphenol จากเปลอืกมะมวงเพือ่ลด นายอดศิร เสวตววิฒัน 300,000
เชือ้ Staphylococcus aureus ในขนมลกูชบุ
BRT

1 การใชน้ำมนัหอมระเหยเพือ่กำจดัไรฝนุ นายอำมร อนิทรสงัข 200,000
2 ความหลากหลายของไรฝนุและไรในโรงเกบ็ นายอำมร อนิทรสงัข 200,000

สถาบนับณัฑติวทิยาศาสตรและเทคโนโลยไีทย
(TGIST) สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.)

1 เทคโนโลยสีายอากาศ นายโมไนย ไกรฤกษ 2,083,333
ศนูยนาโนเทคโนโลยแีละอเิลก็ทรอนกิส
(NANOTEC)

1 บนัทกึความรวมมอืระหวางสถาบนัเทคโนโลยี นายจติิ หนแูกว 5,000,000
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงักบั
สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาตใินการจดัตัง้วทิยาลยันาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกลาลาดกระบงั
กรมปศสุตัว

1 การศกึษากระบวนการผลติและจำหนายไวนเปน นายธำรงค เมฆโหรา 381,073
อาหารสำหรบัอนบุาลลกูกงุแวนนาไม (Litopenaeus
vannamei)
ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและวสัดุ
แหงชาต ิ(NECTEC)

1 บนัทกึความรวมมอืระหวางสถาบนัเทคโนโลยี นายอภนินัท ธนชยานนท 30,756,100
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงักบั
สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาต ิในการจดัตัง้วทิยาลยัรวมดานเทคโนโลยี
การบนัทกึขอมลูและการประยกุตใชงาน
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ลำดบัที่                           ชือ่โครงการ                                   หวัหนาโครงการ         จำนวนเงนิ                          (บาท)
สำนกันโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.)

1 อนิเวอรเตอรหลายระดบักบัการเชือ่มตอแหลงจาย นายสรุนิทร คำฝอย 38,000
ไฟตรงแยกอสิระสำหรบัการประยกุตใชกบัพลงังาน

2 วงจรแปรผกผนัแรงดนัไฟตรงเปนไฟตรงหลายระดบั นายสรุนิทร คำฝอย 38,000
แยกสวน

3 หมอแปลงรกัษาระดบัแรงดนัไฟฟาอตัโนมตัิ นายสรุนิทร คำฝอย 38,000
4 ไฮบรดิอนิเวอรเตอรสำหรบัประยกุตใชงานไมโครกรดิ นายประภาษ ไพรสวุรรณา 35,500
5 การแปรผกผนัไฟตรงเปนไฟตรง สำหรบัการประยกุต นายประภาษ ไพรสวุรรณา 35,500

ใชงานกบัระบบสงจายกำลงัไฟฟากระแสตรง
6 การขบัเคลือ่นมอเตอรซงิโครนสัชนดิแมเหลก็ถาวร นายประภาษ ไพรสวุรรณา 40,000

สำหรบัการประยกุตใชงานในรถยนตแบบไฮบรดิจ
7 เชือ้เพลงิสงัเคราะหจากปฏกิริยิาการแตกตวัของ นายตะวนั สขุนอย 70,500

พอลเิอทลินีโดยใชซโีอไลบตีาเปนตวัเรงปฏกิริยิา
ในกระบวนการแบบตอเนือ่ง

8 การผลติไบโอดเีซลจากน้ำมนัพชืทีใ่ชแลวดวย นางสจุนิต ตนัตพิสิฐิกลุ 30,000
พลงังานจากแสงอาทติย

9 การสงัเคราะหไบโอดเีซลโดยใชแคลเซยีมออกไซด นายภเิษก รงุโรจนชยัพร 30,000
จากเปลอืกไขเปนตวัเรงปฏกิริยิา

10 การผลติไบโอดเีซลโดยใชอนภุาคนาโนซงิคออกไซด นายภเิษก รงุโรจนชยัพร 30,000
เปนตวัเรงปฏกิริยิา







ดานการบรหิารจดัการ
   ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุ

ทหารลาดกระบัง มุงพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จดัการเพือ่เสรมิสรางประสทิธภิาพขององคกร เพือ่ยก
ระดับการบริหารจัดการสถาบัน สูมาตรฐานสากล
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดกำหนดนโยบาย
ในการดำเนนิงาน ดงันี้
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1. ดานการผลติบณัฑติ ผลติบณัฑติทกุระดบั

ใหมคีณุภาพ มคีวามสามารถทัง้ทางดาน
ทฤษฎแีละปฏบิตั ิคดิเปน ทำเปน สอดคลอง
กับความตองการของภาคธุรกิจอุตสาห-
กรรม และตามความตองการของการพฒันา
ประเทศ  ตลอดจนสามารถแขงขันไดใน
ระดบันานาชาติ

2. ดานวชิาการและวจิยั ยกระดบัของสถาบนั
ใหมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ  เปน
มหาวทิยาลยัวจิยัทีส่ามารถสรางนวตักรรม
ใหม ๆ  และเปนทีย่อมรบัในระดบันานาชาติ

3. ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม เพิ่ม-
บทบาทของสถาบนั ในการพฒันาประเทศ
โดยการบริการวิชาการและถายทอดองค
ความรหูลายรปูแบบสสูงัคม

4. ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใชจุด
แขง็ของสถาบนั  ในการประยกุตองคความรู
ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี เพือ่
การทำนบุำรงุศลิปะและวฒันธรรมใหเกดิ
ประโยชนตอประเทศ

5. ดานการพัฒนาองคกร พัฒนาระบบการ
บรหิารจดัการสถาบนั ใหเปนเอกภาพ ถกูตอง
รวดเรว็  โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้
การพฒันาทรพัยากรบคุคลและการจดัระบบ
สวสัดกิาร
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ตามที่คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 25

พฤษภาคม 2542 เหน็ชอบในหลกัการแผนปฏบิตักิาร
ในการปรบัเปลีย่นเปนมหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั

และสถาบนั ไดดำเนนิการจดัทำรางพระราชบญัญตัิ
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
พ.ศ. .... โดยใหบุคลากรของสถาบัน มีสวนรวมใน
การแสดงความคดิเหน็และเสนอ สกอ. เพือ่ดำเนนิการ
ตอไป ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551
(พ.ร.บ. สจล. ฉบบัในกำกบัของรฐั) ไดมผีลบงัคบัใชใน
วนัที ่8 มนีาคม 2551

พ.ร.บ. ฉบบันี ้ เปนการเปลีย่นสถานภาพของ
สถาบนั เพือ่ใหเปนมหาวทิยาลยัของรฐัทีไ่มเปนสวน
ราชการแตอยูในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชนในการ
บริหารจัดการที่เปนอิสระและมีความคลองตัว ทั้ง
ระบบบริหารงานบุคคล การเงินและทรัพยสิน การ
พสัด ุและระบบการบรหิารทางวชิาการ เพือ่ใหสถาบนั
สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมี
คณุภาพและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ พ.ร.บ. ฉบบันีไ้ด
กำหนดอำนาจหนาที่ของสถาบัน ไวอยางชัดเจน
ซึง่จะทำใหสถาบนั สามารถดำเนนิกจิการตางๆ ได
อยางกวางขวางมากขึน้ เชน สามารถลงทนุหรอืรวม
ลงทุนหรือจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อนำผลงานคนควาวิจัย
ของสถาบนั ไปหาประโยชนในเชงิพาณชิยได อนัจะ
กอใหเกดิรายไดและชือ่เสยีงใหกบัสถาบนั

ในสวนของการรบันกัศกึษา พ.ร.บ. ฉบบันีไ้ด
กำหนดใหสถาบัน ตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่
สถาบนั รบัเขาศกึษาในสถาบนั และนกัศกึษาทีข่าด
แคลนทนุทรพัย เพือ่เปนหลกัประกนัใหกบันกัศกึษา
วาสถาบนั จะสงเสรมิและสนบัสนนุใหนกัศกึษาไดมี
โอกาสเรยีนจนจบปรญิญาตร ีรวมทัง้จะจดัหาทนุให
นกัศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรพัยอยางแทจรงิดวย

จาก พ.ร.บ. ฉบบันี ้สถาบนั ไดจดัใหมคีณะ-
กรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน คณะกรรมการ
ประเมินผลการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการอทุธรณและรองทกุข คณะกรรมการ-
กำกับนโยบายและพัฒนาบุคลากร สภาคณาจารย
และพนกังาน สภาวชิาการ คณะกรรมการผบูรหิาร-
สถาบัน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะ-
กรรมการการเงนิและทรพัยสนิสถาบนั คณะกรรมการ-
พสัดสุถาบนั และมรีะบบประเมนิพนกังานสถาบนั ทีม่ี
มาตรฐานและเปนธรรม รวมทัง้มกีารประเมนิผบูรหิาร

Ê





โดยคณะกรรมการประเมนิผล ตลอดจนมกีารกำหนด
หลกัประกนัใหขาราชการและลกูจางประจำทีเ่ปลีย่น
สถานภาพเปนพนกังานสถาบนั หรอืลกูจางของสถาบนั
แลวแตกรณี ตองไดรับเงินเดือน คาจาง ประโยชน
ตอบแทนไมนอยกวาทีเ่คยไดรบักอนเขาเปนพนกังาน
สถาบนัหรอืลกูจางของสถาบนั แลวแตกรณี
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1. การพฒันาระบบการสำรวจภาวะการ

หางานทำของบณัฑติ
จากการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคณุทหารลาดกระบงั ไดมกีารผลติบณัฑติเพิม่ขึน้
ทุกป ทำใหการเก็บขอมูลภาวะการหางานทำของ
บณัฑติ ไดไมครบถวนตามจำนวนทีค่วรจะเปน ดงันัน้
กองแผนงาน สำนกังานอธกิารบด ีและสำนกัทะเบยีน
และประมวลผล ไดรวมกันดำเนินการพัฒนาระบบ
การสำรวจภาวะการหางานทำของบณัฑติขึน้ ตัง้แตป
งบประมาณ 2550 และใชกบับณัฑติรนุปการศกึษา
2549 เปนรนุแรก และในปงบประมาณ 2551 สถาบนั
ไดดำเนนิการปรบัปรงุแบบสำรวจ ใหมขีอคำถามที่
ครอบคลมุกบัความตองการของหนวยงานตางๆ เพือ่
ลดความซ้ำซอนในการจดัเกบ็ขอมลูตามแบบสำรวจฯ
โดยใหบัณฑิตกรอกขอมูลภาวะการหางานทำของ
บัณฑติใหเรยีบรอยกอนทีจ่ะขึน้ทะเบยีนบณัฑติผาน
เวบ็ไซตของสำนกัทะเบยีนและประมวลผล

2. การพฒันาระบบชวยจดัหองสอบ
การจัดหองสอบเปนสิ่งที่จำเปนและสำคัญ

ตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบงั  การนำระบบคอมพวิเตอรมาใชในการจดั
หองสอบ จะทำใหเกิดความรวดเร็ว และขอมูลทัน
สมัยอยูเสมอ การพัฒนาระบบชวยจัดหองสอบ
ประกอบดวยระบบฐานขอมลู 3 สวน คอื ระบบฐาน
ขอมูลหองเรียน ระบบจัดหองสอบ และระบบจัด
กรรมการคมุสอบ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้

2.1 ระบบฐานขอมลูหองเรยีน ทำหนาทีเ่กบ็
ขอมลูหองเรยีนภายในสถาบนั ซึง่ระบบสามารถเกบ็
ขอมลูหองเรยีน ประกอบดวย หมายเลขหอง ชือ่หอง
รวมทัง้เกบ็ขนาดของหอง(ตารางเมตร) จำนวนแถว
จำนวนคอลมันทีใ่ชในการจดัการเรยีนการสอน และ

การสอบ ระบบสามารถเกบ็ขอมลูอาคาร หมายเลข
อาคาร ชือ่อาคาร ชือ่ยออาคาร และระบบสามารถ
แสดงสถิติการใชหองเรียนในแตละหองเรียนโดย
แสดงจำนวนนกัศกึษาทีใ่ชหองแตละวนั ปรมิาณการ
ใชงานในเวลา ปรมิาณการใชงานนอกเวลา เปนตน

