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Ø
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D, ศาสตราจารย)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาอังกฤษ)
วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปการศึกษา ๒๕๕๐)

¾

ระธรรมโกศาจารย (นามเดิม ประยูร
ฉายา ธมฺมจิตโฺ ต นามสกุล มีฤกษ) สอบได
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งเปนการ
ศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลีขนั้ สูงสุดของ
คณะสงฆไทย ขณะเปนสามเณร และอุปสมบท
เป น นาคหลวงในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงพระคุณ
อันประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาปรัชญา
(เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง ) จากมหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นไดเดิน
ทางไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศ
อินเดีย ไดรับประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (M.A.)
เตรียมปริญญาเอก (M.Phil.) และปริญญาเอก
(Ph.D.) สาขาปรัชญาตามลำดับ ดุษฎีนิพนธ
ในระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ ท า นเขี ย นเป น ภาษา
อั ง กฤษและได รั บ การตี พิ ม พ ใ นชื่ อ เรื่ อ งว า
“Selflessness in Sartre’s Existentialism and
Early Buddhism : อนัตตาในปรัชญา เอก
ซิสเตนเชียลิสมของฌ็องปอล ชาตรและ
พระพุทธศาสนาดั้งเดิม” ซึง่ ไดรบั ความนิยม
อยางสูงและพิมพซ้ำอีกหลายครัง้



หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
แลว ไดกลับมาเปนอาจารย บรรยายที่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระยะหนึ่งและมหาเถรสมาคมอนุมตั ใิ หไปเปนพระธรรมทูต ประจำวัดธัมมาราม
นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา กลับมารับตำแหนง
ผอู ำนวยการกองวิชาการ เปนผกู อ ตัง้ และดำรงตำแหนง
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยรูปแรก ตอมาไดรบั แตงตัง้ เปน
รองอธิการบดีฝายวิจัยและวางแผน รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ ตามลำดับ และไดรบั พระบัญชาแตงตัง้ เปน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จากสมเด็จพระสังฆราช ตั้งแตป พุทธศักราช ๒๕๔๐
จนถึงปจจุบัน ดวยเกียรติคุณความรู ความเชี่ยวชาญ
ดานวิชาการ เปนทีป่ รากฏชัด จึงเปนพระสงฆไทยรูปแรก
ที่ไดรับพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน
ศาสตราจารย สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมือ่ ปพทุ ธศักราช ๒๕๔๖ ในดาน
การปกครองและบริ ห ารงานคณะสงฆ ท า นได รั บ
พระบั ญ ชาแต ง ตั้ ง เป น เจ า คณะภาค ๒ รับผิดชอบ
ปกครองคณะสงฆจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
อางทอง และจังหวัดสระบุรี ตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช ๒๕๔๑
จนถึงปจจุบนั นอกจากนัน้ ยังไดรบั พระบัญชา แตงตัง้ เปน
เจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เมือ่ พุทธศักราช
๒๕๔๗ และไดรับแตงตั้งเปนคณะเลขานุการคณะ
ผปู ฏิบตั หิ นาทีส่ มเด็จพระสังฆราชในปเดียวกัน
พระธรรมโกศาจารย เปนปราชญมคี วามรู ความ
สามารถยอดเยี่ยมหลายดาน กลาวคือ เปนทั้งนัก
ปกครอง นั ก บริ ห าร นั ก การศึ ก ษา และนั ก เผยแผ
พระพุทธศาสนา มีผลงานโดดเดนเปนทีย่ อมรับในสังคม
ทัว่ ไป ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ

ดานการปกครองคณะสงฆ ในฐานะ
เจาคณะภาค ๒ ไดมนี โยบายพัฒนาคณะสงฆ
ในเขตปกครองใหมีความเขมแข็ง โดยจัดใหมี
การประชุมเจาคณะพระสังฆาธิการ และอบรม
พระภิกษุสามเณรอยางตอเนือ่ ง สม่ำเสมอ กอให
เกิดความเรียบรอยดีงาม เปนประธานอำนวยการ
จัดอบรมบาลีกอ นสอบภาค 2 ทุกป มีพระภิกษุ
สามเณร เขาอบรมไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ รูป
ในฐานะเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ไดจดั ใหมกี ารอบรมพระนักเทศน ในชวงเทศกาล
เขาพรรษาทุกป มีผสู ำเร็จการอบรมไมนอ ยกวา
๔,๐๐๐ รูป นอกจากนี้ ยังไดดำเนินการบูรณปฏิสงั ขรณ พระบรมธาตุมหาเจดีย พิพธิ ภัณฑ
และเสนาสนะของวัด ใชงบประมาณกวา ๓๐
ลานบาท ในโอกาสจัดสมโภชวัดครบ ๑๘๐ ป
ดานบริหารการศึกษา ในฐานะอธิการบดี
ไดดำเนินการใหมพี ระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๔๐ สงผลใหมหาวิทยาลัยพัฒนากาวหนา
ในทุกดาน ปจจุบันมีหนวยงานในสังกัด คือ
วิทยาเขต ๑๐ แหง วิทยาลัยสงฆ ๕ แหง หองเรียน
๑๒ แหง หนวยวิทยบริการ 8 แหง สถาบันสมทบ
ทัง้ ในและ ตางประเทศ ๕ แหง ผลงานทีส่ ำคัญอีก
อยางหนึ่ง คือ เปนผูเริ่มดำเนินการโครงการ
กอสรางสำนักงานใหญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ตำบลลำไทร อำเภอ
วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช ๒๕๔๒ ถึงปจจุบนั โดยจัดหาทีด่ นิ ทีไ่ ด
จากการบริจาค และจัดซือ้ เพิม่ เติม รวมจำนวน
ทัง้ สิน้ ๓๓๕ ไร และไดดำเนินการจัดสรางอาคาร
ตางๆ ใชงบประมาณดำเนินการไปแลวไมนอย
กวา ๒,๕๐๐ ลานบาท
ผลงานในระดับนานาชาติ เปนประธาน
ดำเนิ น การจั ด ประชุ ม สุ ด ยอดผู นำชาวพุ ท ธ
(Buddhist Summit) เปนประธานจัดประชุมสภา
ผนู ำศาสนาและจิตวิญญาณเพือ่ สันติภาพโลก
เปนประธานจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาทและมหายาน เป น
ประธานจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนือ่ งใน
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ตัง้ แตป

พุทธศักราช ๒๕๔๗ ถึงปจจุบนั ซึง่ ผนู ำชาวพุทธทัว่ โลก
ไดลงนามในแถลงการณรวมรับรอง ใหพุทธมณฑล
ประเทศไทย เปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาของโลก
นอกจากนี้ ท า นยั งไดรั บเลื อ กให ดำรงตำแหน งเป น
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
(International Association of Buddhist Universities)
มีสมาชิกกวา ๑๐๐ มหาวิทยาลัยทัว่ โลก และไดเลือก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา เปนที่
ตัง้ สำนักงานใหญของสมาคม
พระธรรมโกศาจารย นับวาเปนเพชรน้ำเอกของ
วงการคณะสงฆไทยทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ในการปาฐกถาธรรมและบรรยายธรรม ทั้งภาคภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ โดยไดรบั อาราธนาเปนวิทยากร บรรยายธรรม
ใหแกหนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน บรรยายธรรม
และแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย และสถานีโทรทัศนชองตางๆ อยาง
ตอเนื่อง ในเวทีระดับนานาชาติ พระธรรมโกศาจารย
ไดรบั มอบหมายจากคณะสงฆ และไดรบั อาราธนาใหไป
แสดงปาฐกถาธรรมเปนภาษาอังกฤษในทีป่ ระชุมสำคัญๆ
หลายครัง้ เชน การประชุมผนู ำศาสนา ในการประชุมใหญ
ขององคการสหประชาชาติ การประชุมสุดยอดผนู ำทาง
ศาสนาและจิตวิญญาณ เพือ่ สันติภาพโลก การประชุม
อธิการบดี มหาวิทยาลัยทัว่ โลก เปนตน นอกจากนีย้ งั มี
ผลงานนิพนธที่ไดรับตีพิมพเผยแผ เปนภาษาอังกฤษ
หลายเลม เชน A Buddhist Approach to Peace,
Buddhist Morality, A Buddhist Worldview, Buddhism
in Contemporary Thailand เปนตน
ดวยเหตุที่พระธรรมโกศาจารย เปนมหาเถระ
ผเู พียบพรอมดวยวิชาและจรณะ มีศลี าจารวัตรงดงาม
สรางสรรคคณ
ุ ประโยชนอยางไพศาลใหแกพระพุทธศาสนา
ประเทศชาติ และสังคมของโลกอยางมากมาย นับอเนก
ประการเปนที่ประจักษชัด จนไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวางทัง้ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ สมควร
ยกยองในวงวิชาการวาเปนนักปราชญผทู รงคุณความรู
ความสามารถเปนอยางยิ่ง สภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาอังกฤษ) เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏ
เปนทิฏฐานุคติสบื ไป
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พระพิศาลพัฒนาทร (วินยั ญาณวินโย)

ปริญญาครุศาสตรอตุ สาหกรรมดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารอาชีวศึกษา)
วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปการศึกษา ๒๕๕๐)

¾

ระพิศาลพัฒนาทร (วินยั ญาณวินโย)
มีนามเดิมวา วินยั โพธิส์ ขุ เขารับการ
บรรพชา เมือ่ วันที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศั ก ราช ๒๕๒๑ และอุ ป สมบท เมื่ อ วั น ที่ ๖
กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๒๕ ณ พัทธสีมา
วัดสลุด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
และไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดทุงเศรษฐี
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๘ และเปนพระกรรมวาจาจารย ตอมาตามลำดับ
พระพิศาลพัฒนาทร (วินยั ญาณวินโย)
สำเร็ จ การศึ ก ษานั ก ธรรมชั้ น เอกตั้ ง แต เ ป น
สามเณร เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๒๓ และได
ศึ ก ษาหาความรู ใ นด า นต า งๆ จนมี ค วามรู
ความชำนาญในวิชาการหลากหลายแขนง อาทิ
การบัญชี ภาษาอังกฤษ ภาษาขอม แพทยแผน
โบราณ จิ ต แพทย และนวกรรมด า นต า งๆ
ท า นมี ค วามตั้ ง ใจใฝ ศึ ก ษาทั้ ง ด า นคั น ถธุ ร ะ
และวิปสสนาธุระจนมีความเชี่ยวชาญเปนที่
ประจักษชดั และโดดเดน โดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
วิชากรรมฐาน ถือไดวาเปนพระวิปสสนาจารย
ผูทรงภูมิธรรมอยางสูงยิ่ง ทานไดอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนในพระพุทธศาสนา นับตั้งแตที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดทุงเศรษฐี ไดทมุ เทใชความรคู วามสามารถบริหาร
จัดการในหมพู ระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร
และการบริหารการปกครองคณะสงฆ สงเสริม
และใหการสนับสนุนวัดตางๆ ที่ ขาดแคลนและ
ขอความอุปถัมภ โดยมงุ เอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน
ในหมู พ ระสั ง ฆาธิ ก าร ท า นได เ ข า ร ว มเป น
กรรมการสอนและสอบธรรมสนามหลวง และ
เป น พระอาจารย ส อนพระปริ ยั ติ ธ รรม และ