2.2 ระบบจดัหองสอบ เปนระบบทีท่ำหนาที่
จัดหองสอบในสถาบัน โดยสามารถทำหนาที่นำ
ขอมลูการลงทะเบยีนและขอมลูหองเรยีนมาจดัหอง
สอบ โดยระบบสามารถจดันกัศกึษาลงในแตละหอง
สอบได ในการจัดหองสอบจัดแถวเวนแถวสำหรับ
แตละวชิา ระบบสามารถแสดงและทำรายงานตาราง-
สอบตามรูปแบบที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
กำหนด สามารถแสดงและทำรายงานแผนผังหอง
สอบไดถงึระดบันกัศกึษา และสามารถแสดงขอมลู
หองสอบในระบบสารสนเทศนกัศกึษา เพือ่อำนวย
ความสะดวกแกนกัศกึษา

2.3. ระบบจดักรรมการคมุสอบ เปนระบบทีท่ำ
หนาทีจ่ดักรรมการคมุหองสอบ โดยระบบสามารจดั
กรรมการคมุสอบลงในแตละหอง ซึง่แตละหองอาจมี
กรรมการคมุสอบไมเทากนั ระบบสามารถแสดงและ
ทำรายงาน ตารางการคมุสอบ แยกตามคณะและ
ภาควชิา รวมทัง้สนบัสนนุการแลกวนัคมุสอบ หรอื
เปลีย่นผคูมุสอบ โดยไมขดัตอนโยบาย

3. ระบบอาจารยทีป่รกึษา
เพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนจากสถาบัน

มากที่สุด อาจารยที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสำคัญใน
การพัฒนานักศึกษาใหประสบความสำเร็จในการ
ศึกษา  โดยการสำรวจความตองการและศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับการกำหนดอาจารยที่ปรึกษาของ
แตละคณะ แลวดำเนินการจัดทำโปรแกรมยอย
ภายใตระบบสารสนเทศของสถาบนั  ดงันี้

3.1 โปรแกรมยอยภายใตระบบสารสนเทศ
เจาหนาที่ระดับปริญญาตรี โดยโปรแกรมมีความ
สามารถในการปอนขอมลูความสมัพนัธระหวางนกั
ศกึษาและอาจารย สามารถพมิพรายงานแสดงรายชือ่
นกัศกึษาทีอ่ยภูายใตการดแูลของอาจารยแตละคน
สามารถพิมพรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาที่อยู
ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาแตละคน
สามารถพิมพสถิติการเขาใชงานระบบสารสนเทศ
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นกัศกึษา ของอาจารยแตละคน  สามารถพมิพผลการ
เรยีนของนกัศกึษาทีอ่ยภูายใตการดแูลของอาจารย
แตละคน โดยแสดงผลการเรยีนยอนหลงัเปนรายภาค
การศึกษา และสามารถคนหาชื่ออาจารยที่ปรึกษา
จากรหสันกัศกึษาได

3.2 โปรแกรมยอยภายใตระบบสารสนเทศ
อาจารย โดยโปรแกรมมคีวามสามารถใหอาจารยดู
รายชือ่นกัศกึษาทีอ่ยภูายใตการดแูลทัง้นกัศกึษาทีม่ี
สถานะเปนนกัศกึษา หรอืดทูัง้หมดได สามารถดรูาย
ละเอียดขอมูลสวนบุคคล ขอมูลในทะเบียนประวัติ
ขอมลูการลงทะเบยีน ผลการเรยีน ของนกัศกึษาทีอ่ยู
ภายใตการดแูล สามารถเรยีกดขูอมลูการเขาใชระบบ
สารสนเทศของนักศึกษาแตละคนได สามารถฝาก
ขอความใหนกัศกึษาแตละคนได และสามารถปอน
ขอมูลการติดตออาจารยเพื่อใหนักศึกษาไดทราบ
เพือ่ความสะดวกในการเขาพบ

3.3 โปรแกรมยอยภายใตระบบสารสนเทศ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี โดยนกัศกึษาสามารถดู
ขอมลูอาจารยทีป่รกึษา ทีต่นเองไดรบัการกำหนดและ
ขอมูลการติดตอกับอาจารย ตามที่อาจารยไดปอน
ขอมลูไว เพือ่ใหสามารถตดิตอกบัอาจารยได นกัศกึษา
สามารถเรยีกดขูอความทีอ่าจารยฝากไว และนกัศกึษา
สามารถปอนขอมูลการติดตออาจารยใหอาจารย
ไดทราบ โดยมกีารเกบ็ขอมลูรวมกบัขอมลูทะเบยีน
ประวตัิ

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹
           สถาบนั ไดดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายใน ตัง้แตป พ.ศ.2542 เปนตนมา ซึง่เปนไปตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 ทีก่ำหนดใหมรีะบบ
การประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา และ
ใหถอืวาการประกนัคณุภาพภายในเปนสวนหนึง่ของ
กระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่องดำเนนิการอยาง
ตอเนือ่ง โดยมกีารควบคมุดแูลปจจยัทีเ่กีย่วของกบั
คณุภาพ มกีารตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลการ
ดำเนนิงานของหนวยงาน เพือ่ใหเปนไปตามนโยบาย
เปาหมายและระดับคุณภาพตามที่สถาบันกำหนด

เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง สำหรับปการศึกษา 2550 สถาบัน ไดจัด
ทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report: SAR) ระหวางวนัที ่1 มถินุายน 2550 ถงึ วนัที่
31 พฤษภาคม 2551 เพือ่รายงานผลการดำเนนิงาน
ของสถาบัน ที่เนนดานการผลิตบัณฑิตและวิจัย
โดยไดดำเนินการตามหลักเกณฑที่สกอ. กำหนด
และมคีณะกรรมการประเมนิคณุภาพ ทีป่ระกอบดวย
ประธานกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ทำหนาทีใ่นการตรวจประเมนิ ทัง้ในระดบัคณะและ
สถาบัน ระหวางวันที่ 13-17 ตุลาคม 2551 โดยมี
รายละเอยีดและผลการประเมนิดงันี้

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ÃÐ Ñ́º
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คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบัน ไดดำเนินการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน
เมือ่วนัที ่ 13-17 ตลุาคม 2551 เหน็วาสถาบนัมผีล
การประเมนิในภาพรวมอยใูนระดบัด ีมคีะแนนเฉลีย่
ทัง้  9  องคประกอบ  ตามตวับงชีข้องสถาบนั  จำนวน
42 ตวับงชี ้(สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
41 ตวับงชี ้และสถาบนั 1 ตวับงชี)้ เทากบั 2.19 และ
ตามตัวบงชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศกึษา จำนวน 41 ตวับงชี ้เทากบั 2.17

จากผลการประเมินคุณภาพดังกลาว สรุป
ไดวา องคประกอบทีม่คีณุภาพอยใูนระดบัดมีาก 3
องคประกอบ คอื องคประกอบที ่ 3 กจิกรรมพฒันา
นิสิตนักศึกษา องคประกอบที่ 4 การวิจัยและ
องคประกอบ ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระดบัด ี3 องคประกอบ คอื องคประกอบที ่1 ปรชัญา
ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ องค-
ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคมและ
องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ
และระดบัพอใช  3 องคประกอบ คอื องคประกอบที่
2 การเรียนการสอน องคประกอบที่ 7 การบริหาร
และการจดัการ และองคประกอบที ่ 8 การเงนิและ
งบประมาณ





                                                ตามตวับงชีข้องสถาบนั  ตามตวับงชีข้อง สกอ.

1. ปรชัญา ปณธิาน วตัถปุระสงค และแผนดำเนนิการ 2.50 2.50 2.50 2.50
2.  การเรยีนการสอน 2.00 2.00 2.00 2.00
3. กจิกรรมการพฒันานสิตินกัศกึษา 3.00 3.00 3.00 3.00
4.  การวจิยั 2.80 2.80 2.80 2.80
5.  การบรกิารวชิาการแกสงัคม 2.50 2.50 2.50 2.50
6.  การทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม 3.00 3.00 3.00 3.00
7.  การบรหิารและการจดัการ 1.89 1.56 1.89 1.56
8.  การเงนิและงบประมาณ 2.33 2.33 2.00 2.00
9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 2.33 2.33 2.33 2.33
                                  รวม 2.26 2.19 2.24 2.17

สถาบนั
ประเมนิ
ตนเอง

กรรมการ
ประเมนิ

องคประกอบ

 ผลการประเมนิ (คะแนนเตม็ 3)

สถาบนั
ประเมนิ
ตนเอง

กรรมการ
ประเมนิ

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ
สถาบัน ไดตระหนักถึงความสำคัญของการ

สงเสรมิ และสนบัสนนุใหบคุลากรของสถาบนั ไดรบั
การพฒันาทัง้ดานวชิาการและทกัษะพืน้ฐานในการ
ปฏิบัติงานรูปแบบตางๆ เพราะการพัฒนาบุคลากร
เปนกลไกทีส่ำคญัอยางหนึง่ในการปรบัปรงุคณุภาพ

รายชือ่โครงการอบรม สมัมนา ประชมุ และบรรยายพเิศษ
ปงบประมาณ  2551

การศกึษาโดยตรง เนือ่งจากบคุลากรเปนทรพัยากร
ทีม่คีวามสำคญัในการเสรมิสรางผลติบณัฑติ ใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล ซึ่งในปงบประมาณ
2551 สถาบนั ไดจดัใหมกีารอบรม สมัมนาและการ
บรรยายพเิศษตางๆ ดงัตอไปนี้

1. โครงการอบรม Benchmarking สำนกังานอธกิารบดี 24 ก.ย. 51 97
2. สงบคุลากรไปอบรม เพือ่ สำนกังานอธกิารบดี ทัง้ป 18

พฒันาทกัษะในการปฏบิตังิาน
3. โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร สำนกังานอธกิารบดี 14-16 พ.ค. 51 65

เรือ่ง การบรหิารจดัการ : กบัการ
เปลีย่นทีม่ผีลกระทบกจิการ
นกัศกึษา

ลำดบัที่                       เรือ่ง                 หนวยงานทีร่บัผดิชอบ    วนั เดอืน ป      จำนวนผู
เขารวม(คน)
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ลำดบัที่                    เรือ่ง                    หนวยงานทีร่บัผดิชอบ    วนั เดอืน ป       จำนวนผู
เขารวม(คน)



4. โครงการอบรมสมัมนาเรือ่ง สำนกังานอธกิารบดี 21 ส.ค. 51 105
การใชโปรแกรมบรหิารงานวจิยั
เพือ่เสนอของบประมาณประจำป
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคณุทหารลาดกระบงั

5. โครงการอบรมผตูรวจสอบ สำนกังานอธกิารบดี 2 เม.ย. 51 60
คณุภาพนกัศกึษา สจล.

6. โครงการฝกอบรมเพือ่พฒันา สำนกังานอธกิารบดี 11 ม.ีค. 51 94
กรรมการผตูรวจสอบและประเมนิ
คณุภาพการศกึษาภายใน สจล.

7. โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร สำนกังานอธกิารบดี 1 เม.ย. 51 63
เรือ่ง การพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพภายใน สจล.