นั ก ธรรมตรี โท เอก อี ก ทั้ ง ได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ทุ น
การศึกษาแกพระภิกษุ สามเณรในหลักสูตรนักธรรม ณ
สถานศึกษาพระปริยตั ธิ รรมของวัดตางๆ อยางตอเนือ่ ง
ตลอดมา
พระพิศาลพัฒนาทร (วินยั ญาณวินโย) เปนผทู ี่
มีผลงานทั้งการบริหาร การปกครอง และการพัฒนา
เปนพระภิกษุผูทรงภูมิรูภูมิธรรม เปนผูดำรงตนมุงมั่น
เผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนา เป น แบบอย า งของการนำ
ความรูความสามารถขยายงานพระพุทธศาสนา เพื่อ
สร า งความสงบสุ ข และสั น ติ โดยการนำธรรมะสู
ประชาชน เพือ่ อบรมใหเยาวชนและประชาชนทัว่ ไปได
นำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน ไดมีหลักในการ
ดำรงชีวติ ทีส่ งบสุข ดวยน้ำใจอันงามยิง่ เปรียบสายทิพย
แหงธรรมที่ตอเนื่องมิขาดสาย ทานเปนครูพระผูสราง
ศาสนทายาทธรรมดวยการปลูกศรัทธา โดยไดประสาน
กั บ หน ว ยงานองค ก รต า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชนและ
ประชาชน จัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมและปฏิบัติ
ธรรม ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ดวยเห็นประโยชนและ
ใหความสำคัญกับการอบรมเยาวชนผเู ปนอนาคตของ
ชาติ ใ ห เ ป น คนดี ที่ ส มบู ร ณ ทั้ ง ความรู แ ละคุ ณ ธรรม
ดั ง คำที่ ว า “บั ณ ฑิ ต คื อ ผู มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรม”
ท า นได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาแก ทั้ ง พระภิ ก ษุ
สามเณร และ เยาวชนทุกระดับชัน้ ตัง้ แตชนั้ อนุบาลถึง
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงไดจัดโครงการอบรมภาษา
อังกฤษ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ซึ่งเปนโครงการ
ตอเนื่องตั้งแตป พุทธศักราช ๒๕๓๙ เปนตนมา โดย
โครงการดังกลาวมีผสู นใจเขารวมโครงการจำนวนมาก
ดวยอัจฉริยะภาพของผูเปนยอดนักการศึกษา เปนผู
มีหัวใจแหงความเปนผูให สูงสงดวยหัวใจของความ
เป น ครู เป น นั ก เทศน ทั้ ง มุ ง มั่ น ในการบริ ห ารการ
ปกครองดวยความเสียสละ เปนยอดนักเผยแผ เปน

พหูสูตเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรม รอบรู
อุ ต สาหะในงานพระศาสนาอี ก มากมาย
ไดอุทิศชีวิตใหพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน
ตอสังคม และพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ ไป เกียรติ
ประวั ติ แ ละผลงานของท า นเป น ที่ ป ระจั ก ษ
ทั้งศีลาจารวัตรอันงดงาม เปนผูรับงานเผยแผ
พระพุทธศาสนา และการของคณะสงฆเปน
อเนกประการ กอปรดวยขันติธรรม เปนแบบ
อยางพระเถระผูเปยมดวยภูมิรูและภูมิธรรม
มีคณ
ุ ปู การเปนทีต่ งั้ แหงความเคารพศรัทธาแหง
พุทธศาสนิกชนโดยทัว่ ไป

ดวยเกียรติประวัติ ผลงาน และศีลาจารวัตรอัน
งดงามของพระพิศาลพัฒนาทร (วินัย ญาณวินโย)
เปนทีป่ ระจักษทงั้ ความสามารถในดานการพัฒนา และ
การบริหารการศึกษาที่เล็งผลเลิศในการพัฒนาชุมชน
และการอาชีวศึกษา กอใหเกิดประโยชนตอ ประเทศชาติ
สังคมและตอพุทธศาสนาเปนอเนกประการ สภาสถาบัน
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
จึ ง มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท ใ ห ถ วายปริ ญ ญาครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารอาชีว
ศึกษา) เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏสืบไป
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ศาสตราจารย ดร.จิโร ทาคาโน

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเคมี)
วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปการศึกษา ๒๕๕๐)

ศ

าสตราจารย ดร.จิโร ทาคาโน เกิดที่
มณฑลยามานาชิ ประเทศญีป่ นุ เมือ่ ป
พุทธศักราช ๒๔๘๓ สำเร็จการศึกษา
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศ
ญี่ปุน ในปพุทธศักราช ๒๕๐๗ และปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
โตไก ในปพทุ ธศักราช ๒๕๒๙
ศาสตราจารย ดร.จิ โ ร ทาคาโน มี
ประสบการณยาวนานในฐานะผูบริหารของ
มหาวิ ท ยาลั ย โตไก โดยเคยดำรงตำแหน ง
ผูบริหารระดับสูงที่สำคัญหลายตำแหนง อาทิ
ผู อำนวยการฝ า ยการศึ ก ษา ผู อำนวยการ
ประจำสำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตไก
โดยเฉพาะในระหวางปพทุ ธศักราช ๒๕๔๖ ถึง
เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ศาสตราจารย
ดร.จิโร ทาคาโน ไดดำรงตำแหนงอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย โตไก และเนื่ อ งจากในเดื อ น
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยโตไก
มหาวิทยาลัยคิวชิวโตไก และมหาวิทยาลัย
ฮอกไกโดโตไก ได ร วมเข า ด ว ยกั น ในชื่ อ
“มหาวิทยาลัยโตไก” ศาสตราจารย ดร.จิโร
ทาคาโน จึงไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตไก ตั้งแต
เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ จวบจนถึง
ปจจุบนั
นอกจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผู
บริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย แล ว



ศาสตราจารย ดร.จิโร ทาคาโน ยังเปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานเคมีอนิ เทรียแ ละวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
โดยเปนสมาชิกในสมาคมเคมีแหงประเทศญี่ปุน และ
สมาคมสิ่ ง แวดล อ มบรรยากาศแห ง ประเทศญี่ ปุ น
ศาสตราจารย ดร.จิโร ทาคาโน มีผลงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการศึกษา
และการคนควาวิจัย อาทิผลงานวิจัยเรื่องการทดสอบ
คุณสมบัติทางเคมีเชิงฟสิกสของสารเคมี ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารของสมาคมสิ่งแวดลอมแหงประเทศ
ญี่ปุน และเรื่องการวัดการละลายของสารประกอบ
อินทรียในน้ำ ไดรับการตีพิมพในวารสารสมาคมเคมี
แหงประเทศญีป่ นุ เปนตน
นั บ ตั้ ง แต ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ให ดำรงตำแหน ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยโตไก เมื่อเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ แลว ศาสตราจารย ดร.จิโร ทาคาโน
ได ส นั บ สนุ น ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า ง
มหาวิทยาลัยโตไก และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง อาทิ โครงการฝกงานภาค
ฤดูรอ นของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง ณ มหาวิทยาลัยโตไก
โครงการแลกเปลี่ ย นคณาจารย และอื่ น ๆ
ผลจากความรวมมือดังกลาว ทำใหคณาจารย
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จำนวน ๓ ราย ไดรบั ปริญญา
วิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย โตไก นอกจากนั้ น ศาสตราจารย
ดร.จิ โ ร ทาคาโน ยั ง สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น
โครงการหลักสูตรภาษาญีป่ นุ เพือ่ ศึกษาตอตาง
ประเทศ และโครงการการศึกษาสองปริญญา
โดยโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพื่อศึกษา
ตอตางประเทศ เปนหลักสูตรการศึกษาภาษา
ญี่ ปุ น หนึ่ ง ป ซึ่ ง เป ด โอกาสให ผู เ รี ย นศึ ก ษา
ภาษาญีป่ นุ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบังในครึง่ ปแรก และศึกษา
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ยโตไกในครึ่ ง ป ห ลั ง สำหรั บ

โครงการการศึกษาสองปริญญา เปนหลักสูตรการ
ศึ ก ษาปริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง
ผู เ รี ย นจะได รั บ ปริ ญ ญาจากทั้ ง สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัย
โตไก
ดวยเหตุที่ ศาสตราจารย ดร.จิโร ทาคาโน
เปนผูที่มีสวนในการพัฒนาวิชาการดานวิศวกรรมเคมี
ให เ จริ ญ ก า วหน า มี ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งเป น ที่
ประจักษ และเปนผูที่ไดชวยสนับสนุนทางวิชาการแก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ใหเจริญกาวหนาอยางดียิ่ง สภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงมีมติเปน
เอกฉั น ท ไ ด รั บ พระราชทานปริ ญ ญาวิ ศ วกรรม
ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (วิ ศ วกรรมเคมี )
เพือ่ เปนเกียรติสบื ไป
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นายธนินท เจียรวนนท
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ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจเกษตร)
วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปการศึกษา ๒๕๕๐)

ายธนินท เจียรวนนท ประธานกรรมการ
และประธานคณะผบู ริหารเครือเจริญ
โภคภั ณ ฑ และบริ ษั ท เครื อ เจี ย ไต
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสารสิทธพทิ ยาลัย
อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ในปพทุ ธศักราช
๒๔๙๒ โรงเรียนซัวเถา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน ในปพทุ ธศักราช ๒๔๙๔ สถาบัน
ศึกษาฮองกง ในปพุทธศักราช ๒๔๙๙ และ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการ
ปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่
๑ ในปพทุ ธศักราช ๒๕๓๒
นายธนินท เจียรวนนท ไดรบั เกียรติให
ดำรงตำแหนงที่สำคัญหลายอยาง เชน เปนที่
ปรึ ก ษาด า นเศรษฐกิ จ ของนายกรั ฐ มนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษา
กระทรวงการตางประเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทีป่ รึกษากระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรบั เลือกใหเปน
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา และดำรงตำแหน ง นายก
คนแรกของสมาคมธุ ร กิ จ ชาวโพ น ทะเลแห ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และเปนผูที่ประสบ
ความสำเร็ จ ดี เ ด น ในการบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ ง ใน
ประเทศและต า งประเทศ ทำให ไ ด รั บ การ
กลาวขวัญและยกยองในหนังสือและวารสาร
ตางประเทศ ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับโลก
เชน Asia Magazine, Asia Wallstreet Journal
และนิตยสาร Fortune ไดจดั อันดับ นายธนินท
เจียรวนนท เปน The ๒๕ Most Powerful
People outside U.S.A.



นายธนินท เจียรวนนท เปนผูริเริ่มบุกเบิกการ
ประกอบธุรกิจในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
เกษตรอุตสาหกรรม เปนผูนำความเปลี่ยนแปลงมา
สกู ารเกษตรของประเทศไทย โดยเริม่ จากการประยุกต
เอาเทคโนโลยีทไี่ ดจากการรวมลงทุนกับตางประเทศมา
ใช ใ ห เ หมาะสม นำแนวความคิ ด การดำเนิ น ธุ ร กิ จ
การเกษตรแบบครบวงจร คือ ผลิต – แปรรูป – การตลาด
มาใชในการดำเนินธุรกิจการเกษตร นำระบบการผลิต
ที่ทันสมัยมาใชในโรงงานอาหารสัตว และขยายธุรกิจ
อาหารสัตวประเภทตางๆ เชน อาหารไก อาหารสุกร
อาหารวัวนม การสงเสริมการเลีย้ งไกเนือ้ ไกไข การเลีย้ ง
สุกร และการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ โดยจางนักวิชาการดาน
สัตวแพทย สัตวบาล ใหความรแู กเกษตรกร ตลอดจน
นำสัตวพันธุดีจากตางประเทศ เขามาปรับปรุงและ
สงเสริม ทำใหวงการเกษตรของประเทศไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางกวางขวาง และยิ่งใหญ
ส ง ผลให เ กษตรกรมี ร ายได ดี ขึ้ น มากกว า ในอดี ต
สามารถเลีย้ งตนเอง และครอบครัวไดเปนอยางดี ทำให
อาชีพการเลีย้ งสัตวของประเทศ เปลีย่ นภาวะจากเลีย้ ง
สัตวเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เปนการสงออก
ตางประเทศควบคกู นั ไป

ดานอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ได
พั ฒ นาต อ เนื่ อ งมาจากการผลิ ต เพื่ อ ให ไ ด
อาหารที่ ผู บ ริ โ ภคมั่ น ใจว า สิ น ค า มี คุ ณ ภาพ
ปลอดภัย และมีรสชาติเปนทีพ่ งึ พอใจ อันสอด
คลองกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้
ยังนำผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูป ไปเพิ่ม
มูลคาเปนสินคาอาหารปรุงสุกและผลิตภัณฑ
อาหารพรอมรับประทาน ดวยความมงุ มัน่ ทีจ่ ะ
ผลิตอาหารเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนที่
ตองการกาวขึน้ เปน “ครัวของโลก” เปนผลิตภัณฑ
อาหารที่ผานกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน
ระดั บ โลก ได รั บ รองมาตรฐานจากสถาบั น
ตางประเทศที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ไดแก
Good Manufacturing Practices (GMP)
ซึ่งเปนรางวัลมาตรฐานขั้นตอนการผลิตที่ดี
Hazard Analysis and Critical Control Point
(HACCP) เปนระบบการผลิตอาหารทีป่ ลอดภัย
มาตรฐาน EST/TH, ISO ๙๐๐๒ ซึ่ ง เป น
มาตรฐานสากลของระบบการดำเนินงานและ
จั ด การการผลิ ต มาตรฐาน British Retail
Consortium Standard เปนมาตรฐานสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ ครอบคลุมกระบวนการ
ผลิ ต และการจั ด การบุ ค ลากร มาตรฐาน
OSHAS ๑๘๐๐ (Occupational Safety &
Health Administration management System)
เปนมาตรฐานเกีย่ วกับการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงาน มาตรฐาน
ISO ๑๔๐๐๑ เปนมาตรฐานในเรือ่ งการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่ดี และมาตรฐาน ISO ๑๘๐๐๑
ซึ่ ง เป น มาตรฐานรั บ รองในเรื่ อ งของความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน

นายธนินท เจียรวนนท ไดรบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ
ใหเขารวมโครงการพระราชดำริทสี่ ำคัญ หลายโครงการ
ไดทลู เกลาทูลกระหมอมถวายทุน และนอมเกลานอมกระหมอมถวายทีด่ นิ โดยเสด็จพระราชกุศลเพือ่ ดำเนิน
การพัฒนาเกษตรกรรม การมีสวนรวมในโครงการ
พัฒนาชนบท โครงการศึกษา โครงการชวยเหลือเด็ก
นักเรียนยากจน การชวยเหลือผปู ระสบภัยพิบตั ิ อีกทัง้
ยังไดชว ยเหลือโครงการกุศลตางๆ มากมาย และยังให
งบประมาณสนับสนุนสงเสริมการเรียนการสอน และ
การวิจัยดานการเกษตรของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
มาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการวิจัยที่สำคัญๆ เชน
โครงการวิจัยกุงกุลาดำ โครงการวิจัยสุกรพันธุและ
สุกรขุน โครงการวิจยั ไกเนือ้ ไกไขครบวงจร
ดวยเหตุที่นายธนินท เจียรวนนท เปนผูที่มี
ความรูความสามารถเปนอยางสูง มีความคิดริเริ่มให
ดำเนินธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร ทำใหวงการเกษตร
ของประเทศไทยเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย า งกว า ง
ขวางและยิง่ ใหญ รวมทัง้ ไดขยายธุรกิจไปตางประเทศ
และอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม เปนแบบอยางของการ
พัฒนาทางดานอุตสาหกรรมเกษตร การบริหารธุรกิจ
เกษตร และการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ จนประสบ
ความสำเร็จเปนที่ยอมรับของบุคคลในวงการเกษตร
ทัง้ ภายในประเทศ และตางประเทศเปนทีป่ ระจักษทงั้ ใน
สถาบันการศึกษาและสังคมสวนรวม เปนผูที่มีความ
มุงมั่น ทุมเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติตน เพื่อ
สวนรวม สมควรแกการยกยองสรรเสริญใหปรากฏ
สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงมีมติเปนเอกฉันทใหไดรับพระราชทาน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ
เกษตร) เพือ่ ปนเกียรติสบื ไป
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นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ นับเปนปแหงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังอีกครั้งหนึ่ง โดยในปนี้สถาบัน ไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีฐานะเปนหนวยงานในกำกับของรัฐ ดังปรากฎในพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เพือ่ ใหเปนมหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ กี ารบริหารจัดการที่
เปนอิสระและมีความคลองตัว ทั้งในระบบบริหารงานบุคคล การเงินและทรัพยสิน การพัสดุ และระบบ
การบริหารทางวิชาการ ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา สถาบันฯ ไดมกี ารเตรียมดำเนินการตางๆ เพือ่ รองรับ
การเปลี่ยนแปลง ไดแก ระบบบริหารการศึกษา ที่ชวยใหอาจารยและนักศึกษา สามารถมีชองทางการ
ติดตอแบบออนไลน โดยผานระบบอาจารยที่ปรึกษา จัดหาอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครัน
แหลงคนควาหรือหอง สมุดขนาดใหญ การยืมคืนดวยระบบ RFID ทีส่ ะดวกสบายทัว่ ทัง้ สถาบัน เปนตน
ภายใตการเปลีย่ นแปลงดังกลาว สถาบันจำเปนตองปรับระบบการบริหารจัดการ “เพือ่ ยกระดับ
การบริหารจัดการสถาบัน สมู าตรฐานสากล” โดยการยึดหลักการบริหารจัดการทีด่ ี (Good Governance)
มุงเนนการบริหารจัดการที่คลองตัว กะทัดรัด ลดขั้นตอน โปรงใสตรวจสอบได และมีมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเสริมสรางสมรรถนะเชิงการแขงขันในการเปนสถาบัน
อุดมศึกษาชัน้ นำระดับชาติและนานาชาติไดอยางมีคณ
ุ ภาพ ในทุกๆ ดาน
นอกเหนือจากการปรับระบบบริหารจัดการแลว สถาบันไดตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน ทั้ง ๔ ดาน ดวยการจัดทำแผนกลยุทธและแผนบริหารสถาบัน
เพือ่ กำหนดทิศทางสำหรับพัฒนาและดำเนินงานใหบรรลุวสิ ยั ทัศน เปาหมายทีไ่ ดกำหนดไวและเหมาะสม
กับสถานการณปจ จุบนั รวมทัง้ สอดคลองกับความตองการของผรู บั บริการ อันไดแก สถานประกอบการทัง้
ภาครัฐและเอกชน นักศึกษา ผปู กครอง และประชาชนทัว่ ไป เปนตน และแมวา สถาบัน จะเนนทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตกไ็ ดสง เสริม อนุรกั ษ สืบสานดานศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญาของทองถิน่
และของชาติ ดวยการประยุกตผสมผสานระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญ
 ญา เพือ่ พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหสงั คม ดำรงไวซงึ่ ความเปนเอกลักษณและความภูมใิ จของ
คนในชาติ อันเปนรากฐานในการดำเนินชีวติ
การดำเนินงานในทุกดานของสถาบัน ที่ผานมาสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากสถาบัน ไดรับ
ความรวมมือรวมใจจากทุกหนวยงานและบุคลากรทุกคนของสถาบัน ตลอดจนไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ผมขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร. กิตติ ตีรเศรษฐ)
อธิการบดี
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เปนวงกลมสองชัน้ ภายในวงกลมชัน้ ในมีตรา “พระมหาพิชยั มงกุฎ”
เลข ๔ ภายในตรา หมายถึง รัชกาลที่ ๔ มีชอื่ ของสถาบัน ใตตรา
สวนรัศมี เปนเครือ่ งประกอบตรา หมายถึง พระเกียรติคณ
ุ แผไพศาล
ฉัตรเจ็ดชั้นที่อยูสองขางตรา เปนฉัตรประกอบพระเกียรติยศ หมายถึง ความรมเย็นของพสกนิกร
สวนลายกนกทีป่ รากฏภายในวงกลม เปนสวนประกอบทีก่ ำหนดขึน้ เทานัน้

ปรัชญา
ปณิธาน
วิสยั ทัศน
วันสถาปนาสถาบัน
ดอกไมประจำสถาบัน
สีประจำสถาบัน
สิง่ สักการะประจำสถาบัน



การศึกษา วิจยั ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานของการพัฒนา
ประเทศ
มงุ มัน่ ใหการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพือ่ ความเปนเลิศทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคคู ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และดำรงไว
ซึง่ ศิลปวัฒนธรรม
เปนสถาบันทางการศึกษาชั้นนำที่มุงวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพือ่ สรางนวัตกรรมและองคความรดู ว ยภูมปิ ญ
 ญาและศิลปะวิทยาการ
ในการพัฒนาชาติสสู ากล
๒๔ สิงหาคม
ดอกแคแสด
สีแสด (สีประจำรัชกาลที่ ๔)
พระนิรนั ตราย

Ê

ประวัตคิ วามเปนมาของสถาบัน

ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เปนสถาบันตามพระราชบัญญัติ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๒๘
เปนนิตบิ คุ คล มีฐานะเปนกรม ในทบวงมหาวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย สงเสริม
และใหบริการทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และ
ครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง ทำนุ บำรุ ง ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรมของชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ประกอบดวย พระนาม “พระจอมเกลา”
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ไดมพี ระบรมราชานุญาต ใหอัญเชิญพระบรมราชลัญจกร “พระมหาพิชัยมงกุฎ” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจ า อยู หั ว ให เ ป น ตราสั ญ ลั ก ษณ ป ระจำสถาบั น
นับเปนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และเปนมหามงคลยิง่ สวนคำวา
“เจาคุณทหาร” นั้น มีไวเพื่อเปนอนุสรณแดทาน
เจาพระยาสุรวงษ ไวยวัฒน (วร บุนนาค) หรือทีเ่ รียก
กันโดยทั่วไปวา “เจาคุณทหาร” ตามที่ทานเลี่ยม
พรตพิทยพยัต ทายาทของทานไดแจงความประสงค
ไว ในการบริ จ าคที่ ดิ น ที่ เ ป น ที่ ตั้ ง ของสถาบั น
ในปจจุบนั
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปวา “พระจอมเกลาลาดกระบัง” มีประวัตคิ วามเปนมา ดังนี้

๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๓

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๕

วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี เปลีย่ นชือ่ เปนคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ศูนยนนทบุรี

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

วิทยาลัยวิชาการกอสราง บางพลัด โอนมาสังกัด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ศูนยนนทบุรี
และเปลีย่ นชือ่ เปน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๑๗

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ไดโอนสังกัดจาก
กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และเปลีย่ นคำวา “ศูนย” เปน “วิทยาเขต”
โดยศูนยนนทบุรี เปลี่ยนเปนวิทยาเขตนนทบุรี
ลาดกระบัง

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

จัดตัง้ คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรมและวิทยาศาสตร

๒๒ เมษายน ๒๕๒๒

วิทยาลัยเกษตรกรรมเจาคุณทหาร ไดโอนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา วิทยาเขตนนทบุรลี าดกระบัง และ
เปลีย่ นชือ่ วิทยาเขต เปนวิทยาเขตเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔

วิทยาลัยเกษตรกรรมเจาคุณทหาร เปลีย่ นชือ่ เปน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดตัง้ สำนักวิจยั
และบริการคอมพิวเตอร

ลงนามในขอตกลงความชวยเหลือทางวิชาการ
จากรัฐบาลญีป่ นุ ในการกอตัง้ ศูนยฝก โทรคมนาคม ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๒๙
นนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง เปลีย่ นเปนสถาบันเทคโนพฤษภาคม ๒๕๐๗
โลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ศูนยฝก โทรคมนาคม นนทบุรี เปลีย่ นฐานะเปน
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙
วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี
จัดตัง้ บัณฑิตวิทยาลัย
๒๔ เมษายน ๒๕๑๔
รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัย ๙ ธันวาคม ๒๕๓๑
โทรคมนาคมนนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิค ธนบุรี
จัดตัง้ คณะวิทยาศาสตร โดยแยกออกจากคณะ
เขาดวยกัน และจัดตัง้ เปน “สถาบันเทคโนโลยีครุศาสตรอตุ สาหกรรมและวิทยาศาสตร
พระจอมเกลา”



๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔

จัดตัง้ สำนักหอสมุดกลาง

๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๓๙

จัดตัง้ วิทยาเขตชุมพร

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๙

จัดตัง้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙

จัดตัง้ สำนักทะเบียนและประมวลผล

๘ มีนาคม ๒๕๕๑

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ปรับเปลีย่ นสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.
๒๕๕๑ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่
๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ-