8. โครงการสมัมนาเรือ่ง การจดัการ สำนกังานอธกิารบดี 8 ก.ย. 51 70
ความรจูากภาคทฤษฎเีพือ่
การพฒันาทีย่ัง่ยนืสำหรบั
ผปูฏบิตัิ

9. โครงการศกึษาดงูานเครอืขาย สำนกังานอธกิารบดี 25 ม.ิย. 51 24
กองแผนงาน
- ดงูาน ม.เทคโนโลยี
  พระจอมเกลาธนบรุี

10. โครงการศกึษาดงูานตางประเทศ สำนกังานอธกิารบดี 9-11 เม.ย. 51 30
 ณ ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปร

11. อบรมการตดิตามและประเมนิผล สำนกังานอธกิารบดี 18 ก.ย. 51 100
โครงการและการประเมนิผลโดย
ใชเครือ่งมอื Part

12. โครงการอบรมปองกนัอคัคภียั สำนกังานอธกิารบดี 30 ม.ิย. 51 230
13. ชมรมลกูจางประจำ สำนกังานอธกิารบดี 27-30 ธ.ค. 50 42
14. โครงการศกึษาดงูานและสราง สำนกังานอธกิารบดี 8 ก.ย. 51 40

เครอืขายกองกจิการนกัศกึษา
15. โครงการฝกอบรม Traning  สำนกัวจิยันาโนเทคโนโลยี 13 ม.ีค. 51 41

for the training of พระจอมเกลาลาดกระบงั
Nanotechnology

16. ฝกอบรมบคุลากรดาน ICT คณะวศิวกรรมศาสตร  ต.ค. 50 - พ.ค. 51 100
17. โครงการเปนคนดแีละการทำ คณะวศิวกรรมศาสตร 25 ม.ค. 51 238

ความดเีพือ่สงัคม



ลำดบัที่                    เรือ่ง                   หนวยงานทีร่บัผดิชอบ     วนั เดอืน ป       จำนวนผู
เขารวม(คน)



18. การจดัทำขอมลูงานประกนั คณะวศิวกรรมศาสตร  27 ม.ิย. 51 70
คณุภาพฯ งานจดัการความรใูน-
องคกรและการจดัทำคำรบัรอง
ปฏบิตัริาชการ ครัง้ที ่2

19. การปองกนัสาธารณภยั คณะวศิวกรรมศาสตร  20 พ.ย. 50 130
20. โครงการอบรมเรือ่ง การทำงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร  29 ม.ค. 51 66

เปนทมี
21. โครงการฝกอบรมหลกัสตูรการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  8-10 พ.ค.51 50

วจิยัสถาบนั (การวจิยัองคกร)
สมัมนาบคุลากรประจำป

22. โครงการฝกอบรมภาษาองักฤษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร   ต.ค. 50-ส.ค. 51 36
แกบคุลากรสายสนบัสนนุฯ
ระดบักลาง

23. จดัโครงการจดัการความรใูน คณะสถาปตยกรรมศาสตร   22 ก.พ. 51 40
องคกร “ตลาดนดัความร”ู ครัง้ที ่1
หวัขอการสรางบนัทกึขอความ
อตัโนมตัิ

24. จดัโครงการจดัการความรใูน คณะสถาปตยกรรมศาสตร   27 ม.ีค. 51 40
องคกร “ตลาดนดัความร”ู
ครัง้ที ่2 หวัขอการตดิตัง้ปรบัปรงุ
ระบบ Internet เบือ้งตน

25. จดัโครงการสมัมนาวชิาการ เรือ่ง คณะสถาปตยกรรมศาสตร   22-25 เม.ย. 51 155
การเตรยีมความพรอมของคณะฯ
เพือ่รองรบัมหาวทิยาลยัในกำกบั

26. SWOT Analasis เพือ่ความเปน คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม   16 ก.ย. 51 85
เลศิทางวชิาการ

27. โครงการสรางขอกำหนดภาระ คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม   25 ส.ค. 51 111
งานในการเรยีนการสอนแบบ
E-learning

28. โครงการศกึษา ดงูาน ณ คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม   21-23 เม.ย. 51 88
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ

29. โครงการจดัการความรใูนองคกร คณะวทิยาศาสตร   14 ม.ีค. 51 30
ชดุ “เลาสกูนัฟง” เรือ่ง
“การประชาสมัพนัธ
การดำเนนิงานตามยทุธศาสตร”
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30. โครงการศกึษาดงูาน ณ คณะวทิยาศาสตร 6-10 พ.ค. 51 152
มหาวทิยาลยัปกกิง่ ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี

31. สมัมนาวชิาการ เรือ่ง “การพฒันา คณะวทิยาศาสตร 20-22 พ.ค. 51 33
เทคนคิการสอนครัง้ที ่1"

32. สมัมนาเชงิวชิาการเรือ่ง “การจดั- คณะวทิยาศาสตร 19-31 พ.ค. 51 73
ทำรายงานการประเมนิตนเอง”

33. โครงการพฒันาสมองสมรรถภาพ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 22-23 ม.ค. 51 46
การใหบรกิาร

34. โครงการการพฒันาระบบ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 17-18 เม.ย. 51 25
สารสนเทศโดยการประยกุต 22-24 เม.ย. 51
ใช Microsoft Access

35. โครงการเรยีนรกูารใชงาน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 28-30 เม.ย. 51 30
Macromedia Flash
(Presentation)

36. โครงการเรยีนรกูารใชงาน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  20-23 พ.ค. 51 30
Macromedia Flash
(Action Script)

37. เครือ่งมอืในการพฒันาระบบ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 24 ต.ค. 50 12
ฝงตวั R8C MCU

38. โครงการพฒันาประสทิธภิาพ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 8 เม.ย. 51 41
องคกรดวยกจิกรรม 5 ส

39. อบรมการบรหิารและพฒันา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 6 พ.ค. 51 41
ความคดิสรางสรรค

40. โครงการศกึษาดงูาน ฮองกง คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 25-28 พ.ค. 51 46
ประเทศจนี

41. อบรมแนวทางการขอทนุวจิยั คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 ม.ิย. 51 30
TRPUS และ TRE-MAG

42. อบรมเทคนคิการจดัประชมุ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 9 เม.ย. 51 12
43. โครงการศกึษาดงูานกรมสรรพากร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 23 พ.ค. 51 30
44. โครงการอบรม “ทกัษะทีจ่ำเปน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 11 ม.ิย. 51 13

ในการประกอบอาชพีและการ
จดัการความรเูบือ้งตน

45. สมัมนา “โครงการ Become To IT 4 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 23-25 พ.ย. 50 10
สรางเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม”
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46. โครงการฝกอบรม เรือ่ง สำนกัวจิยัและบรกิาร 21-22 พ.ค. 51 41
การประยกุตใชคอมพวิเตอรใน คอมพวิเตอร
งานบรหิาร

47. การสมัมนา เรือ่ง Leadership สำนกัวจิยัและบรกิาร 5-6 พ.ย. 50 17
Program คอมพวิเตอร

48. จดัฝกอบรมเกีย่วกบัการฝกซอม สำนกัวจิยัและบรกิาร 23 เม.ย. 51 53
ดบัเพลงิและฝกซอมหนไีฟ คอมพวิเตอร

49. จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง สำนกัวจิยัและบรกิาร 14 ก.ค. 51 100
การจดัการความรใูนองคกร คอมพวิเตอร

50. จดัทศันศกึษาตามรอย สำนกัวจิยัและบรกิาร 1-2 ส.ค. 51 63
ประวตัศิาสตรสงครามโลก ครัง้ที ่2 คอมพวิเตอร

51. โครงการฝกอบรม เรือ่ง การประยกุต สำนกัวจิยัและบรกิาร 18-19 ม.ีค. 51 20
ใชคอมพวิเตอรในสำนกังาน คอมพวิเตอร

52. โครงการอบรมสมัมนาเรือ่ง วทิยาเขตชมุพร 30 พ.ย. 50 80
วฒันธรรมองคกร

53. โครงการศกึษาดงูาน ณ Hanoi วทิยาเขตชมุพร 11-16 พ.ค. 51 52
 Agricultural (HUA) เพือ่เปน
แนวทางในการพฒันา
วทิยาเขตชมุพร

54. อบรมคอมพวิเตอร “การเขยีน สำนกัหอสมดุกลาง 29 ต.ค. 50 35
เวบ็ไซตเบือ้งตนและการใชงาน”

55. ประชมุวชิาการ “มาตรฐาน สำนกัหอสมดุกลาง 12 ก.พ. 51 30
ตวัชีว้ดั ISO ในงานบรกิาร
สารสนเทศหองสมดุ”

56. ศกึษาดงูาน ณ หองสมดุนานาชาติ สำนกัหอสมดุกลาง 12-14 ม.ีค. 51 65
ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปร

57. โครงการศกึษาดงูาน การศกึษา บณัฑติวทิยาลยั 29 ม.ีค.- 25
และศลิปวฒันธรรม ณ 4 เม.ย. 51
จงัหวดัสรุนิทร มกุดาหาร และ
ประเทศเวยีดนาม

58. โครงการฝกอบรมการจดัการ บณัฑติวทิยาลยั 29 ก.ค. 51 34
องคความรใูนองคกร (KM)

59. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร บณัฑติวทิยาลยั 25 ม.ิย. 51 80
เรือ่ง “การสรางระบบฐานขอมลู
โดยใชโปรแกรม Access”
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60. โครงการจดัประชมุสมัมนาทาง สำนกัวจิยัการสือ่สารและ 9-10 พ.ค. 51 30
วชิาการ หวัขอ “การระดม เทคโนโลยสีารสนเทศ
ความคดิเกีย่วกบัทศิทางการ (ReCCIT)
พฒันาหนวยงานของ ReCCIT”

61. การจดัทำระบบ GMP และ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 13-15 ก.พ. 51 129
HACCP

นอกจากนี ้สถาบนั ยงัมนีโยบายทีจ่ะสงเสรมิ
และสนบัสนนุบคุลากรทกุหนวยงานและทกุประเภทให
ไดรบัการพฒันา ทางดานวชิาการ ทกัษะ ประสบการณ

โดยใหบคุลากร ไปศกึษาตอ อบรม ประชมุ สมัมนา
ดงูาน และอืน่ๆ ทัง้ภายในประเทศ และตางประเทศ
โดยใชเงนิงบประมาณแผนดนิ  และเงนิรายได ดงันี้

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ò§¡ÒÂÀÒ¾áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹

1.สำนักงานอธิการบดี
1.1 อาคารเรยีนรวมและหองประชมุอเนกประสงค
1.2 อาคารปฏบิตักิารกลางทางดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี
1.3 ปรบัปรงุอาคารหอประชมุและอาคารเมมโม

เรยีลฮอล
1.4 กอสรางรัว้ คสล. ทางเขาศนูย กฬีาพระจอม-

เกลา บรเิวณทางรถไฟ

ดวยพื้นที่จำนวน 850 ไร ของสถาบัน และ
จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นตลอด
เวลา ทำใหสถาบนั ตองดำเนนิการจดัหาสิง่อำนวย
ความสะดวกใหเพยีงพอ และปรบัปรงุสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสม มคีวามปลอดภยัตอชวีติและทรพัยสนิ
ของบคุลากร ดงันัน้ในป 2551 สถาบนั จงึไดดำเนนิ
การกอสรางและปรับปรุง รวมทั้งซอมแซมอาคาร
และสถานทีต่างๆ ภายในสถาบนั ดงันี้

      ประเภท ภายในประเทศ ตางประเทศ รวม

ศกึษาตอ 23 12 35

ปฏบิตักิารวจิยั - 4 4

ไปราชการ/ประชมุ 408 124 532

อบรม/สมัมนา 330 185 515

ดงูาน 50 636 686

ไปราชการ 448 8 456

             รวม 1,259 969 2,228





1.5 ตดิตัง้ MDB และสายเมนบรเิวณศนูยกฬีา
1.6 ปรบัปรงุถนน คสล. บรเิวณโรงอาหารเฟส 3

หนาหอพกันกัศกึษาใหม
1.7 ปรบัปรงุผนงักนัดนิอาคารหอพกันกัศกึษา
1.8 ปายบอกทศิทางในสถาบนั
1.9 ปรบัปรงุภมูทิศันภายในสำนกังานอธกิารบดี
1.10 กอสรางหองชมุสายโทรศพัท บรเิวณคณะ-