ทหารลาดกระบัง ใหจดั ตัง้ และกำหนด ภาระหนาทีข่ อง
สวนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๕๑ ดังนี้
- สำนักงานสภาสถาบัน
- สำนักงานอธิการบดี
- สวนวิชาการประกอบดวยคณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยี
การเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเชตชุมพร วิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง วิทยาลัยรวมดานเทคโนโลยี
การบันทึกขอมูลและการประยุกตใชงาน
- สวนงานอืน่ ประกอบดวย สำนักบริหารวิชาการ
สำนักหอสมุดกลาง สำนักบริการคอมพิวเตอร
สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักสงเสริม
และบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
¹ÒÂ¡ÊÀÒÊ¶ÒºÑ¹

พลเอกสุรยุทธ จุลานนท
กรรมการสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

ÍØ»¹ÒÂ¡ÊÀÒÊ¶ÒºÑ¹

ศ.ดร. สุจนิ ต จินายน

ศ.ดร.สิทธิชยั โภไคยอุดม

นายปลิว ตรีวศิ วเวทย

นายถวิล อินทรักษา

นายอนนต สิรแิ สงทักษิณ

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหนง

รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อ.พงษทพิ ย อินแกว
อธิการบดี

ประธานสภาคณาจารย

นายทวี บุตรสุนทร

ประธานกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน
21 ส.ค. 51-ปจจุบัน

นายวิชยั เทีย่ งวัฒนธรรม
กรรมการสถาบัน

เลือกจากนักศึกษาเกา



สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการสภาสถาบันเลือกจากผดู ำรงตำแหนงผบู ริหาร

รศ.ดร.เสนห เอกะวิภาต

รศ.ดร.ธีรวัฒน มงคลอัศวรัตน

รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ

รศ.ดร.อิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย

กรรมการสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบัน
15 ก.พ. 51-ปจจุบนั

กรรมการสภาสถาบัน
1 ต.ค. 50-27 ม.ค.51

กรรมการสภาสถาบัน
15 ก.พ. 51-ปจจุบนั

รศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
กรรมการสภาสถาบัน
1 ต.ค. 50-27 ม.ค.51

ผศ.กิตพิ งศ มะโน

กรรมการสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบันเลือกจากคณาจารยประจำ

รศ.ดร.ฟูศกั ดิ์ ชีวสุวทิ ย
กรรมการสภาสถาบัน

รศ.วิสทุ ธิ์ สุนทรกนกพงษ
กรรมการสภาสถาบัน

รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิรพิ นั ธุ
เลขานุการสภาสถาบัน



รศ.ดร.จุฑารัตน เศรษฐกุล
กรรมการสภาสถาบัน

คณะผบู ริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ
รศ.ทวี เทศเจริญ

อธิการบดี

รองอธิการบดี

รศ.ศิรวิ ฒั น โพธิเวชกุล
รองอธิการบดี

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

รศ.ดร.เสนห เอกะวิภาต

รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพฒั น

รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิรพิ นั ธุ

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รศ.อำนวย พาณิชกุลพงศ

รศ.รอ.ดร.วีระเชษฐ ขันเงิน

รศ.พรชัย บุญชัยวัฒนา

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51

1 ต.ค. 50-6 พ.ค. 51

1 ต.ค. 50-6 พ.ค. 51

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

รองอธิการบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

รองอธิการบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

รองอธิการบดี



คณะผบู ริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง



รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ผศ.นพปฎล สุวจั นานนท
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

รศ.พีรวุฒิ สุวรรณจันทร
คณบดีคณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม

รศ.ดร.ธีรวัฒน มงคลอัศวรัตน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

รศ.ศักดิช์ ยั ชูโชติ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รศ.ดร.จันทบูรณ สถิตวิรยิ ะวงศ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.ระติพร หาเรือนกิจ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.จารุวตั ร เจริญสุข
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
1 ต.ค. 50-28 ม.ค. 51

รศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
วันที่ 16 ก.พ. 51-27 ก.ค. 51
ผอู ำนวยการสำนักบริหารวิชาการ
28 ก.ค. 51-ปจจุบนั

คณะผบู ริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพฒั น

รศ.ดร.อานันทวัฒน คุณากร

1 ต.ค. 50-30 มิ.ย. 51

1 ก.ค. 51-ปจจุบัน

รักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยนานชาติ

รักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยนานชาติ

รศ.ดร.จิติ หนูแกว

ผอู ำนวยการสำนักวิจยั นาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกลาลาดกระบัง
1 ต.ค. 50-27 ก.ค. 51

คณบดีวทิ ยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกลาลาดกระบัง
28 ก.ค. 51-ปจจุบนั

รศ.ดร.อภินนั ท ธนชยานนท
รักษาการแทนคณบดีวทิ ยาลัยรวม
ดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล
และการประยุกตใชงาน
1 ต.ค. 50-6 พ.ค. 51

ผศ.กิตพิ งค มะโน
ผอู ำนวยการสำนัก
หอสมุดกลาง

ดร.ปกรณ วัฒนจตุรพร

อาจารยนรินทร ธรรมารักษวฒั นะ

29 พ.ย. 50-6 ก.ค. 51

8 ก.ค. 51-ปจจุบัน

ผอู ำนวยการสำนักวิจยั และ
บริการคอมพิวเตอร

รศ.ดร.อิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย
ผอู ำนวยการสำนักทะเบียน
และประมวลผล

รักษาการในตำแหนงผอู ำนวยการ
สำนักวิจยั และบริการคอมพิวเตอร

รศ.ดร.ศุลี บรรจงจิตร

ผอู ำนวยการสำนักสงเสริมและ
บริการวิชาการพระจอมเกลา
ลาดกระบัง

รศ.ดร.กนก เจนจิระพงศเวช
รักษาการผอู ำนวยการ
สำนักวิจยั การสือ่ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ต.ค. 50-21 พ.ค. 51



คณะผบู ริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี

อาจารยกษมพงศ พงษชมพร

อาจารยนรินทร ธรรมารักษวฒั นะ

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/

ผชู ว ยอธิการบดี

ผชู ว ยอธิการบดี

รักษาการแทนผชู ว ยอธิการบดี

รักษาการแทนผชู ว ยอธิการบดี

รักษาการแทนผชู ว ยอธิการบดี

ผศ.รงุ ตะวัน พนากุลชัยวิทย

รศ.ดร.อภินนั ท ธนชยานนท

อาจารยสมประสงค รงุ เรือง

1 ต.ค. 50-6 พ.ค. 51

1 ต.ค. 50-31 ม.ค. 51

1 ต.ค. 50-6 พ.ค. 51

ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย

รศ.วิศรุต ศรีรตั นะ

1 ต.ค. 50-12 ก.ค. 51/

1 ต.ค. 50-6 พ.ค. 51

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

ผชู ว ยอธิการบดี

ผชู ว ยอธิการบดี

รักษาการแทนผชู ว ยอธิการบดี


ผชู ว ยอธิการบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

ผชู ว ยอธิการบดี

ผชู ว ยอธิการบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

ผชู ว ยอธิการบดี

อาจารยรวีศกั ดิ์ รักใหม

รักษาการแทนผชู ว ยอธิการบดี
14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

คณะผบู ริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.อนุชติ จารุวนาวัฒน

ผศ.อรรถศาสตร นาคเทวัญ

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

1 ก.พ. 51 – 12 ก.ค. 51/

รักษาการแทนผชู ว ยอธิการบดี

รศ.จิรวัฒน ปานกลาง

ผศ.ปญญา แดงวิไลลักษณ

1 ต.ค. 50 - 6 พ.ค. 51

1 ต.ค. 50 - 15 ก.พ. 51

ผชู ว ยอธิการบดี

ผชู ว ยอธิการบดี

ผชู ว ยอธิการบดี

14 ก.ค. 51-30 ก.ย. 51

ผชู ว ยอธิการบดี



¤ณะผบู ริหารหนวยงานในสำนักอธิการบดี
นางวรนี อมรลักษณานนท

นางบุศรินทร ตันพิพฒั น

หัวหนาสำนักงานอธิการบดี

ผอู ำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ผอู ำนวยการกองบริการการศึกษา

นางวิภาพร อินทรสุวรรณ

นางวันดี บุญยิง่

นางสุดาพันธ มัน่ เข็มทอง

ผอู ำนวยการกองกลาง/รักษาการแทน
หัวหนาสำนักงานสภาสถาบัน

นางสาวอำพร นอยสัมฤทธิ์
ผอู ำนวยการกองคลัง



นางสาวสะอาดองค อุตระ

รศ.ดร.มนั
ส วสังพร
วรศิสัลงป ขสพุ งษ
นางศิ
ผูอผำนวยการสำนั
กวิจัย าหนาที่
อู ำนวยการกองการเจ
และบริการคอมพิวเตอร

ผอู ำนวยการกองแผนงาน

ผอู ำนวยการกองอาคารสถานที่

นายทศชัย ไกรโชค

นายโสพล จันทรโชติ

ผอู ำนวยการสำนักงานกฎหมาย
และตรวจสอบ

ผอู ำนวยการสำนักงาน
สารนิเทศและประชาสัมพันธ

ทธิชลยั ปอรุณศรีแสงไชยนางนิศรศ.ดร.กนก
นางสาวเจริญสุขรศ.ดร.อิ
ศึกษาศิ
ากุน วรุตเจนจิ
มพรงศะพงศเวช
ผูอำนวยการสำนั
กทะเบียน ผอู ำนวยการกองซ
รักษาการผอูอมบำรุ
ำนวยการ
ผอู ำนวยการกองพั
สดุ
ง
และประมวลผล

สำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ





Ãางวัลทีน่ กั ศึกษาไดรบั ปงบประมาณ 2551

¹Ñ¡ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะสถาปตย-

กรรมศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขัน
พัฒนาผลิตภัณฑดวยระบบสมองกลฝงตัว กับ
ผลงานบัดดี้ เวย

¹Ñ¡ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะสถาปตย-

กรรมศาสตร ไดรบั รางวัลชนะเลิศไดรบั ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประเภท Formula One พลังงานทดแทน
(E10) TSAE Auto Challenge 2008

¹Ñ¡ศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบั รางวัล
ชนะเลิศงานออกแบบเพคเก็จหัตถกรรมไทย

¹Ñ¡ศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบั รางวัล

ชนะเลิศการประกวดการตูนกราฟกแอนนิเมชัน
ในโครงการ “ศิลปะเคลื่อนไหวในจอ 7 สี” หัวขอ
ประหยัดพลังงานลดภาวะโลกรอน

¹Ñ¡ศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบั รางวัล

ชนะเลิศจากโครงการสุดยอด BRAND’S GEN 2008
ชือ่ โครงการ Blue Twist : Multi-function Plug



Ãางวัลทีน่ กั ศึกษาไดรบั ปงบประมาณ 2551

¹Ñ¡ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะสถาปตย-

กรรมศาสตร ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
จากผลงานตูอาบน้ำผูสูงอายุ ผลงานสรางสรรค
นวั ต กรรมด ว ยสมองกลฝ ง ตั ว และเทคโนโลยี
อารเอฟไอดีแหงประเทศไทย

¹Ñ¡ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัล

ชนะเลิศ จากการแขงขันหนุ ยนตเปตอง (TPA PLC
Competition ประจำป 2551

¹Ñ¡ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัล

ชนะเลิศ Model Contest

¹Ñ¡ศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบั รางวัล

ชนะเลิศ จากงานประกวดออกแบบไมไอศกรีมเชิง
นวัตกรรม

¹Ñ¡ศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบั รางวัล

ชนะเลิ ศ ประจำประเทศไทย และรางวั ล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลิตภัณฑ
อิเลคโทรลักซ ดีไซน แล็บ ประจำป 2551

¹Ñ¡ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัล

เยาวชนดี เ ด น แห ง ชาติ ประจำป 2551 สาขา
คุณธรรม และจริยธรรม



Ê

ดานการผลิตบัณฑิต

ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง เปนสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการ
ศึกษา วิจยั สงเสริมและใหบริการทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและครุศาสตรอตุ สาหกรรม
รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เพื่ อ เป น รากฐานต อ การพั ฒ นาการทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งการ
ดำเนิ น งานตามภารกิ จ หลั ก ของสถาบั น
ไดตระหนักถึงความตองการของสังคมและ
ประเทศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยไดกำหนดยุทธศาสตรคือพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศและสามารถแขงขันได

ในระดับนานาชาติ ซึง่ เนนผลิตกำลังคนทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพ ทั้ ง ด า นวิ ช าการ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และมีทักษะทางวิชาชีพที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ
โดยในป 2551 ไดเปดสอนหลักสูตรตางๆ จำนวน 149 สาขา
วิชา ปริญญาเอก 17 สาขาวิชา ปริญญาโท 62 สาขาวิชา
และปริญญาตรี 70 สาขาวิชา (ขอมูล ณ 10 มิถนุ ายน 2551)
จากจำนวนคณะทัง้ หมด 7 คณะ 1 วิทยาเขต และ 3 วิทยาลัย
คือ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโน
โลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตชุมพร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัย
นาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง และวิทยาลัย
รวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลและการประยุกตใชงาน

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
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1.
2.
3.
4.
5.



หลักสูตร สถ.บ สถาปตยกรรม
หลักสูตร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ ง) สถาปตยกรรม
หลักสูตร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ ง) สถาปตยกรรมภายใน
หลักสูตร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ ง) ศิลปอุตสาหกรรม
หลักสูตร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ ง)
วิศวกรรมโทรคมนาคม
6. หลักสูตร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ ง)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
7. หลักสูตร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ ง) คอมพิวเตอร
8. หลักสูตร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ ง)
เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
9. หลักสูตร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ ง)
เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช
10. หลักสูตร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ ง)
เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว
11. หลักสูตร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ ง) อุตสาหกรรมเกษตร
12. หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร
13. หลักสูตร วท.บ. เคมีสงิ่ แวดลอม
14. หลักสูตร วท.บ. ฟสกิ สประยุกต
15. หลักสูตร วท.บ. สถิตปิ ระยุกต
16. หลักสูตร วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร
17. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการหมัก

18. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
19. หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม
20. หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมการวัดคุม
21. หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมเคมี
22. หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร
23. หลักสูตร ผ.ม. การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอม
24. หลักสูตร สถ.ม. สถาปตยกรรมเขตรอน
25. หลักสูตร ศป.ม.ทัศนศิลป
26. หลักสูตร ค.อ.ม. การบริหารการศึกษา
27. หลักสูตร ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟาสือ่ สาร
28. หลักสูตร ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
29. หลักสูตร บธ.ม. บริหารธุรกิจ
30. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีพอลิเมอร
31. หลักสูตร วท.ม. สถิตปิ ระยุกต
32. หลักสูตร วท.ม. เคมีสงิ่ แวดลอม
33. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร
34. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตรการอาหาร
36. หลักสูตร ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
37. หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

¡Ã³Õ ä Á‹ ¡ ÃÐ·º¡ÃÐà·× Í ¹â¤Ã§ÊÃŒ Ò §
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หลักสูตร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ ง) สถาปตยกรรมภายใน
หลักสูตร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ ง) ศิลปอุตสาหกรรม
หลักสูตร ค.อ.บ. (ตอเนือ่ ง) (ครุศาสตรเกษตร)
หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพชื
หลักสูตร วท.ม. นาโนเทคโนโลยี
หลักสูตร ปร.ด. นาโนเทคโนโลยี

¡ÒÃà»•´ÊÍ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁ‹
1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตร ค.อ.บ. ครุศาสตรเกษตร
หลักสูตร ค.อ.บ. สถาปตยกรรม
หลักสูตร วท.บ. นิเทศศาสตรเกษตร
หลักสูตร วศ.ม. เทคโนโลยีการบันทึกขอมูล
หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีการบันทึกขอมูล

¡ÒÃá¡Œä¢ª×èÍËÅÑ¡ÊÙµÃ
1. หลักสูตร ค.อ.ม. การบริหารอาชีวศึกษา
แกไขเปน ค.อ.ม. การบริหารการศึกษา
2. หลักสูตร ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
แกไขเปน หลักสูตร ค.อ.ม. เทคโนโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
3. หลักสูตร ปร.ด การบริหารอาชีวศึกษา
แกไขเปน หลักสูตร ศษ.ด. การบริหารการศึกษา

ËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ไดจดั การเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางดานการศึกษา
และเปนการยกระดับสถาบัน เพือ่ เตรียมการไปสรู ะดับ
นานาชาติ โดยมีการกำหนดหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนที่ทันสมัย และมีวิทยาลัยนานาชาติเปน
หนวยงานทีด่ แู ลหลักสูตรนานาชาติ
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2551
1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร คือ Logistics and
Supply Chain Management, International
Management of Resources และหลักสูตร
Automotive Engineering
2. ดำเนินการเปดสอนหลักสูตรสองปริญญารวมกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี โดยนักศึกษา
รนุ แรกกำลังศึกษาอยทู ปี่ ระเทศเยอรมนี และ
นักศึกษาตางชาติจะเขาศึกษา ทีว่ ทิ ยาลัยนานา-

ชาติ ในปการศึกษา 2552
3. ดำเนินการจัดทำแผนการรับนักศึกษาใหม
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟทแวร ซึง่ มีลกั ษณะเปนหลักสูตรนานาชาติ

á¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒµÔ
1. ขยายความรับผิดชอบและขอบเขตงานของ
วิทยาลัยนานาชาติ จากแตเดิมดำเนินการ
เรียนการสอนในหลักสูตรทุกวิทยาการ เปน
การรับผิดชอบดูแลและควบคุมมาตรฐาน
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติทงั้ หมดของสถาบัน
2. พัฒนาความสามารถทางดานภาษาตาง
ประเทศของบุคลากร

ÊË¡Ô¨ÈÖ¡ÉÒ

สถาบัน ไดผลักดันใหเกิดหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของการ
พัฒนาประเทศในปจจุบัน และเปนไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ (กว./กส.) พรอมทัง้
ปรับปรุงขัน้ ตอนการเสนอหลักสูตรใหรวดเร็วยิง่ ขึน้
รวมทั้งจัดตั้งหนวยงานที่ดูแลดานสหกิจศึกษา
โดยเฉพาะ ซึ่งปจจุบันสถาบันมีหลักสูตรสหกิจศึกษาในหลายคณะกวา 20 หลักสูตร รวมทัง้ สราง
หลักสูตร 2 ปริญญา กับมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียงใน
ตางประเทศไดแกหลักสูตรระดับปริญญาเอกทาง
วิศวกรรมไฟฟา นอกจากนี้สถาบัน ไดรวมจัดทำ
หลั ก สู ต รกั บ มหาวิ ท ยาลั ย โตไก ประเทศญี่ ปุ น
และหลักสูตรระดับปริญญาโทไดรว มจัดทำหลักสูตร
กับมหาวิทยาลัย Techical University of Freiberg
(TU BAF) เปนตน

¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±Ôµ
ในการผลิตบัณฑิต สถาบัน ไดมกี ารสำรวจ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตของ
สถาบัน เพื่อนำผลการสำรวจฯ มาเปนขอมูลใน
การจัดทำแผนสำหรับพัฒนากระบวนการผลิต
บัณฑิตของสถาบัน ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตร
ใหทนั สมัย และเปน ไปตามหลักเกณฑทสี่ ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เพือ่ ใหตรง
กับความตองการของตลาดแรงงาน โดยในปงบประมาณ 2551 สถาบัน มีขอ มูลทีเ่ กีย่ วของกับการ
ผลิตบัณฑิตดังนี้



(1) ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต จำแนกตามคณะ/หนวยงาน รนุ ปการศึกษา 2550
จำนวน
คณะ/หนวยงาน
ผสู ำเร็จทัง้ หมด กรอกแบบสอบถาม มีงานทำ ศึกษาตอ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
รวมทัง้ หมด
จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิต รนุ ปการศึกษา 2550 ของสถาบัน
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง ระหวางวันที่ 15-31 กรกฎาคม
2551 และใน วันที่ 19 ตุลาคม 2551 ซึง่ เปน

1,809
385
653
623
661
287
217
195

1,768
375
648
618
653
285
213
193

1,436
250
555
443
448
271
144
122

120
32
12
97
99
6
23
14

4,830

4,753

3,669

403

วันซอมรับปริญญาบัตรทีส่ ถาบัน มีจำนวนผสู ำเร็จการศึกษา
ทัง้ หมด จำนวน 4,830 คน มีจำนวนบัณฑิตกรอกแบบสำรวจ
จำนวน 4,753 คน จากผลการสำรวจ พบวา บัณฑิตมีงาน
ทำทัง้ หมด 3,669 คน คิดเปนรอยละ 77.19 และศึกษาตอ
จำนวน 403 คน คิดเปนรอยละ 8.48

(2) ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ตี อ บัณฑิต
ตารางแสดงความพึงพอใจของนายจาง (บัณฑิตระดับปริญญาตรี) จำแนกตามคณะ/หนวยงาน
ดานความรู
ดานความรู
ดานคุณธรรม ดานคุณสมบัติ
ความพึงพอใจ
ความสามารถ พื้นฐานที่สงผล
ทางวิชาการใน ตอการทำงาน
การปฏิบัติงาน

คณะ/หนวยงาน
วิศวกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร
ครุศาสตรอตุ สาหกรรม
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
รวม

n
84
8
25
26
26
5
9
13

SD.
0.57
0.62
0.47
0.51
0.56
0.53
0.56
0.69
196 3.74 0.56
x
3.73
3.77
3.91
3.70
3.68
3.60
3.57
3.72

x
3.75
3.76
3.83
3.78
3.58
3.70
3.78
3.43

SD.
0.50
0.56
0.49
0.54
0.46
0.33
0.41
0.50

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ

และพฤติกรรม
ของบัณฑิต

x SD.
4.01 0.64
4.08 0.65
4.18 0.57
4.00 0.70
3.95 0.72
3.83 0.54
4.18 0.50
3.96 0.69

x
3.77
3.87
3.99
3.72
3.64
3.48
3.68
3.63

SD.
0.53
0.72
0.50
0.58
0.60
0.47
0.57
0.68

รวม

x
3.82
3.88
3.99
3.80
3.73
3.65
3.80
3.71

SD.
0.52
0.60
0.46
0.55
0.60
0.46
0.44
0.61

3.72 0.50 4.03 0.64 3.76 0.56 3.82 0.52
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จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล การศึ ก ษาความ
พึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตของสถาบัน
ระดับปริญญาตรี รนุ ปการศึกษา 2549 ในภาพรวม
4 ดาน คือ ดานความรคู วามสามารถทางวิชาการ
ในการปฏิบัติงาน ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอ
การทำงาน ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และดานคุณสมบัตแิ ละพฤติกรรม
ของบัณฑิต อยใู นระดับมากทุกดาน โดยมีคา เฉลีย่
รวม 3.82 โดยบัณฑิตในระดับปริญญาตรี นายจาง
มีความพึงพอใจในดานคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพมากทีส่ ดุ

¨Ñ´µÑé§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ·Ò§
ÇÔªÒ¡ÒÃ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบัน ไดจดั ตัง้
วิทยาลัย จำนวน 2 แหง เพือ่ สนับสนุนและพัฒนา
งานทางดานวิชาการเพือ่ นำไปสคู วามเปนเลิศทาง
วิ ช าการ และการวิ จั ย เฉพาะด า นที่ ต อบสนอง
นโยบายของรัฐบาล ดังนี้
(1) วิทยาลัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึก
ขอมูลและการประยุกตใชงาน
สถาบัน ไดจดั ตัง้ สำนักวิจยั รวมดานเทคโนโลยี การบันทึกขอมูลและการประยุกตใชงาน เปน
หนึง่ ในสามศูนยวจิ ยั รวมเฉพาะทาง ตามบันทึกขอ
ตกลงความรวมมือ เพือ่ จัดตัง้ และดำเนินการศูนย
วิจยั รวมเฉพาะทางดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล
และการประยุกตใชงาน ทีจ่ ดั ทำขึน้ ระหวางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
โดยศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แห ง ชาติ กั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2549
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหการสนับสนุนทางดาน
เทคโนโลยี และเพิม่ ศักยภาพทางดานการออกแบบ
การผลิต ใหแกภาคอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ
ในประเทศ สงเสริมผลิตผเู ชีย่ วชาญในสาขาวิชานี้
ซึ่งเปนที่ตองการของประเทศและทั่วโลก สราง
ความรวมมือระหวางบุคลากรในดานตางๆ รวมถึง
ผูเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา
และหนวยงานวิจยั ของประเทศ และเปนการเผยแพรองคความรดู า นนีใ้ นระดับชาติและนานาชาติ
ตอมาใน ปงบประมาณ 2551 สถาบัน ไดประกาศ