วทิยาศาสตร
1.11 จดัทำระบบไฟฟาแสงสวางบรเิวณสวนเฉลมิ

พระเกยีรต ิ80 พรรษา ของสำนกังานอธกิาร-
บดี

1.12 งานปลกูตนไมและบำรงุรกัษาตนไม
1.13 ปรบัปรงุหองน้ำชาย-หญงิ ชัน้ 1-2 อาคาร

สมเดจ็พระเทพฯ (ตกึ C) ของสำนกังาน
อธกิารบดี

1.14 งานวางแนวทอเมนตน้ำประปาสำหรบัอาคาร
หอพกันกัศกึษาหลงัใหม

1.15 ปรับปรุงและตอเติมอาคารกองซอมบำรุง
โรงเกบ็พสัด ุ กองอาคารสถานที ่ และกอง
พสัดุ

1.16 ปรบัปรงุพืน้ทีก่ารจราจรภายในของสำนกังาน
อธกิารบดี

1.17 ตดิตัง้เสาไฟฟาพรอมแสงสวางในลานเอนก
ประสงคและสระวายน้ำสมเดจ็พระเทพฯ

2. คณะวิศวกรรมศาสตร
2.1 ปรับปรงุระบบสขุาภบิาลอาคารวศิวกรรมการ

วดัคมุ
2.2 ปรบัปรงุระบบสขุาภบิาลอาคารวศิวกรรมโยธา
2.3 ปรบัปรงุตกึอเิลก็ทรอนกิส
2.4 ปรบัปรงุหองประชมุวศิวกรรมโยธา
2.5 ปรบัปรงุระบบสขุาภบิาลโรงฝกงานวศิวกรรม

เครือ่งกล shop 1
2.6 ปรบัปรงุระบบสขุาภบิาลโรงฝกโลหะและเชือ่ม

ประสานวศิวกรรมเครือ่งกล shop 2
2.7 ปรบัปรงุอาคารปฏบิตักิารรวมวศิวกรรมหลงัที ่2
2.8 กอสรางฐานวางถงัน้ำด ี วางถงับำบดัน้ำเสยี

อาคารอเิลก็ทรอนกิส  กอสรางโรงอาหาร  1
กอสรางโรงอาหาร 2

2.9 ทำเหลก็ดดัและประตมูวนอาคารภาควชิาวศิว-
กรรมโยธา อาคารภาควชิาวศิวกรรมการวดัคมุ
อาคารเรยีนรวม 1

3.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3.1 กอสรางโรงจอดรถยนตหนาอาคารพลงังาน

4.  คณะวทิยาศาสตร
4.1 อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารคณะวทิยาศาสตร
4.2 ระบบประกอบอาคารเรยีนรวม และปฏบิตักิาร

คณะวทิยาศาสตร
4.3 ปรบัปรงุหองชมรมนกัศกึษา 8 ชมรม
4.4 ปรบัปรงุหองทำงานศนูยวจิยัและพฒันาอาคาร

ปฏบิตักิารซอม-สรางเครือ่งมอืวทิยาศาสตร
4.5 กอสรางปายคณะและถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
4.6 ปรบัปรงุทอระบายน้ำทิง้
4.7 ปรบัปรงุหองอาจารย

5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.1 ปรบัปรงุหองปฏบิตักิารเปนหองเยน็เกบ็

ผลิตภณัฑของศนูยเครอืขาย ฯ
5.2 ซอมแซมกนัซมึดาดฟา ฝาและผนงัหองเรยีน

300 คน
5.3 ซอมแซมโรงเรอืนเพาะชำ
5.4 กอสรางอาคารหองปฎบิตักิารกายวภิาคสตัว

ลกัษณะซากสตัวและสำนกังานศนูยเครอืขาย
          เทคโนโลยเีนือ้สัตว

5.5 หองอาบน้ำและฆาเชือ้โรคกอนเขาโรงเรอืน
เลีย้งสตัว 6 หอง

5.6 ปรบัปรงุอาคารสโมสรนกัศกึษา
6.บัณฑิตวิทยาลัย

6.1 ปรบัปรงุอาคารบณัฑติวทิยาลยั
7.สำนักหอสมุดกลาง

7.1 ปรบัปรงุกายภาพอาคารเฉลมิพระเกยีรติ
7.2 ปรบัปรงุหองน้ำ อาคารหองสมดุคณะเทคโน-

โลยกีารเกษตร
7.3 ปรบัปรงุกายภาพ หองสมดุคณะสถาปตย-

กรรมศาสตร
8.วทิยาเขตชมุพร

8.1 กอสรางอาคารหอพกันกัศกึษา หลงัที ่2
8.2 ปรบัปรงุแปลงปลกูพชืไร พชืเศรษฐกจิ
8.3 ถนนผวิลาดยางหนา 5 เซนตเิมตร ระยะ 4,000

เมตร เชือ่มระหวางแปลง A และ แปลง B
8.4 ถนนผวิลาดยางหนา 5 เซนตเิมตร ระยะ 825

เมตร
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หนวย  :   บาท

เงนิงบประมาณ     เงนิรายได              รวม
สนิทรพัย

สนิทรพัยหมนุเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 205,055,951.42  223,823,675.06  428,879,626.48
ลูกหนี้ระยะสั้น  -    13,073,040.51 13,073,040.51
รายไดคางรับ   270,541.53   - 270,541.53
เงินลงทุนระยะสั้น  -  562,105,887.17 562,105,887.17
สินคาและวัสดุคงเหลือ     2,175,474.83      1,402,326.66 3,577,801.49
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  -    12,319,500.00 12,319,500.00
รวมสินทรัพยหมุนเวียน       207,501,967.78      812,724,429.40 1,020,226,397.18

     สนิทรพัยไมหมนุเวยีน
เงินลงทุนระยะยาว -  432,826,035.02 432,826,035.02
ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ (สทุธ)ิ    2,054,592,827.35  566,334,675.53 2,620,927,502.88
สนิทรพัยโครงสรางพืน้ฐาน (สทุธ)ิ 135,823,660.40      5,557,740.20 141,381,400.60
สนิทรพัยไมมตีวัตน (สทุธ)ิ     59,423.03      4,252,456.59 4,311,879.62
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   2,190,475,910.78    1,008,970,907.34 3,199,446,818.12
รวมสินทรัพย   2,397,977,878.56    1,821,695,336.74 4,219,673,215.30

หมายเหต ุ งบการเงนิฉบบันีย้งัไมไดรบัการตรวจสอบจากสำนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ

Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà¨ŒÒ¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹
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ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ไดบรหิารจดัการทางดานการเงนิ โดยสรปุรายงานทางการเงนิของสถาบนั ดงันี้
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หนวย  :   บาท
เงนิงบประมาณ เงนิรายได รวม

หนีส้นิ
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น 11,681,257.32 83,387,308.67 95,068,565.99
คาใชจายคางจาย     -   424,136.57 424,136.57
รายไดแผนดินรอนำสงคลัง  17.97      - 17.97
เงินรับฝากระยะสั้น 63,979,635.60  337,229,984.08 401,209,619.68
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   - 29,967,782.30 29,967,782.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน 75,660,910.89  451,009,211.62 526,670,122.51

หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรอการรับรูระยะยาว   - 74,019,580.59 74,019,580.59
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   - 37,240,637.75 37,240,637.75
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   -  111,260,218.34 111,260,218.34
รวมหนี้สิน 75,660,910.89  562,269,429.96 637,930,340.85

สินทรัพยสุทธิ  2,322,316,967.67   1,259,425,906.78 3,581,742,874.45

สินทรัพยสุทธิ
ทุน   2,646,134,770.17   1,008,361,506.52 3,654,496,276.69
รายไดสงู (ต่ำ)กวาคาใชจายสะสม    - 323,817,802.50   251,064,400.25 - 72,753,402.24
รวมสินทรัพยสุทธิ  2,322,316,967.67  1,259,425,906.78 3,581,742,874.45

หมายเหต ุ งบการเงนิฉบบันีย้งัไมไดรบัการตรวจสอบจากสำนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ
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หนวย  :   บาท
เงนิงบประมาณ       เงนิรายได            รวม

รายไดจากการดำเนนิงาน
รายไดจากรัฐบาล
รายไดจากงบประมาณ 1,351,829,888.49    - 1,351,829,888.49
รายไดอื่น  2,333,118.71    - 2,333,118.71
รวมรายไดจากรัฐบาล 1,354,163,007.20    - 1,354,163,007.20

รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ -   970,390,478.61 970,390,478.61
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค -  21,964,901.74 21,964,901.74
รายไดอื่น -  27,159,629.64 27,159,629.64
รวมรายไดจากแหลงอื่น            -    1,019,515,009.99   1,019,515,009.99

รวมรายไดจากการดำเนินงาน 1,354,163,007.20   1,019,515,009.99        2,373,678,017.19
คาใชจายจากการดำเนินงาน

คาใชจายบุคลากร    646,661,343.62   203,594,264.37 850,255,607.99
คาบำเหน็จบำนาญ    116,300,891.26 - 116,300,891.26
คาใชจายในการฝกอบรม     5,799,557.30  18,421,101.05 24,220,658.35
คาใชจายในการเดินทาง  1,628,882.40  10,267,174.07 11,896,056.47
คาวสัด ุและคาใชสอย    127,400,479.73   168,232,154.89 295,632,634.62
คาสาธารณูปโภค   65,529,380.66  48,428,187.92 113,957,568.58
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย      207,368,344.75   134,198,024.70 341,566,369.45
คาใชจายเงินอุดหนุน   60,807,984.92  75,116,708.49 135,924,693.41
คาใชจายอื่นๆ     -   239,225,116.17 239,225,116.17

รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน 1,231,496,864.64   897,482,731.66 2,128,979,596.30
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายจากการดำเนินงาน    122,666,142.56   122,032,278.33 244,698,420.89

รายได/คาใชจาย ที่ไมเกิดจากการดำเนินงาน
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหนายสินทรัพย        -   - 9.00 - 9.00
รวมรายได/คาใชจาย ที่ไมเกิดจากการดำเนินงาน         -   - 9.00 - 9.00

รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ 122,666,142.56   122,032,269.33 244,698,411.89
รายการพิเศษ - - -
รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายสุทธิ 122,666,142.56   122,032,269.33 244,698,411.89

หมายเหต ุ งบการเงนิฉบบันีย้งัไมไดรบัการตรวจสอบจากสำนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ







ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบงั ไดพจิารณาเรือ่งทีเ่ปนปญหาตอสงัคมและ
หรอืนโยบายเรงดวนของรฐับาล เพือ่จดัโครงการบรกิาร
วิชาการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
ขอเรยีกรองของกลมุบคุคลทีม่สีวนไดสวนเสยี เรือ่งทีก่ลมุ
บุคคลที่มีสวนไดสวนเสียใหความสนใจ โดยสถาบัน
ไดดำเนินการพัฒนาความรวมมือระหวาง ภาครัฐ

ผปูระกอบการ และสถาบนัการศกึษา ในการผลติและ
พัฒนากำลังคน ฝมือแรงงานอยางเปนระบบ ในทุก
ระดบั เพือ่นำประโยชนทีไ่ดไปแกไขปญหาทางสงัคม
ชวยสงเสริมในการกระจายรายได สรางอาชพี ตามภาวะ
เศรษฐกจิพอเพยีงใหกบัชมุชน และเกษตรกร ดวยการ
จดัทำโครงการบรกิารวชิาการ เพือ่เพิม่พนู ความร ูทกัษะ
และสรางรายไดเพิม่ใหแกกลมุเปาหมาย ดงันี้

´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃá¡‹ÊÑ§¤Á

ผลงานการใหบรกิารวชิาการแกสงัคม ป 2551

1. โครงการจดัประชมุวชิาการและ บคุลากรและนกัศกึษาระดบั 813 สำนกังานอธกิารบดี
แสดงผลงานทางวชิาการ บณัฑติศกึษา สจล./นกัเรยีน
พระจอมเกลาลาดกระบงั นกัศกึษาทัว่ไป/ผบูรหิาร
ประจำป 2551 คณาจารยและบคุลากร

2. โครงการเขารวมการจดันทิรรศการ นกัเรยีน นกัศกึษาทัว่ไป 57,000 สำนกังานอธกิารบดี
ตลาดนดั หลกัสตูรอดุมศกึษา
จำนวน 6 ครัง้