การจัดตัง้ สวนงานในสถาบัน พ.ศ. 2551 จึงเปนผลให
สำนักวิจยั รวมฯ ซึง่ เปนหนวยงานภายในของสถาบัน
ทีจ่ ดั ใหมกี ารเรียนสอนในระดับบัณฑิตศึกษาไดเปลีย่ น
เปนวิทยาลัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลและ
การประยุกตใชงาน ซึ่งมีศูนยวิจัยรวมภาครัฐและ
เอกชน ทีเ่ ปนหนวยงานภายในวิทยาลัยรวมฯ ปฏิบตั ิ
หนาทีร่ บั ผิดชอบดำเนินการตามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือตอไป โดยในปงบประมาณ 2551 วิทยาลัย
รวมฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

´ŒÒ¹¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
วิทยาลัย ไดเปดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บันทึกขอมูล ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551
โดยหลักสูตรผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
มีมติอนุมตั ใิ หดำเนินการเมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2551
ซึง่ เปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยเปดรับ
นักศึกษาทัง้ ภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

´ŒÒ¹ÇÔ¨ÂÑ
ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจยั ทุนวิจยั เพือ่ ศึกษา
สนับสนุนนักวิจยั รวมกับภาคอุตสาหกรรมดานโจทย
วิจยั ซึง่ ศูนยวจิ ยั รวมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยรวมฯ
มีหนาทีต่ อ งดำเนินการประสานติดตามและประเมิน
ผลโครงการทัง้ หมด พรอมทัง้ สนับสนุนบุคลากรเพือ่ ทำ
การวิจยั ใหกบั ภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนฝกงาน
ใหกบั นักศึกษาดวย

´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
วิทยาลัยรวมฯ จัดอบรมสัมมนา บริการวิชาการ
บรรยายพิเศษใหกบั นักศึกษา บุคลากรทัว่ ไป และภาค
อุตสาหกรรม โดยเชิญผเู ชีย่ วชาญ นักวิชาการ/นักวิจยั
ทางดานบันทึกขอมูลจากในประเทศและตางประเทศ
(2) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบั ง เป น หน ว ยงานระดั บ คณะภายในสถาบั น
จัดตัง้ ตามมติสภาสถาบัน เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2551
ทำหนาทีเ่ ปนศูนยกลางในการดำเนินงานพัฒนางาน
วิจัยทางดานนาโนเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวของ
โดยมีความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยดานนาโน


เทคโนโลยี ทั้ ง หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
นอกจากนี้วิทยาลัยนาโนฯ ยังมีภารกิจเพื่อผลิต
บุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก สำหรับตอบสนองความตองการ
บุคลากรในงานวิจยั ทางดานนาโนเทคโนโลยีตาม
แผนกลยุ ท ธ เพื่ อ พั ฒ นาด า นนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ
ในปงบประมาณ 2551 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง ไดรว มมือกับศูนย
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
รวมกันพัฒนาสิง่ ประดิษฐ แวนตานาโนคริสตัล
เปนงานวิจยั ทางวัสดุนาโนชนิดใหม โดยการเปลีย่ น
แปลงปริมาณกาซ 2 ชนิด ในกระบวนการเคลือบ
ฟลม ไดเปนผลึกนาโนทีส่ ามารถตัดหรือกรองแสง
ในยานความยาวคลื่นที่เราไมตองการออกไปได
จึงนำวัสดุนาโนดังกลาวเคลือบลงบนเลนสแวนตา
นำไปประยุกตใชงานในการตัดแสงทีเ่ กีย่ วของกับ
แสงที่ใชในการรักษาโรค ไมใหเปนอันตรายตอ
สายตา และใชในอุตสาหกรรมตางๆ และทีส่ ำคัญอีก
ดานหนึง่ คือ ใชในดานนิตวิ ทิ ยาศาสตร จะสามารถ
ตัดแสงบางยานและสามารถมองเห็นสิ่งแฝงเรน
ทีเ่ ปนสารคัดหลัง่ ในรางกาย อาทิ คราบอสุจิ คราบ
น้ำเหลือง คราบเลือด และคราบน้ำลาย เปนตน
ซึง่ ไมสามารถมองเห็นไดดว ยตาเปลา โดยใชแสง
หลายความยาวคลืน่ ในยานยูว-ี วิซเิ บิล ฉายลงใน
พื้ น ที่ ห รื อ วั ส ดุ ต อ งสงสั ย ที่ จ ะเกิ ด การเรื อ งแสง
แตเดิมเจาหนาทีจ่ ะตองใสแวนตาพิเศษถึง 3 อัน 3
สี ในการตรวจสอบ แตละสีจะทำหนาที่ตัดแสง
ในชวงความถีท่ แี่ ตกตางกัน หากนำแวนตานาโน
คริสตัล มาใชจะชวยใหการตรวจสอบไดขอมูล
เร็วขึน้ เพราะสามารถตรวจสอบไดทงั้ หมด โดยใช
แวนตานาโนคริสตัลเพียงอันเดียว
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ วั ส ดุ น าโนชนิ ด ใหม ดั ง กล า ว
ไดยนื่ จดสิทธิบตั รในประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา
แลว ในหัวขอ “Nanocrystal Indium Oxynitride
Thin Films Optical Filter” หมายเลข 11/826162
และหัวขอ Gas-timing Method for Depositing
Oxynitride Films by Reactive RF Magnetron
Sputtering” หมายเลข 11/878270

การพัฒนาผลงานวิจยั ในอนาคตจากวัสดุนาโน
คริสตัลอินเดียมออกซีไนไตรด มีความสามารถกรอง
แสงทีส่ ามารถครอบคลุมยานความยาวคลืน่ แสงตางๆ
ได นัน่ คือ ตัววัสดุนาโนคริสตัลดังกลาวสามารถดูดกลืน
และเปลงแสงในความยาวคลืน่ แสงตางๆ ได โครงการ
หลักคือการสรางเปนอุปกรณทางออปโตอิเล็กทรอนิกส
อาทิ เซลสุรยิ ะ คาดวานาจะมีประสิทธิภาพสูง ตัวตรวจ
วัดแสง ตัวไดโอดเปลงแสง (LED) บนพลาสติก ทีเ่ ปน
เทคโนโลยีพลาสติกอิเล็กทรอนิกสตอ ไป
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ไดสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาไปสภู มู ภิ าค โดยดำเนิน
การจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศจำนวน 1 แหง คือ
วิทยาเขตชุมพร ซึ่งการบริหารขึ้นตรงกับสถาบันแม
(ลาดกระบัง) โดยเมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2550
สภาสถาบัน ไดมมี ติใหความเห็นชอบโครงสรางองคกร
การแบงสวนราชการภายในวิทยาเขตชุมพร และ
ตามประกาศสถาบัน ฉบับลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2550
ไดแบงสวนงานในสังกัดวิทยาเขตชุมพร เพือ่ ใหการจัด
โครงสรางองคกร และการแบงสวนงานภายในวิทยาเขตชุมพรเปนไปอยางมีระบบ มีความเหมาะสมและ
ชัดเจน พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการดำเนินงาน
ตามภารกิจของวิทยาเชตชุมพรใหบรรลุเปาหมาย
ตลอดจนมี ค วามคล อ งตั ว และเกิ ด ความรวดเร็ ว
สงเสริมและพัฒนาการใชทรัพยากรที่มีอยู ใหเกิด
ประสิทธิภาพและคุมคายิ่งขึ้น ซึ่งประกอบดวย 3
สำนักงาน 4 สำนักวิชา คือ
1. สำนักงานบริหารทัว่ ไป มีฐานะเทียบเทา
หนวยงานระดับสำนักงานคณบดี
2. สำนักงานวิทยบริการ มีฐานะเทียบเทา
หนวยงานระดับกอง
3. สำนักงานบริหารธุรกิจ มีฐานะเทียบเทา
หนวยงานระดับกอง
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มีฐานะเทียบ
เทาหนวยงานระดับภาควิชา
5. สำนักวิชาวิทยาศาสตร มีฐานะเทียบเทา
หนวยงานระดับภาควิชา
6. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีฐานะ
เทียบเทาหนวยงานระดับภาควิชา
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7. สำนักวิชาพืน้ ฐานทัว่ ไป มีฐานะเทียบ 1. Japan
1) Tokai University
เทาหนวยงานระดับภาควิชา
2) Kyushu Tokai University
โดยมีกรอบแนวคิด คือ
3) Tokyo Institute of Technology
1. เปนโครงสรางแบบกะทัดรัด และเนน
4) The University of Electro Communications
การบริหารจัดการแบบรวมศูนย เพือ่
5) Telecommunications Advancements
ใชทรัพยากรรวมกัน ลดขัน้ ตอน ลดการ
Organization of Japan
ทำงานซ้ำซอน และลดตนทุน
6) Tohoku University
2. เปนการบริการรูปแบบเบ็ดเสร็จในจุด
7) YRP R&D Promotion Committee/Yokosuka
เดียว (One Stop Service) เพือ่ เพิม่
Telecom Research Park, Ine.
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8) Communication Research Laboratory of
3. เพือ่ ใหบคุ ลากรสายวิชาการ ปฏิบตั งิ าน
Japan (CRL)
ทางดานวิชาการ และงานวิจยั ใหเขม
9) Japan Aerospace Exploration Agency
แข็งยิง่ ขึน้ และรวมกับบุคลากรสาย
10) Muroran Insitute of Technology
สนับสนุนวิชาการ ในการใหบริการ11) National Institute of Information and
วิชาการแกชมุ ชนดวย
Communications Technology (NICT)
4. เตรียมพรอมสำหรับการบริหารจัดการ
12) Maizuru National college of Technology
ทีเ่ ปนอิสระในอนาคต
(MNCT)
13) Sendai National College of Technology
ปจจุบนั วิทยาเขตชุมพร มีจำนวนนักศึกษา
(SNCT)
ทัง้ สิน้ 830 คน ผสู ำเร็จการศึกษา จำนวน 195 คน
14) Meiji University
และไดเปดสอนหลักสูตรตางๆ ดังนี้
15) Sirindhorn International Institute of Technology
- สาขาวิชาสัตวศาสตร
of Thammasat University, the National
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Science and Technology Development Agency
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
16) Japan International Cooperation Agency
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
Project Office for ASEAN University Network/
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
Southeast Asia Engineering Education
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
Development Network
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
17) Osaka University
- สาขาวิชาพืชสวน
18) Hokkaido University
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
19) Saga University
20) Fukuoka Institute of Technology
â¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ
21) University of the Ryukyus
ในรอบปงบประมาณ 2551 สถาบัน ไดมี
22) Tokyo Metropolitan University
การเจรจาขยายและสรางความรวมมือกับหนวย
23) Japan International Research Center of
งานและสถาบันการศึกษาทัง้ ในและตางประเทศ
Agricultural Sciences (JIRCAS)
เพือ่ ดำเนินการดานการผลิตบัณฑิต ดานวิชาการ
24) Gunma University
และวิจัย ทั้งความรวมมือเดิมและทำบันทึกขอ
ตกลงใหมเพิม่ เติม รวมทัง้ สิน้ 118 แหง ดังนี้
2. U.S.A
- โครงการความรวมมือทางวิชาการ
1) Ball State University
กับตางประเทศ
2) Iowa State University of Science and
Technology



3)
4)
5)
6)

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Oklahoma State University
The University of Illinois
The University of Michigan
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
U.K
1) University of Wolverhampton
2) University of Plymouth
Australia
1) James Cook University of Science and
Technology
2) Royal Melbourne Institute of Technology
Germany
1) Fachhochschule Frankfurt Am Main
2) Technische Universitat Bergakademie
Freiberg
3) University of Hohenheim
4) Anhalt Univeristy of Applied Science
(FH Anhalt)
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
Laos
1) National University of Laos
2) JICA Laos Office
Philippines
1) Central Luzon State University (CLSU)
2) DE LA SALLE UNIVERSITY- MANILA
3) Eastern Visayas State University
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
- โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
หนวยงานภายในประเทศ
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กรมปศุสตั ว
5. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
6. มหาวิทยาลัยบูรพาและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
10. โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา
11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
13. สำนักสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
14. ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค)
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15. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
16. German Brewhouse Tawandang
17. ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
18. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
19. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
20. บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
(CAT Telecom)
21. Hitachi Global Storage Technologies
(Thailand)
22. โรงเรียนในเครือเทพศิรนิ ทร
23. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
24. โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขา
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรัฐ 11 สถาบัน
25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2
26. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27. โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
28. โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สตรีวทิ ยา 2
29. โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย
ปทุมธานี
30. โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ
31. โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล
32. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4
33. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี
34. โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ บดินทรเดชา
35. โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ หอวัง นนทบุรี
36. โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย
37. การจัดตัง้ และดำเนินงานศูนยวจิ ยั รวมเฉพาะทาง
ดานเทคโนโลยีบนั ทึกขอมูลและการประยุกตใช
38. บริษทั อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จำกัด (มหาชน)
39. โรงเรียนพรตพิทยพยัต
40. สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ
41. บริษทั ไปรษณียไ ทย จำกัด
42. ศูนยปฏิบตั กิ ารวิจยั เครือ่ งกำเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ
43. โรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี
44. สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร กระทรวงยุตธิ รรม
45. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
46. โรงเรียนบดินทรเดชา

47. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
48. สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน)
49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(มทร.พ.)
50. สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
51. โครงการจัดตัง้ โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร
52. บริษทั มาสเตอรคลู อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด
53. สถาบันวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
54. จังหวัดสุรนิ ทร
55. บริษทั แคล-คอมพ อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย
จำกัด (มหาชน)
56. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (โครงการใหทนุ การศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต (นานาชาติ) ระดับมหาบัณฑิต)
57. บริษทั เอเบิล คอนซัลแตนท จำกัด
58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะ
วิศวกรรมศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร และ
สถาบันนวัตกรรมการกอสรางและเทคโนโลยีวสั ดุ
อุเทนถวาย

ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
เพื่อจัดใหมีระบบสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ สถาบัน ไดนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในระบบตางๆ ที่
เกีย่ วของ ไดแก
การพัฒนาการบริการดานหองสมุด
1. จัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกสเพิม่
ขึน้
2. จัดเก็บและการบริการทรัพยากรสารนิเทศใน
หองสมุด ดวยเทคโนโลยี RFID
3. ยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศดวยตนเอง (SelfService)
4. บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop
Service)
5. ลดขัน้ ตอนยืมหนังสือและการสมัครสมาชิกใหม
6. การยืมตอและจองทรัพยากรสารนิเทศผาน
เครือขายคอมพิวเตอร


7. การยืมทรัพยากรสารนิเทศดวยบริการสงถึง
ผยู มื (Delivery Service)
8. การจัดหาคอมพิวเตอร โสตทัศนศึกษา และ
ครุภณ
ั ฑเพือ่ การบริการ
9. พัฒนาหองอินเทอรเน็ต และระบบจองใช
คอมพิวเตอร
10. ปรับปรุงอาคารสถานทีเ่ พือ่ การบริการ
11. จัดงานออกรานหนังสือ/สือ่ การเรียน การสอน
การพัฒนาดานเทคโนโลยีของหองสมุด
1. การจัดหาเครือ่ งแมขา ยและพัฒนาเครือ
ขายคอมพิวเตอร
2. การพัฒนาระบบปริญญานิพนธออนไลน
3. การจัดอบรมการใชงานโมดูลตางๆ ของ
ระบบหองสมุดอัตโนมัตแิ ละการใชคอมพิวเตอร ใหกบั บุคลากร
นอกเหนือจากการพัฒนาในเรื่องดังกลาว
ขางตน สำนักหอสมุดกลาง ไดกำหนดแผนพัฒนา
สำนักหอสมุดกลางใหเปนศูนยการเรียนรู การ
พัฒนาการบริการไปสู e-Library การจัดบริการ และ
สภาพแวดลอมไปสู Living Libraly, Self- Service
และ One Stop Service การจัดบริการทีห่ ลากหลาย
และเชือ่ มโยงดวยระบบเดียวกัน การสงเสริมใหผใู ช
บริการมีสว นรวมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
และมีความพึงพอใจสูงสุด การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีความพรอมและเอื้อประโยชนตอ
การบริการและบริหาร การพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านรวมทัง้ การบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารจัดการทีด่ ี และการทำงานเปนทีม
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สถาบัน ไดกำหนดนโยบายในการคัดเลือก
นักศึกษา เพือ่ ใหไดนกั เรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพเขามาศึกษา
ที่สถาบัน โดยการรับนักศึกษาระบบโควตาที่มี
ผลการเรียนดีเพิม่ ขึน้ และปรับปรุงระบบการรับตรง
โดยเนนรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ และยกเลิกการ
รับรอบสองหลังการสอบแอดมิชชัน ปรับระดับการ
รับนักศึกษาใหไดสัดสวนที่เหมาะสม จัดใหทุน
นั ก ศึ ก ษาเรี ย นฟรี / โควตา/ขาดแคลนทุ น ทรั พ ย
กำหนดมาตรฐานและกระบวนการคั ด เลื อ กใน

การรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนการรับ
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ หรือไดรับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนีส้ ำหรับนักเรียนโรงเรียนในเครือขาย
ที่จะสอบเขาคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน ไดเขาไป
สอนเสริมในวิชาสายวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
เพือ่ เสริมความรใู หแกนกั เรียนทีต่ อ งการเขามาเรียนใน
คณะวิศวกรรมศาสตรไดมคี วามพรอมในการเรียนตอใน
สถาบัน
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ในรอบปงบประมาณ 2551 สถาบัน ไดสง เสริม/
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดย
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา และสราง
จิตสำนึกใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเฉพาะการ
ตรงตอเวลา ทัง้ นีเ้ พือ่ ตอบสนองคุณสมบัตขิ องบัณฑิต
ให ต รงตามความต อ งการของผู ป ระกอบการ ซึ่ ง มี
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือสวนกิจการนักศึกษาและ
องคการนักศึกษา เปนองคกรหลักในการจัดกิจกรรม
ประเภทตางๆ ดังนี้
- กิจกรรมนักศึกษา
สถาบัน ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขารวม
กิจกรรมตางๆ ตามความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค
เพือ่ เสริมสรางทักษะ ความรแู ละประสบการณทางดาน
วิชาการใหแกนกั ศึกษา พัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ
ในการทีจ่ ะอยใู นสังคมและสิง่ แวดลอมอยางมีความสุข
ใหนกั ศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และเพิม่ พูน
ความสนใจในการทำกิจกรรม พัฒนาความสัมพันธ
ระหวางนักศึกษาในการทำงานรวมกัน และการทำงาน
รวมกับผอู นื่ พัฒนาความสามารถของนักศึกษาทีไ่ ดนำ
ความรแู ละประสบการณไปประยุกตใชในงานกิจกรรม
นักศึกษากอใหเกิดประโยชนแกสงั คม และเพือ่ เตรียม
นักศึกษาใหพรอมที่จะไปประกอบวิชาชีพและดำเนิน
ชีวติ ในสังคมตอไป ไดแก
1. ดานกีฬา เปนกิจกรรมทีม่ งุ ใหนกั ศึกษาไดมี
การแขงขันกีฬา รแู พ รชู นะ รอู ภัย และใหมคี วามสามัคคี
ระหวางคณะ โดยสถาบัน ไดจา งผฝู ก สอนกีฬาทีมชาติ
หรือครูฝกที่มีประสบการณมาฝกสอน การเลนกีฬา
อยางถูกวิธีใหแกนักศึกษาชมรมตางๆ เพื่อพัฒนา
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ขีดความสามารถของนักศึกษา และจางสอนเสริม
บางวิชาแกนักศึกษาชางเผือกที่มีความสามารถ
ดีเดนทางการกีฬาทีเ่ ขาศึกษาในสถาบัน

2. ดานบำเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรม
ที่ นั ก ศึ ก ษาทำคุ ณ ประโยชน แ ก สั ง คมชนบท
ที่ ข าดแคลนและเพื่ อ กระจายโอกาสสู ช นบท
ประกอบดวย คายอาสาและพัฒนาจริยธรรม คาย
เยาวชนตนกลา คายอาสาพัฒนาชนบท เปนตน
3. ดานศิลปวัฒนธรรม เปนกิจกรรมที่
ใหนักศึกษาไดเล็งเห็นถึงประโยชน คุณคาของ
ความเปนไทย รวมทัง้ ศิลปวัฒนธรรมของทองถิน่
ที่ควรสงเสริมและอนุรักษสืบไป ประกอบดวย
วันไหวครู วันลอยกระทง ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค
เปนตน

4 . ดานสงเสริมวิชาการ เปนกิจกรรม
ที่ ใ ห นั ก ศึ ก ษาได เ ผยแพร ค วามรู ที่ ไ ด เ รี ย นมา
สูสังคม และรับความรูวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหมๆ เพือ่ เปนประโยชนตอ สังคม และตอตนเอง
ประกอบดวย วันวิทยาศาสตร คายคอมพิวเตอร
เพื่อนอง คายสอนศิลปะเด็กชวงปดเทอม คาย
ภาษาและวัฒนธรรม และการเพิม่ พูนความรทู าง
ภาษาอังกฤษ และภาษาญีป่ นุ เปนตน

5. ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษา
ของสถาบัน
ในปนกี้ องทุนการศึกษาของสถาบัน ไดมอบ
ทุนใหกบั นักศึกษา เปนจำนวน 869 ทุน แบงเปน 4
ประเภท ไดแก
ประเภทที่ 1. ประเภทตอเนื่องจนจบการศึกษา
จำนวน 27 ทุน เบิกคาใชจายการลงทะเบียน และ
คาใชจา ยรายเดือนๆ ละ 4,000 บาท จนจบการศึกษา
ประเภทที่ 2. ประเภทเรียนดี จำนวน 347 ทุนๆ ละ
10,000 บาท เปนเงิน 3,470,000 บาท
ประเภทที่ 3. ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย จำนวน
295 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 2,950,000 บาท
ประเภทที่ 4. ประเภทกิจกรรมนักศึกษาดีเดน จำนวน
200 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 2,000,000 บาท
นอกเหนือจากทุนการศึกษาจากกองทุนการ
ศึกษาของสถาบันแลว คณะกรรมการทุนการศึกษา
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง ไดพจิ ารณาจัดสรรทุนการศึกษาสถาบัน
สวนกลาง ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนจากองคกรภายนอก
อีก จำนวน 92 ทุน



¼ลการวิจัยและบุคคลที่สรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน
ในโครงการประกวดผลงานสิทธิบัตรการประดิษฐ
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ในงานนิทรรศการ “ทรัพยสนิ ทางปญญา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ” เนือ่ งในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในระหวางวันที่ 16-18
พฤศจิ ก ายน 2550 ณ รอยั ล พารากอนฮอลล
ศูนยการคาสยามพารากอน ชัน้ 5