3. การจดัอบรมความรพูืน้ฐาน บรษิทัอตุสาหกรรม 28 คณะวศิวกรรมศาสตร
เกีย่วกบัไมโครอเิลก็ทรอนกิส อเิลก็ทรอนกิส จำกดั และ

นกัศกึษา
4. การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร อาจารย นกัศกึษา และ 10 คณะวศิวกรรมศาสตร

ทางดานวสัด/ุอปุกรณสารกึง่ตวันำ บคุคลทัว่ไป
5. การประมวลผลภาพดจิติอล อาจารย นกัศกึษาและ 500 คณะวศิวกรรมศาสตร

เบือ้งตน บคุคลทัว่ไป
6. การบรหิารโครงการโดยใช อาจารย นกัศกึษา และ 500 คณะวศิวกรรมศาสตร

โปรแกรม Primavera บคุคลทัว่ไป
7. เซมคิอนคดัเตอรฟสกิส อาจารย นกัศกึษา และ 500 คณะวศิวกรรมศาสตร

บคุคลทัว่ไป
8. การทดลอง Basic Lab View อาจารย นกัศกึษา และ 300 คณะวศิวกรรมศาสตร

Programming บคุคลทัว่ไป
9. Engineering Practice อาจารย นกัศกึษา และ 1,900 คณะวศิวกรรมศาสตร

บคุคลทัว่ไป
10. ผลงานวจิยัและพฒันาของ อาจารย นกัศกึษา และ 200 คณะวศิวกรรมศาสตร

นกัศกึษาปรญิญาตรปี 2548 บคุคลทัว่ไป
11. วศิวสารลาดกระบงั อาจารย นกัศกึษา และ 1,000 คณะวศิวกรรมศาสตร

บคุคลทัว่ไป

Ê

กจิกรรม   ผรูบับรกิาร
จำนวน        

ผดูำเนนิงาน(คน/เลม/
แผน/ฉบบั)



กจิกรรม   ผรูบับรกิาร
จำนวน        

ผดูำเนนิงาน(คน/เลม/
แผน/ฉบบั)



12. โครงการนทิรรศการแสดงผลงาน อาจารย นกัศกึษา และ 2,000 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ทางวชิาการเทศกาลหนงัสัน้การ บคุคลทัว่ไป
ออกแบบและภาพถาย SEE ALL
SCENCES

13. โครงการสมัมนาทางวชิาการเชงิ อาจารย นกัศกึษา และ 521 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ปฏบิตักิารออกแบบผลติภณัฑ บคุคลทัว่ไป
อตุสาหกรรม

14. โครงการสมัมนาวชิาชพี นกัออกแบบ, บคุคลทัว่ไป 315 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นกัออกแบบผลติภณัฑไทย คณาจารย, นกัศกึษา

15. โครงการสมัมนาวชิาการเรือ่ง เจาหนาทีท่องถิน่และ 511 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
การวางแผนพฒันาชมุชนอยาง สวนกลาง สถาบนัศกึษา และ
ยัง่ยนื ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ หนวยงานทีร่บัผดิชอบ
พอเพยีง

16. โครงการนทิรรศการและ นกัเรยีน ม.ปลาย และ 5,500 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประชาสมัพนัธนอกสถานทีผ่ลงาน ผทูีส่นใจ
นกัศกึษา อาจารย และศษิยเกา
ทีม่ชีือ่เสยีง สาขาวชิา
สถาปตยกรรมภายใน (จำนวน
2 ครัง้)

17. โครงการประชมุวชิาการระดบั นกัวชิาการ  นกัศกึษา 207 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
บณัฑติศกึษา สาขาสถาปตยกรรม ผปูระกอบวชิาชพี
ภายใน

18. โครงการจดัทำเอกสารเผยแพร บคุคลทัว่ไป 400 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
วชิาการงานสถาปตยกรรมภายใน
และสภาพแวดลอมภายในสู
สาธารณะ

19. โครงการทบทวนความรทูาง นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไป 80 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมเพือ่เขาสอบรบั
ใบอนญุาตประกอบวชิาชพี
สถาปตยกรรม

20. โครงการแนะแนววชิาชพีทาง นกัเรยีนมธัยมศกึษาปที ่4-6 300 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมเพือ่การเลอืกศกึษา อ.แนะแนวโรงเรยีนตางๆ
ตอในระดบัอดุมศกึษา “รจูกั.. ผปูกครอง นกัศกึษา อาจารย
สถาปนกิ”
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กจิกรรม   ผรูบับรกิาร
จำนวน        

ผดูำเนนิงาน(คน/เลม/
แผน/ฉบบั)

21. โครงการเตรยีมความพรอมใน นกัเรยีนมธัยมศกึษาปที ่4-6 140 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
การสอบวชิาความถนดัทาง นกัศกึษา อาจารย
สถาปตยกรรม “ตัด๊สฟูว”

22. โครงการทบทวนความรทูาง บณัฑติสาขาวชิา 80 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมเพือ่เขารบั สถาปตยกรรม
ใบอนญุาตประกอบวชิาชพี นกัศกึษา คณาจารย
สถาปตยกรรมควบคมุ
สาขาสถาปตยกรรมหลกั

23. โครงการบานดนิ คณาจารย นกัศกึษา 71 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
บคุคลทัว่ไป

24. จดัโครงการคายอบรมยวุชน นกัเรยีนมธัยมศกึษา 4-6 171 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
“ทีน่ีส่ถาปตยลาดกระบงั” นกัศกึษา คณาจารย

25. โครงการคายอาสาพฒันา นกัศกึษา อาจารย นกัเรยีน 200 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถาปตยลาดกระบงั เพือ่ชมุชน ในพืน้ทีด่ำเนนิโครงการ
ตอน “พบเดก็สรางบาน” เจาหนาทีแ่ละประชาชน

ในพืน้ที่
26. โครงการประชาสมัพนัธการศกึษา นกัเรยีนชัน้มธัยมปลาย/ 200 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ตอดานศลิปะ และออกแบบ ผสูนใจดานศลิปะทัว่ไป
“The Student Design Wrokshop
2008"

27. โครงการฝายทดน้ำทำโปงดนิเทยีม นกัศกึษา อาจารย นกัเรยีน 555 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการประกวดภาพถาย เจาหนาทีอ่ทุยานแหงชาติ
ธรรมชาติ น้ำหนาว จ.เพชรบรูณ

28. โครงการจดันทิรรศการผลงาน สถาปนกิ บคุคลทัว่ไป 2,000 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นกัศกึษา เนือ่งในงาน นกัศกึษาจากสถาบนัอืน่ ๆ
“สถาปนกิลานนา 50” ประจำ
ปการศกึษา 2550

29. โครงการนทิรรศการผลงาน สถาปนกิ บคุคลทัว่ไป 10,000 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นกัศกึษาเนือ่งในงาน “สถาปนกิ ผปูระกอบการ นกัศกึษา
51" หวัเรือ่ง”ผึง้..โชวรวง”
(Bee’Exhibition)

30. โครงการจดัแสดงนทิรรศการ ประชาชนทัว่ไป 1,000 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
เครอืขายมลูนธิชิยัพฒันา
เนือ่งในพธิเีปดและสงมอบพืน้ที่
ศนูยภมูริกัษธรรมชาติ
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31. การตดิตัง้และใชระบบสารสนเทศ คณาจารยจากโรงเรยีนใน 20 คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม
เพือ่การศกึษาสำเรจ็รปู พืน้ทีเ่ขตกทม.และปรมิณฑล

32. เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ บคุคลทัว่ไป 20 คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม
ไมดอก ไมประดบัและ
การประยกุตใช

33. หวัตะเข:ภมูปิญญาทองถิน่เพือ่ ประชาชน นกัศกึษา 40 คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม
ชมุชนยัง่ยนื นกัเรยีนทีม่ภีมูลิำเนา

บรเิวณชมุชนหวัตะเข
34. ประชมุวชิาการนานาชาตเิรือ่ง นกัวชิาการชาวไทย และ 56 คณะวทิยาศาสตร

“International workshop and ชาวตางชาติ
Confernece on Photonics and
Nanotechnology : Icpn 2007"

35. นทิรรศการวนัวทิยาศาสตร นกัเรยีน นกัศกึษา และ 4,500 คณะวทิยาศาสตร
ประชาชนทัว่ไป

36. วารสารวทิยาศาสตรลาดกระบงั บคุลากร/นกัศกึษาสถาบนั 500 คณะวทิยาศาสตร
และบคุคลภายนอก

37. คายสงเสรมิและพฒันา นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาที่ 97 คณะวทิยาศาสตร
อจัฉรยิภาพดานคณติศาสตรและ ผานการคดัเลอืกเขาโครงการ
วทิยาศาสตร และอาจารยประจำโรงเรยีนที่

นกัเรยีนสงักดั
38. การใหบรกิารทดสอบวสัดุ บคุคลภายนอกทัง้ภาครฐั 80 คณะวทิยาศาสตร

และเอกชน
39. คายสงเสรมิและพฒันา นกัเรยีนระดบัมธัยมทีผ่าน 172 คณะวทิยาศาสตร

อจัฉรยิภาพดานคณติศาสตร การคดัเลอืกเขาโครงการและ
และวทิยาศาสตร สำหรบันกัเรยีน อาจารยโรงเรยีนทีน่กัเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน สงักดั
คายที ่5 (รนุที ่1) และคายที ่3
(รนุที ่2)

40. ประชมุวชิาการหวัหนาภาควชิา หวัหนาภาควชิาเคมี 66 คณะวทิยาศาสตร
ในประเทศไทยเรือ่ง Green คณาจารยและบคุลากร
Chemistry ในภาคอตุสาหกรรม

41. โครงการอบรมการใชสถติเิพือ่ บคุลากรและนกัศกึษา 45 คณะวทิยาศาสตร
การวเิคราะหขอมลูงานวจัิยดวย สถาบนั และบคุคลภายนอก
SPSS for Window รนุที ่1
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42. สมัมนาการจดัทำสือ่โปรแกรม ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 65 คณะวทิยาศาสตร
คอมพวิเตอรการสอนวชิา โรงเรยีนในเครอืขาย
คณติศาสตรและวทิยาศาสตร ความรวมมอืทางวชิาการ
ระดบัม.ปลาย

43. โครงการการควบคมุแมลงและ บคุคลทัว่ไป 36 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
ไรศตัรพูชืโดยสารสกดัจากพชื

44. โครงการเทคโนโลยกีารเพาะเหด็ บคุคลทัว่ไป 34 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
45. โครงการดอกไมประดบั บคุคลทัว่ไป 31 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
46. โครงการฝกอบรมการออกแบบ บคุคลทัว่ไป 34 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

จดัสวนโดยใชคอมพวิเตอร
47. โครงการแปรรปูผลติภณัฑทาง บคุคลทัว่ไป 33 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

เกษตร
48. โครงการการผลติวารสาร นกัศกึษาและบคุลากรทัว่ไป 387 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

อเิลก็ทรอนกิพฒันาการเกษตร
49. วารสารพระจอมเกลา ฉบบัที ่3 นกัศกึษา และบคุลากรทัว่ไป 550 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

ปที ่25
50. วารสารพระจอมเกลา ฉบบัที ่3 นกัศกึษา และบคุลากรทัว่ไป 550 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

ปที ่26
51. โครงการแนะแนวหลกัสตูรและ ขาราชการ เจาหนาที่ 203 บณัฑติวทิยาลยั

สมัมนาทางวชิาการเรือ่ง กลยทุธ นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไป
ในการศกึษาตอระดบั
บณัฑติศกึษาใหประสบผลสำเรจ็

52. โครงการจดัทำทำเนยีบผสูำเรจ็ เผยแพรแกมหาวทิยาลยั 3,200 บณัฑติวทิยาลยั
การศกึษา หวัขอวทิยานพินธทีไ่ด และสวนราชการทีเ่กีย่วของ
รบัการอนมุตั ิและบทคดัยอ
วทิยานพินธประจำปงบประมาณ
2551

53. โครงการเผยแพรและแนะแนว นกัเรยีน นกัศกึษา และ 1,500 บณัฑติวทิยาลยั
หลกัสตูรในระดบับณัฑติศกึษา บคุคลทัว่ไป

54. ฝกอบรมโครงการเกษตรเพือ่ คร-ูอาจารย นกัเรยีนหรอื 191 วทิยาเขตชมุพร
อาหารกลางวนัแกโรงเรยีน เยาวชนและเกษตรกร ผสูนใจ
ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ในบรเิวณใกลเคยีงกบั
4 โรงเรยีน (การทำปยุหมกัชวีภาพ โรงเรยีน
การผลติผกัปลอดสารพษิ
การเพาะเหด็และการเลีย้งสกุร)

55. โครงการฝกอบรมการเลีย้งหมู เยาวชน เกษตรกร อาจารย 41 วทิยาเขตชมุพร
หลมุดนิชวีภาพ (หมตูนทนุต่ำ) นกัศกึษา และนกัวชิาการ
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56. โครงการอบรมการปลกูพชืไมใช เกษตรกร เจาหนาทีเ่กษตร 45 วทิยาเขตชมุพร
ดนิเพือ่การผลติพชืผกัไมตดัดอก ประชาชนทีส่นใจทัว่ไป
เชงิพาณชิย

57. โครงการการแปรรปูผลติภณัฑนม นกัเรยีนและคร ูระดบัประถม 442 วทิยาเขตชมุพร
ในโครงการอาหารเสรมิ (นม) ศกึษา จ.ชมุพร
สำหรบัโรงเรยีนประถมศกึษา
10 โรงเรยีน ในจงัหวดัชมุพร

58. โครงการฝกอบรมหลกัสตูร บคุลากรของวทิยาเขตชมุพร 66 วทิยาเขตชมุพร
ยทุธศาสตรการทำงานใหมี และผสูนใจ
ประสทิธภิาพ

59. โครงการการใชคอมพวิเตอรใน บคุลากรของวทิยาเขตชมุพร 66 วทิยาเขตชมุพร
งานสถติเิพือ่การวจิยัในการศกึษา และผสูนใจ
ดวยโปรแกรม SPSS for Window

60. โครงการการทำสบสูมนุไพร คร-ูอาจารย ของโรงเรยีน 110 วทิยาเขตชมุพร
เพือ่อตุสาหกรรมในครวัเรอืน ประถมและมธัยมศกึษาใน

จงัหวดัชมุพร สรุาษฎรธานี
ระนองและประจวบครีขีนัธ

61. เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งและ กลมุผเูลีย้งสตัวน้ำ, เกษตรกร 30 วทิยาเขตชมุพร
การแปรรปูปลาดกุและปลานลิ นกัวชิาการประมง, เจาหนาที่
แปลงเพศ (ในตำบล) ตามแนวทาง เกษตรและผสูนใจทัว่ไป
เศรษฐกจิพอเพยีง

62. การเพาะเหด็นางฟา นกัเรยีนและครอูาจารยจาก 30 วทิยาเขตชมุพร
โรงเรยีน ตชด. เกษตรกร
ผสูนใจทัว่ไป

63. การใชภาษาองักฤษในชวีติ บคุลากร/นกัศกึษา/ 35 วทิยาเขตชมุพร
ประจำวนั “English for daily นกัเรยีน
Life”

64. การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืเศรษฐกจิ อาจารยทีส่อนสาขาวชิา 22 วทิยาเขตชมุพร
วทิยาศาสตรและสาขาเกษตร
ของโรงเรยีนตาง ๆ/เกษตรกร

65. โครงการฝกอบรมสวน อาจารยทีส่อนสาขาวชิา 35 วทิยาเขตชมุพร
พฤกษศาสตรในโรงเรยีนตาม ชวีวทิยาและผรูบัผิดชอบ
โครงการสวนพฤกษศาสตรใน โครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรยีนอนัเนือ่งมาจาก ในโรงเรยีนตาง ๆ นกัเรยีน
พระราชดำรสิมเดจ็พระเทพรตัน- นสิติ นกัศกึษา ผสูนใจ
ราชสดุาฯ
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66. การจดันทิรรศการ ประชมุวชิาการ อาจารย นกัวชิาการและ 600 วทิยาเขตชมุพร
ทางการเกษตร การประชมุวชิาการ บคุลากรทางการศกึษา
ระดบัชาต ิองคการเกษตรใน
อนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชปูถมัภ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
(อกท.) ครัง้ที ่29

67. งานสปัดาหวทิยาศาสตร นกัเรยีน นกัศกึษาในสงักดั 5,266 วทิยาเขตชมุพร
ประจำปงบประมาณ 51 สำนกังานการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน อาชวีศกึษาและ
การอดุมศกึษาในเขตพืน้ที่
การศกึษาที ่1 และ 2

68. การจดันทิรรศการงาน คร ูอาจารย นกัเรยีนและ 600 วทิยาเขตชมุพร
เทดิพระเกยีรตกิรมหลวงชมุพรเขต นกัศกึษาใน จ.ชมุพร
อดุมศกัดิแ์ละงานกาชาด
จงัหวดัชมุพร

69. โครงการกระจายความรดูานไอที บคุคลทัว่ไป 392 สำนกัวจิยัและบรกิาร
สสูถานศกึษาภาครฐั เอกชน/ คอมพวิเตอร
ผปูระกอบการและบคุคลทัว่ไป
ทีอ่ยโูดยรอบสถาบนั (จำนวน
11 ครัง้)

70. โครงการกระจายความรดูานไอที บคุคลทัว่ไป 112 สำนกัวจิยัและบรกิาร
ดานวศิวกรรมและวทิยาศาสตร คอมพวิเตอร
การใชงานคอมพวิเตอรทัว่ไปและ
คอมพวิเตอรกราฟฟคสสูถาน
ศกึษา ภาครฐั เอกชน
ผปูระกอบการและบคุคลทัว่ไป

71. โครงการจดัประชมุวชิาการ อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 274 สำนกัวจิยัการสือ่สาร
นานาชาตดิานวศิวกรรมศาสตร บคุคลทัว่ไป และเทคโนโลยสีารสนเทศ
วทิยาศาสตรประยกุต และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

72. Interferrence in Wireless อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 32 สำนกัวจิยัการสือ่สาร
บคุคลทัว่ไป และเทคโนโลยสีารสนเทศ

73. มารจูกักบั MPEG 4 Video อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 20 สำนกัวจิยัการสือ่สาร
Coding  (MPEG 4 VIDEO บคุคลทัว่ไป และเทคโนโลยสีารสนเทศ
Coding)
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74. ขอกำหนดความปลอดภยัของ อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 22 สำนกัวจิยัการสือ่สาร
อาคารตามกฎหมายวาดวย บคุคลทัว่ไป และเทคโนโลยสีารสนเทศ
การควบคมุอาคาร

75. จากทราย...สไูอทสีำหรบัสมองกล อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 23 สำนกัวจิยัการสือ่สาร
บคุคลทัว่ไป และเทคโนโลยสีารสนเทศ

76. ความเปนไปไดในการนำสงกำลงั อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 25 สำนกัวจิยัการสือ่สาร
ไฟฟาแบบไรสายในโลกแหงความ บคุคลทัว่ไป และเทคโนโลยสีารสนเทศ
เปนจรงิ

77. เทคโนโลยกีารรกัษาความ อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 31 สำนกัวจิยัการสือ่สาร
ปลอดภยัสำหรบัการสือ่สาร บคุคลทัว่ไป และเทคโนโลยสีารสนเทศ
สารสนเทศ

78. การแบงแยกแบบเชงิเสนดวยวธิี อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 20 สำนกัวจิยัการสือ่สาร
การของ Fisher บคุคลทัว่ไป และเทคโนโลยสีารสนเทศ

79. เทคโนโลยไีรสายกบัความมัน่คง อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 34 สำนกัวจิยัการสือ่สาร
ปลอดภยัของขอมลู บคุคลทัว่ไป และเทคโนโลยสีารสนเทศ

80. รหสั Reed Solomon อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 21 สำนกัวจิยัการสือ่สาร
บคุคลทัว่ไป และเทคโนโลยสีารสนเทศ

81. อกุรณแฮปตกิกบัการประยกุต อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 23 สำนกัวจิยัการสือ่สาร
ทางการแพทย บคุคลทัว่ไป และเทคโนโลยสีารสนเทศ

82. เหมอืงขอมลูแบบกระจาย อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 29 สำนกัวจิยัการสือ่สาร
บคุคลทัว่ไป และเทคโนโลยสีารสนเทศ

83. โครงการจดัประชมุวชิาการ อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 274 สำนกัวจิยัการสือ่สารและ
นานาชาต ิ“International บคุคลทัว่ไป เทคโนโลยสีารสนเทศ
Conference on Engineering
Applied Science and
Technology” (ICEAST 2007)

84. Research in Wireless อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษา 36 สำนกัวจิยัการสือ่สารและ
Communication System บคุคลทัว่ไป เทคโนโลยสีารสนเทศ
Wireless Censor Network at
Sydney University EIE

85. โครงการจดัประชมุวชิาการ ขาราชการ, พนกังาน 156 วทิยาลยันานาชาติ
นานาชาต ิ“The 5th ลกูจางของรฐั
International sysposium on
Biocontrol and Biotechnology”







ดานการทำนบุำรงุศลิปวฒัธรรม

ภารกิจดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปนภารกิจหนึ่งที่สถาบัน ใหความสำคัญและมี
การดำเนนิการอยางตอเนือ่งโดยมเีปาหมายเพือ่นำ
องคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประยกุตกบัการทำนบุำรงุศลิปะและวฒันธรรม เพือ่
การอนรุกัษภมูปิญญาของทองถิน่และเกดิประโยชน
ตอประเทศ ดำรงไวซึ่งความเปนเอกลักษณและ
ความภาคภมูใิจของคนในชาต ิและเพือ่เปนรากฐาน
ของการดำเนินชีวิต ซึ่งในปงบประมาณ 2551
สถาบนั ไดจดักจิกรรมตางๆ ดงันี้

กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและ
ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญา
ไทย เพื่ออนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไทย
เชนโครงการสืบสานมรดกความงามของ
สภาพแวดลอมทองถิน่ไทย โครงการเสวนา
ธรรมตามรอยพระยุคลบาท “เศรษฐกิจพอ
เพียง” เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา โครงการ “สราง
ฝาย-ปลูกแฝก” ตามรอยพอ และสัปดาห
วฒันธรรมไทยเปนตน
กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ทั้งของทองถิ่นและของชาติ เชน พิธีปฐม
นเิทศนกัศกึษาใหม/ไหวคร ู โครงการพธิไีหว
ครูและครอบชางศิลปกรรม งานประเพณี
ลอยกระทง และงานสงกรานต เปนตน

กจิกรรมทีก่อใหเกดิความเขาใจและศรทัธา
ในสถาบนัทางศาสนา เชน งานพธิกีฐนิพระ-
ราชทาน งานถวายเทียนพรรษา ละศีลอด
ในเดอืนรอมฎอนและละหมาดตารอเวยีะท
และธรรมจารกิ เปนตน
กจิกรรมทีก่อใหเกดิระบบคณุคาหรอืคานยิมที่
นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
เชนกิจกรรมเชียรสรางเสริมจริยธรรมตาน
ยาเสพติด บรรยายธรรมเพื่อเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและสรางจิตสำนึกที่ดี
โครงการบรรยายธรรมมะ เรือ่งทำไมฉนัตอง
รกัองคกร  โครงการความรคูคูณุธรรม และ
คายพทุธบตุร-พทุธรรม เปนตน
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน
จดันทิรรศการ “พระอจัฉรยิภาพของเจาฟา-
สรินิธรในงานสถาปตยกรรมไทย”  ดนตรไีทย
อดุมศกึษา ครัง้ที ่35 และ MUSIC WORK
SHOP เปนตน
กจิกรรมการแสดงศลิปวฒันธรรมสากลและ
ของชาตอิืน่ๆ เชน โครงงานคายสอนศลิปะ
เด็กชวงปดเทอม โครงการสอนศิลปะการ
วาดภาพเชิงปฏิบัติการใหกับนักศึกษาและ
เยาวชน อ.แมอาย จ.เชียงใหม โครงงาน
ละครถาปด และโครงการแสดงศิลปะ
Experimental Video Art 5 Exhibition Thai-
European Friendship 2008 เปนตน

1.

2.

3.

4.

5.

6.







¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (¢ŒÍÁÙÅ ³ 10 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹  2551)¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (¢ŒÍÁÙÅ ³ 10 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹  2551)¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (¢ŒÍÁÙÅ ³ 10 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹  2551)¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (¢ŒÍÁÙÅ ³ 10 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹  2551)¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (¢ŒÍÁÙÅ ³ 10 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹  2551)
จำนวนนกัศกึษาใหม จำแนกตามคณะ และระดบัการศกึษา ปการศกึษา 2551

จำนวนนกัศกึษาทัง้หมด จำแนกตามคณะ และระดบัการศกึษา รนุปการศกึษา 2551

คณะ/หนวยงาน

คณะวศิวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม
คณะวทิยาศาสตร
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
คณะอตุสาหกรรมเกษตร
วทิยาเขตชมุพร
วทิยาลยันานาชาติ
วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลาลาดกระบงั
วทิยาลยัรวมดานเทคโนโลยกีารบนัทกึขอมลู
และการประยกุตใชงาน

รวม

จำนวนนกัศกึษา
รวม

6,850
1,713
1,640
3,288
2,740

386
730
830

-
-
-

18,177

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก
919
264
793
209
356
589
128

-
56
8

22

3,344

216
18
28
62
10
21
8
-
-
2
4

369

7,985
1,995
2,461
3,559
3,106

996
866
830
56
10
26

21,890

คณะ/หนวยงาน

คณะวศิวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม
คณะวทิยาศาสตร
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
คณะอตุสาหกรรมเกษตร
วทิยาเขตชมุพร
วทิยาลยันานาชาติ
วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลาลาดกระบงั
วทิยาลยัรวมดานเทคโนโลยกีารบนัทกึขอมลู
และการประยกุตใชงาน

รวม

จำนวนนกัศกึษา
รวม

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก
1,603

407
724
955

1,014
104
172
197

-
-
-

5,176

256
64

200
48

108
150
13

-
26
8

22

895

56
3
-

11
2
4
-
-
-
2
4

82

1,915
474
924

1,014
1,124

258
185
197
26
10
26

6,153
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จำนวนผสูำเรจ็ศกึษา จำแนกตามคณะ และระดบัการศกึษา รนุปการศกึษา 2550

คณะ/หนวยงาน

คณะวศิวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม
คณะวทิยาศาสตร
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
คณะอตุสาหกรรมเกษตร
วทิยาเขตชมุพร

รวมทัง้หมด

จำนวนนกัศกึษา
รวม

1,561
334
474
567
577
85

179
195

3,972

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก

230
51

179
50
84

202
38

-

834

18
-
-
6
-
-
-
-

24

1,809
385
653
623
661
287
217
195

4,830





จำนวนบคุลากร จำแนกตามประเภท ระดบัการศกึษา และตำแหนงทางวชิาการ ปการศกึษา 2551
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

ºØ¤ÅÒ¡ÃºØ¤ÅÒ¡ÃºØ¤ÅÒ¡ÃºØ¤ÅÒ¡ÃºØ¤ÅÒ¡Ã
ในปการศกึษา 2551 สถาบนั มจีำนวน บคุลากร

ทัง้หมด 2,336 คน จำแนกตามประเภทเปนอาจารยประจำ
(สาย ก.) จำนวน 986 คน ผชูวยวชิาการ (สาย ข.) จำนวน

268 คน ผูชวยบริหาร (สาย ค.) จำนวน 418 คน
ลกูจางประจำ จำนวน 179 คน ลกูจางชัว่คราว จำนวน
463 คน และพนกังานราชการ จำนวน 22 คน

ขอมลู ณ 10 มถินุายน  2551

สาย ก.         สาย ข.                สาย ค.
               รวม

คณะ/หนวยงาน          ระดับการศึกษา    ตำแหนงทางวชิาการ     รวม   ต่ำกวา     รวม  ต่ำกวา        รวม   ทั้งหมด

 ตรี โท  เอก  อ.  ผศ.  รศ.   ศ.   ป.ตรี   ตรี  โท   เอก ป.ตรี ตรี  โท

สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 13 0 42 18 80 10 108 150

คณะวิศวกรรมศาสตร 24 152 139 122 91 98 4 315 1 17 11 0 29 19 66 3 88 432

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 20 128 18 107 30 22 2 161 0 12 1 0 13 7 26 1 34 208

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 8 88 33 63 38 28 0 129 0 8 3 0 11 2 19 2 23 163

คณะวิทยาศาสตร 3 83 76 71 52 39 0 162 0 21 9 0 30 7 34 6 47 239

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8 56 46 31 37 42 0 110 0 12 11 0 23 1 21 2 24 157

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

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

วิทยาเขตชุมพร 0 53 6 58 1 0 0 59 0 15 6 0 21 2 13 1 16 96

บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 6 0 8 12

สำนักวิจัยและบริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 0 28 7 11 6 24 52
คอมพิวเตอร

สำนักหอสมุดกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 7 0 34 8 12 1 21 55

สำนักทะเบียนและ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 0 25 3 5 1 9 34
ประมวลผล

สำนักสงเสริมและบริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 4 5
วิชาการพระจอมเกลา
ลาดกระบัง

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

          รวมทั้งสถาบัน 60 581 345 480 257 243 6 986 1 182 85 0 268 77 306 35 418     1,672







สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ของสถาบนัเทคโน-
โลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปการศกึษา 2550 ณ ศนูยนทิรรศการและ
การประชมุไบเทคบางนา เมือ่วนัที ่22 ตลุาคม 2551

พธิีพระราชทานปริญญาบัตร





เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2550 อธกิารบดพีรอมดวย
คณะผบูรหิารสถาบนั รวมบนัทกึเทปโทรทศัน เพือ่
ถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั เนือ่งใน

¶วายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹ÁËÒÁ§¤Åà©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ “5 ̧ Ñ¹ÇÒÁËÒÃÒª”

วนัมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา “5 ธนัวามหาราช”
ณ สตดูโิอของสถานโีทรทศัน ชอง 9 อสมท.

3 ธนัวาคม 2550 “สจล. รวมใจเทดิไทองคราชนั”

เมือ่วนัจนัทรที ่3 ธนัวาคม 2550 สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั ไดจดักจิกรรม
รวมทำดีเพื่อพอ ในงาน “สจล.รวมใจเทิดไทองค
ราชนั” ณ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุ-

ทหารลาดกระบัง โดยภายในงานนี้ ไดรับความ
รวมมอืจากผบูรหิาร คณาจารย ขาราชการ พนกังาน
บคุลากรและนกัศกึษาของสถาบนั เขารวมกจิกรรม
ดงักลาวเปนจำนวนมาก





เนือ่งในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั-
ภมูพิลอดลุยเดชมหาราช ทรงครองราชยครบ 60 ป
ในป พ.ศ.2549  และทรงมพีระชนมายคุรบ 80 พรรษา
ในป พ.ศ.2550  คณะกรรมการมลูนธิพิระบรมราชา-
นุสรณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวใน
พระบรมราชปูถมัภ ขอพระราชทานราชวโรกาสเขา
เฝาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเงิน แดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
สมทบทนุมลูนธิอินนัทมหดิล

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จ-
พระจอมเกลาเจาอยหูวัในพระบรมราชปูถมัภ ไดจดั
ทำโลเกยีรตยิศ เพือ่ขอพระราชวโรกาส พระราชทาน
โลเกยีรตยิศเชดิชเูกยีรต ิแกผมูผีลงานวจิยัทีไ่ดมสีวน

ชวยยกฐานะใหสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจา-
คณุทหารลาดกระบงั ขึน้เปน World Class University
จำนวน 3 ทาน เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2550 ณ พระบรม-
มหาราชวงัสวนจติรลดา ประกอบดวย

1. ดร.พรีศกัดิ ์วรสนุทรโรสถ ผลงานวจิยัเรือ่ง
“Combustion Engine Air-Intake Ozone & Air Ion
Generator” สทิธบิตัรอเมรกิา  เลขที ่6,990,965 B2

2. รศ.ดร. ธรีวฒัน มงคลอศัวรตัน  ผลงาน
วจิยัเรือ่ง “Fingerprint Reagent” สทิธบิตัรอเมรกิา
เลขที ่5,221,627

3. รศ.ดร. เกษม สรอยทอง ผลงานวจิยัเรือ่ง
“คโีตเมีย่มควบคมุโรคพชื” สทิธบิตัรเลขที ่ 6266สป/
200-ข

     ดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
สภานายกิาสภากาชาดไทย ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ
ใหพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร-
ราชาทนิดัดามาต ุเสดจ็แทนพระองคในพธิพีระราชทาน
เหรยีญกาชาดสมนาคณุชัน้ที ่ 2 และ ชัน้ที ่ 3 แกผมูี
อุปการะคุณแกสภากาชาดไทย ในวันอังคารที่ 29
เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ อาคารใหม สวนอมัพร

ซึง่ไดมบีคุลากรของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคณุทหารลาดกระบงั เขารบัพระราชทานเหรยีญ
กาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 จำนวน 5 ทาน คือ
รองศาสตราจารย ดร.กติต ิตรีเศรษฐ นางเชาวนติย
ชาญสิทธิโชค นางกนกวรรณ นิลพงษ นายนิมิต
สาตรปรงุ และนายปรชีา ผลงาม

¢อพระราชทานราชวโรกาสเขาเฝาถวาย พระพรชัยมงคลและถวายเงิน
แดสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ºØคลากรพระจอมเกลาลาดกระบังเขารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3



¹ายกรัฐมนตรีและนายกสภาสถาบัน  เยี่ยมชมผลงานวิจัย

Êจล.พฒันาวชิาการ งานวจิยั รวมกบั University of Waterloo

         เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2550 เวลา 08.30 น.
พลเอก สรุยทุธ จลุานนท นายกรฐัมนตรแีละนายก-
สภาสถาบัน เยี่ยมชมผลงานวิจัย “โครงการวิจัย
พฒันากลองตรวจการ เวลากลางคนืดวยรงัส ีอนิฟาเรด”
ซึ่งเปนงานวิจัยรวมระหวางภาควิชาอิเล็กทรอนิกส

คณะวิศวกรรมศาสตร รวมกับสำนักงานวิจัยและ
พฒันาการทหารกลาโหม วตัถปุระสงคของโครงการ
เพือ่ศกึษาหาแนวทางการพฒันาตนแบบ Thermal
imaging camera เพื่อใชในการทหาร ไดอยางมี
ประสทิธภิาพ

        Prof.Dr.Peter L.Douglas คณบดบีณัฑติ
วิทยาลัยและความรวมมือระหวางประเทศของ
University of Waterloo ประเทศแคนาดา ไดเขา
พบผูบริหารสถาบัน และคณาจารย เพื่อแลก
เปลีย่นขอคดิเหน็ทางดานวชิาการและวจิยั โดยมี
รองศาสตราจารย ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ
รองอธิการบดี ทำหนาที่เปนประธานในการ
ตอนรบั การพบปะในครัง้นีไ้ดมกีารทำขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการดานการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ
ทีเ่กีย่วของกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 สำนักงาน-
ประกนัคณุภาพและบรหิารองคความร ูจดัสมัมนา
การจดัการความรใูนองคกร เรือ่ง “การจดัการความรู
จากภาคทฤษฎสีภูาคปฏบิตัเิพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื
สำหรับผูปฏิบัติการ” ณ หองประชุมบุนนาค
(หอง701) ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราช-
นครนิทร สจล.

ÊÓ นกังานประกนัคณุภาพฯ จดัสมัมนาการจดัการความรใูนองคกร







Íธกิารบด ีพรอมคณะผบูรหิารของสถาบนั รวมโครงการแกไขปญหาน้ำเนาเสยี

เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2551 เวลา 09.00 น.
รศ.ดร. กติต ิ ตรีเศรษฐ อธกิารบด ีพรอมคณะผบูริหาร
ของสถาบนั รวมโครงการแกไขปญหาน้ำเนาเสยี หลงั
สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง โดยใชจุลินทรีย
ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่เปนความรวมมอืระหวางสถาบนั-
เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั กบั

กองบงัคบัการตำรวจนครบาล 3 การเคหะแหงชาติ
สำนักงานเขตลาดกระบัง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
กรมควบคมุมลพษิ สถานตีำรวจนครบาล ฉลองกรงุ
และคณุวบิลู สำเรจ็วาณชิย ณ สถานตีำรวจนครบาล
ฉลองกรงุ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 รศ.ดร.กิตติ
ตีรเศรษฐ อธิการบดี เปนประธานเปดระบบการ
จัดเก็บและการบริการทรัพยากรสารนิเทศในหอง-
สมุด ดวยเทคโนโลยี RFID ณ โถงบริการ ชั้น1
อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิสำนกัหอสมดุกลาง โดยมี

¾Ô

ผศ.กติพิงค มะโน ผอูำนวยการสำนกัหอสมดุกลาง
เปนผกูลาวรายงาน พรอมใหการตอนรบั ซึง่ภายใน
งานดังกลาวมีผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษาของ
สถาบนั เขารวมพธิเีปนจำนวนมาก

ธเีปดระบบการจดัเกบ็และการบรกิารทรพัยากรสารนเิทศในหองสมดุ
ดวยเทคโนโลย ี RFID





¡ารชีแ้จง  แนวทาง  และทศิทาง  ของสถาบนัในอนาคต โดยอธกิารบดี
เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2551เวลา 13.00 น.

รศ.ดร. กติต ิตรีเศรษฐ อธกิารบด ีไดชีแ้จง “แนวทาง
และทศิทาง ของสถาบนัในอนาคต” ใหแกอาจารย
ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ของสถาบัน
ไดรบัทราบขอมลูตางๆ ณ หอประชมุใหญสถาบนั
จดัโดยคณะวศิวกรรมศาสตร สจล. ซึง่ไดรบัความ
สนใจจากผูบริหาร เจาหนาที่ และบุคลากรของ
สถาบนั เขารวมเปนจำนวนมาก

เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2550  สภาคณาจารย
โดย อาจารยพงษทิพย อินทรแกว ประธานสภา-
คณาจารย ไดเชิญ รองศาสตราจารย ดร.กิตติ
ตรีเศรษฐ  อธกิารบด ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง รายงานความคืบหนา
เกีย่วกบัราง พ.ร.บ.  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา

Êถาบนั รายงานความคบืหนา พรอมตอบขอซกัถามความคบืหนา
¡ÒÃÍÍ¡¹Í¡ÃÐºº ¢Í§ Ê¨Å.

เจาคณุทหารลาดกระบงั พ.ศ. ....  ครัง้ที ่ 2 ในการ-
ปรับเปลี่ยนสถาบัน เปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
(นอกระบบ) พรอมตอบขอซักถาม โดยมีบุคลากร
ตัวแทนนักศึกษาจากองคกร สโมสร และนักศึกษา
ผูที่สนใจจากทุกคณะทั้งสถาบัน รวมเขารับฟงเปน
จำนวนมาก ณ หอประชมุใหญสถาบนั





เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2551 สภาคณาจารย โดย
อาจารย พงษทพิย อนิทรแกว ประธานสภาคณาจารย
ไดเชญิ รองศาสตราจารย ดร.กติต ิตรีเศรษฐ อธกิารบดี
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
รายงานความคบืหนาเกีย่วกบัราง พ.ร.บ. สถาบนัเทคโน-
โลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ....

เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2551 สภาคณาจารย
โดย อาจารยพงษทิพย อินทรแกว ประธานสภา-
คณาจารย ไดเชญิ รองศาสตราจารย ดร.กติต ิตรีเศรษฐ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ-
ทหารลาดกระบงั รายงานความคบืหนาเกีย่วกบัราง
พ.ร.บ. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร-

ในการปรบัเปลีย่นสถาบนั เปนมหาวทิยาลยัในกำกบั
(นอกระบบ) พรอมตอบขอซกัถาม โดยมบีคุลากรของ
คณะวิศวกรรมศาสตร และผูที่สนใจจากทุกคณะ
ทั้งสถาบัน รวมเขารับฟงเปนจำนวนมาก ณ หอง
ประชมุ คณะวศิวกรรมศาสตร

Êถาบนั  พบบคุลากรของคณะสถาปตยกรรมศาสตร  รายงานความคบื
หนา พรอมตอบขอซกัถามความคบืหนาการออกนอกระบบ  ของ  สจล.

ลาดกระบัง พ.ศ. .... ในการเปลี่ยนสถาบัน เปน
มหาวทิยาลยัในกำกบั (นอกระบบ) พรอมตอบขอ-
ซกัถาม โดยมบีคุลากรของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และผทูีส่นใจจากทกุคณะทัง้สถาบนั รวมเขารบัฟง
เปนจำนวนมาก ณ หองประชมุ คณะสถาปตยกรรม-
ศาสตร

Êถาบนั  พบบคุลากรของคณะวศิวกรรมศาสตร  รายงานความคบื
หนา พรอมตอบขอซกัถามความคบืหนาการออกนอกระบบ  ของ  สจล.

ทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร





¡ารจัดการอบรม เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการและการประเมินผลโดยใชเครื่องมือ PART

¡ ารอบรม เรื่อง Benchmarking กระบวนการเทียบเคียงสูความเปนเลิศ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 สวนแผนงาน
สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรม เรื่อง การติดตาม
ประเมินผล โครงการและการประเมินผลโดยใช
เครื่องมือ PART โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดุษณี

เมือ่วนัที ่ 24 กนัยายน 2551 สวนแผนงาน
จัดการอบรม เรื่อง Benchmarking กระบวนการ
เทยีบเคยีง สคูวามเปนเลศิ ณ หองประชมุ 701 ชัน้ 7
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สำนักงาน

ธนะบริพัฒน  รองอธิการบดี เปนประธานเปดการ-
อบรม ณ หองประชุม ชั้น 7 หอง 701 อาคาร
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร

อธิการบดี โดยมีผูเขารวมการอบรม ประกอบดวย
ผบูรหิาร ผปูฏบิตังิานดานการวางแผน และผเูกีย่วของ
เขารวมอบรมเปนจำนวนมาก

านแสดงมุทิตาจิต ประจำป 2551

เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2551 สถาบนัเทคโนโลย-ี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั จดังานแสดง
มทุติาจติ ประจำป 2551 ณ หอประชมุใหญของสถาบนั

โดยมีผูเขารวมงานแสดงมุทิตาจิตประกอบดวย
ผบูรหิาร คณาจารย บคุลากรของสถาบนั และผเูกีย่ว-
ของ เขารวมงานเปนจำนวนมาก

§





ธเีปดงาน “ลาดกระบงัแฟร ครัง้ที ่1”

เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2551 รองศาสตราจารย
ดร.กติต ิตรีเศรษฐ อธกิารบด ีสถาบนัเทคโนโลยพีระ-
จอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั พรอมดวย Dr.Jae-
Hyun Kim President of Kongju National University
พรอมดวยตัวแทนทั้งสองฝาย รวมลงนามบันทึก

เมือ่วนัที ่ 6 มถินุายน 2551 เวลา 19.00 น.
รศ.ดร.กติต ิ ตรีเศรษฐ อธกิารบด ีสถาบนัเทคโนโลย-ี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั เปนประธาน
เปดงานลาดกระบงัแฟร ครัง้ที1่ โดยรวมมอืระหวาง
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

สำนกังานเขตลาดกระบงั สมาชกิสภาเขตลาดกระบงั
หนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และบรษิทัในเครอืนคิม
อตุสาหกรรมลาดกระบงั  รวมกนัจดังาน “ลาดกระบงั
แฟร ครัง้ที1่” ระหวางวนัที ่ 5-9 มถินุายน 2551 ณ
ศนูยกฬีาพระจอมเกลาลาดกระบงั สจล.

ธลีงนามความรวมมอืทางวชิาการ ระหวาง สจล. กบั
Kongju National University

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการในพิธีลงนาม
ความรวมมอืทางวชิาการ ระหวางสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั กบั Kongju
National University  ณ หองประชมุ ชัน้ 6 หอง 606
อาคารกรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร

¾Ô

¾Ô





นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีวาการกระทรวง-
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปน
ประธานในพิธีสงมอบโปรแกรมไอซีที เฮาสคีปเปอร
2008 ซึ่งกระทรวงไดรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยี-
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จัดทำขึ้น
20,000 ชุด เพื่อแจกจายใหผูปกครอง ประชาชน
สถานศึกษา และหนวยงานตางๆ ไวใชเปนเครื่องมือ
ในการดแูลจดัการการใชอนิเตอรเนต็และเวบ็ไซตของ

เมือ่วนัที ่29-31 มกราคม 2551 เวลา 09.00-
15.30 น. กองกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี-
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดจัดงาน

¹Ñดพบแรงงาน ปการศกึษา 2550

äอซที ีรวมกบั สจล. จดัทำโปรแกรม”เฮาสคปีเปอร 2008" สกดัเวบ็ไซตทีไ่มเหมาะสม

“นดัพบแรงงาน ปการศกึษา2550” เพือ่ใหนกัศกึษา
ชั้นปสุดทายพบผูประกอบการและสมัครงาน ณ
หอประชมุสถาบนัฯ

เยาวชน รวมถงึปองกนัการใชโปรแกรมคอมพวิเตอรที่
ไมเหมาะสม โปรแกรมไอซีทีเฮาสคีปเปอร 2008 มี
ประโยชนในการควบคมุเวลาการเขาใชงานอนิเตอรเนต็
และสามารถกำหนดไดวา จะอนญุาตใหเขาใชงานเวบ็ไซต
ใดไดบาง เชน ไมใหเขาเวบ็ไซตลามกอนาจาร และยงัมี
คุณสมบัติกำหนดชวงเวลาการใชคอมพิวเตอร และ
โปรแกรมตางๆ รวมทัง้การเลนเกมส และสามารถสราง
โปรไฟลการใชงานสำหรบัผใูช แตละรายได



ผูจัดทำ

รองศาสตราจารย ดร.กติต ิ ตรีเศรษฐ อธกิารบดี

รองศาสตราจารย ดร.ดษุณ ี ธนะบรพิฒัน รองอธกิารบดี

ผชูวยศาสตราจารยสทิธชิยั  เจรญิเศรษฐศลิป ผชูวยอธกิารบดี

นางวนัด ี บญุยิง่ รกัษาการแทนผอูำนวยการสวนแผนงาน

นางขนษิฐา  สาคร นกัวเิคราะหนโยบายและแผน

นายจตพุร    ศริบิรรณไพศาล นกัวเิคราะหนโยบายและแผน

นางวรรณา   สอนพลู นกัวเิคราะหนโยบายและแผน

นางจนัทรศร ี สขุวเิศษ ผปูฏิบตังิานบรหิาร

นางมกุดา   แกวจรสั ผปูฏิบตังิานบรหิาร

ภาพประกอบ  :  สวนสารนเิทศและประชาสมัพนัธ

 ขอขอบคณุคณะและหนวยงานตางๆ ทีใ่หความอนเุคราะหขอมลูและรปูภาพประกอบ

ที่ปรึกษา

จดัทำโดย  :  งานวจิยัสถาบนั

จดัพมิพ  :  งานธรุการ

พมิพที่ หางหนุสวน จำกดั ว.ีเจ. พริน้ติง้
โทรศพัท 0-2872-2090-1
โทรสาร  0-2872-2092

 จำนวน 600  เลม



สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาคณุทหารลาดกระบงั
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

www.kmitl.ac.th
TEL. 0-2326-4111
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