1. ดร.นราธิป วิทยากร คณะวิทยาศาสตร ไดรบั
รางวัลนักวิทยาศาสตรรนุ ใหม ประจำป 2551
ทำการศึกษาพัฒนาวัสดุเพียโซอิเล็กทริก ซึง่
เป น เซรามิ ก ชั้ น สู ง ที่ ใ ช ใ นอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ดวยคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนกระแสไฟฟาเปน
พลังงานกล และเปลีย่ นพลังงานกลเปนกระแสไฟฟา
ได นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาสัดสวนขององคประกอบ
เซรามิกเพียโซอิเล็กทริกที่เหมาะสม เพื่อใหเกิด
คุณสมบัตใิ หมทโี่ ดดเดนขึน้ สวนงานวิจยั ดานเซรามิก
เพียโซอิเล็กทริกไรสารตะกัว่ ไดมกี ารพัฒนาใหมกี าร
แสดงสมบัติทางไฟฟาเทียบเทากับเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกที่มีตะกั่ว เพื่อลดการเกิดมลพิษจากการ
กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส ที่เกิดจากเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกทีม่ ตี ะกัว่ ซึง่ มีปริมาณมากในปจจุบนั และ
ยังเปนปญหาเรือ่ งการกำจัด

2. ผศ.ดร.มาริสา จาตุพรพิพฒั น คณะวิทยาศาสตร
รับเหรียญทองสาขาสิง่ แวดลอม
ในการประกวดผลงานสิทธิบตั รการประดิษฐ
ผศ.ดร.มาริสา จาตุพรพิพัฒน คณะวิทยาศาสตร
สจล. สงผลงาน “หูฉลามไบโอ” เขารวมประกวด
และได รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองสาขาสิ่ ง แวดล อ ม

3. ดร.รวมจิตร นกเขา วิทยาเขตชุมพร ไดรบั รางวัล
ชนะเลิศ
การนำเสนอบทความสาขาการเกษตร และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม จากเครือขาย
บริหารการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชือ่ ผลงาน
การอนุรกั ษและการสรางพันธุ
บริสทุ ธิพ์ นั ธขุ า วไรพนั ธทุ อ งถิน่
ของตำบลหินแกว จังหวัดชุมพร
แนวความคิด ถาหากไดทำการวิจยั ในดานการคัด
เลือก อนุรักษ และพัฒนาพันธุขาวไรทองถิ่นของ
จังหวัดชุมพร ควบคไู ปกับการเลือกใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพือ่ การเพิม่ ผลผลิตและคุณภาพขาวไร
และการเพิม่ ผลตอบแทนตอไรของเกษตรกร เพือ่ ให
เกิดผลในทางปฏิบตั อิ ยางจริงจัง และสามารถจะนำ
ไปใชเปนตนแบบในการขยายผลไปยังเกษตรกรใน
ตำบล อำเภอ และจังหวัดอืน่ ๆ ทีพ่ นื้ ทีม่ สี ภาพเปน
ทีด่ อน มีน้ำนอย ใหสามารถปลูกขาวไรใหไดผลดีก็
จะเปนการชวยใหเกษตรกร ซึง่ เปนชนกลมุ ใหญและ
มีฐานะยากจนใหมีฐานะทางเศรษฐกิจและความ
เปนอยดู ขี นึ้ ได ซึง่ ในทีส่ ดุ ก็จะเปนผลดีตอ เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ



ของเปรตที่แฝงอยูกับผูคนในสังคมปจจุบัน โดยนำ
ความเชือ่ เรือ่ งเปรตภูมิ ซึง่ เปนกุศโลบายทีใ่ ชเตือนสติ
ให ม นุ ษ ย มี ค วามกลั ว ต อ ผลแห ง กรรม และสร า ง
จิตสำนึก ใหตงั้ อยบู นรากฐานของศีลธรรมมาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคเพื่อถายทอดความคิด
อารมณ ความรสู กึ ตามทัศนคติสว นตนออกมาเปน
ผลงานศิลปะไทยรวมสมัย

4. อาจารยอฐั พร นิมมาลัยแกว

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบั รางวัล ประกาศนียบัตรเกียรตินยิ ม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภท
จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 54
ประจำป พ.ศ. 2551
หนวยงานทีม่ อบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชือ่ ผลงาน
เกาอีข้ องแม
แนวความคิด
ภาพสะทอนของหวงเวลาทีเ่ กิด
ขึน้ ในอดีตและปจจุบนั ลวนบอกเลาเรือ่ งราว ทีม่ ที งั้
ความทุกข ความสุข ความหวงหาอาทรระหวาง
ขาพเจากับแม ซึง่ สิง่ เหลานีเ้ ปนสิง่ ทีค่ อยกระตนุ เตือน
สำนึกใหขา พเจาระลึกถึงความรัก ความผูกพันของ
ขาพเจาและแมผเู ปนทีร่ กั

5. อาจารยอนุพงษ จันทร



6. อาจารยพดั ชา แกวทองตาล

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับรางวัลที่ 2
การแสดงงานศิลปกรรม แหงชาติ ครัง้ ที่ 54 ประจำป
พ.ศ. 2551
หนวยงานทีม่ อบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชือ่ ผลงาน
New World In My Imagination
No. 9
แนวความคิด
หลายคนดำเนิ น ชี วิ ต อยู ใ น
ความไมรู ไมรวู า ความโลภ ความหลง ความโกรธ
คือสิง่ ทีท่ ำรายตัวเอง ทำใหตา งยิง่ สะสม สืบสาน และ
หวงแหน สิ่งที่คนอื่นหรือตัวเรานั่นเองที่สมมติมัน
ขึน้ มา สิง่ เหลานีก้ อ เปนตัวทุกข เปนการทำรายตัวเอง
ทีซ่ งึ่ ริว้ รอยของความไมรจู ะกดทับและปรากฏใหเห็น
ในตัวตนของผไู มรนู เี่ อง

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบั รางวัล ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภท
จิตรกรรม และไดรับการยกยองเปนศิลปนชั้นเยี่ยม
จากการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คนที่ 20 การแสดง
งานศิลปกรรมแหงชาติ ครัง้ ที่ 54 ประจำป พ.ศ. 2551
หนวยงานทีม่ อบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ฟูสกุล
ชือ่ ผลงาน
ทุก ทุกขณะจิต
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบั รางวัลศิลปนรวม
แนวความคิด
ขาพเจาตองการแสดงภาพลักษณ สมัยดีเดน รางวัลศิลปาธร ป พ.ศ. 2551 สาขาการ
ออกแบบเชิงสรางสรรค

หนวยงานทีม่ อบ กระทรวงวัฒนธรรม
แนวความคิด
มาจากการรับรูขอมูลของสัตว
บางชนิดทีใ่ นเวลาตืน่ เตนจะมีการเปลีย่ นแปลงรูปราง
ดังเชน นกยูงในเวลาที่ตกใจหรือตองการลอตัวเมีย
ใหเขามาใกล จะมีการรำแพนหาง จึงเกิดเปนผลงาน
วิจยั ในการออกแบบเครือ่ งประดับทีม่ ปี ฏิสมั พันธกบั
ผสู วมใส (Interractive Ornaments) โดยใช Bio sensor
มาใชในการตรวจจับอัตราการเตนของหัวใจ อันเปน
สิง่ ทีส่ ะทอนใหเห็นการเปลีย่ นแปลงทางดานอารมณ
ของผสู วมใสเครือ่ งประดับ โดยนำเอา Embedded
system จำพวก Bio feed back และ Micro Controller
และ Smart Materials มาใชในการสรางการปฏิสมั พันธระหวางเครือ่ งประดับและผสู วมใส ทำใหเครือ่ ง
ประดับที่เคยเปนแคสิ่งประดับตกแตงรางกายมี
ความหมายที่แตกตางไปจากเดิมนั่นคือเปนสิ่งที่
สามารถสะทอนถึงความรสู กึ นึกคิดของผสู วมใสไดดว ย

ดานการวิจัย

ถาบั น ได นำเอกสารแผนวิ จั ย และ
Ê
กลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธ-

ศาสตรการวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) มาใชเปน
ขอมูลในการกำหนดความตองการ ดวยการกำหนด
เปนนโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน เพื่อให
หนวยงานและบุคลากรสถาบัน ไดใชเปนแนวทาง
ในการกำหนดเรื่องที่จะทำการวิจัยไดตรงกับความ
ตองการ รวมทั้งสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษา
ระหวางหนวยงานทำโครงการรวมกันในลักษณะ
บูรณาการ เพื่อทำวิจัยแบบครบวงจรและมีความ
หลากหลายเพิ่มขึ้น สามารถนำไปใชแกไขปญหา
สังคมและเชิงพาณิชยตอ ไป
จากสภาพการณปจจุบัน สถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศมีจำนวนมากขึน้
และไดมกี ารพัฒนาในดานตางๆ อยางรวดเร็ว โดย
เฉพาะศักยภาพทางดานการวิจยั และวิชาการ ดังนัน้
สถาบัน จึงตองเตรียมความพรอมและเพิม่ ขีดความ
สามารถดานวิจัยและวิชาการ เพื่อนำองคกรไปสู
ความเปนเลิศทางดานวิจัยและวิชาการ โดยในป
2551 สถาบัน ไดดำเนินการพัฒนา การวิจัยเพื่อ
สรางองคความรสู คู วามเปนเลิศดังนี้

1. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของ
อาจารย โดยสภาสถาบัน ไดใหความเห็นชอบระเบียบ
สถาบันวาดวยกองทุนวิจยั สถาบัน พ.ศ. 2548 โดย
อนุมตั ใิ หใชเงินคงคลัง จำนวน 71,035,500 บาท เปน
ทุนเริม่ ตนเพือ่ สนับสนุนการทำวิจยั ของอาจารย และ
ในป 2551 กองทุนฯ มีงบประมาณเพื่อการวิจัย
ทัง้ สิน้ 96,891,400 บาท
2. สนับสนุนใหบคุ ลากรของสถาบัน ทำ
วิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม อันที่
จะนำไปสคู วามเปนเลิศทางวิชาการ โดยสรางระบบ
บริหารและหลักเกณฑที่เอื้ออำนวยตอการทำวิจัย
จัดใหมีงบประมาณและคาตอบแทนเพื่อเปนการ
สรางแรงจูงใจในการทำวิจัยที่มีคุณภาพ สรางนัก
วิจยั รนุ ใหม และใหมรี ะบบนักวิจยั พีเ่ ลีย้ ง โดยการ
เชิญนักวิจัยอาวุโสเขามามีสวนรวมในการทำวิจัย
จัดใหมคี า ตอบแทนผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พในวารสาร
ทีม่ ี Impact Factor สนับสนุนใหมงี บประมาณในการ
นำเสนอผลงานทางวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ ในและ
ตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารและฐาน
ขอมูลทางวิชาการและวิจัย โดยการพัฒนาระบบ
สนับสนุนงานวิจยั แบบครบวงจร
3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย สรางความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั ชัน้ นำทัง้ ใน
และตางประเทศใหมากขึน้ เพือ่ การแลกเปลีย่ นดาน
วิชาการและวิจัยของนักวิจัย สนับสนุนใหนักวิจัย
ของสถาบัน มีการทำวิจัยรวมกับนักวิจัยชั้นนำทั้ง
ในและตางประเทศใหมากชึน้ สนับสนุนสงเสริมให
หนวยงานตางๆ ในสถาบัน จัดประชุมวิชาการระดับ
ชาติและนานาชาติอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ
สงเสริมการทำวิจยั เชิงบูรณาการระหวางสาขาวิชา
ตางๆ และสงเสริมใหคณาจารยและนักวิจยั ทำงาน
R&D รวมกับภาคเอกชน (โครงการ R&D Lab/
Center)
4. หาแหลงสนับสนุนเพือ่ การทำวิจยั ทีม่ ี
คุณภาพ โดยจัดใหมีแหลงทุนเพื่อการทำวิจัยที่มี
คุณภาพทัง้ จากกองทุนวิจยั สถาบัน และหาทุนจาก
ภายนอกทัง้ ภายในและตางประเทศ และสรางความ
รวมมือกับองคกรวิจยั เพือ่ สนับสนุนวิจยั รวมกัน
5. ผลักดันใหเกิดงานวิจยั ประยุกต และ
ขยายศูนยความเปนเลิศเฉพาะดานเพื่องานวิจัย


4. ดานเกษตรและอาหาร :
และสิทธิบตั รในระดับนานาชาติ โดยผลักดันใหสราง
งานวิจยั ในเชิงพาณิชยเพือ่ นำไปสรางเปนผลิตภัณฑ
การวิจยั ทีเ่ กีย่ วของทางดานอาหาร อุตสาหกรรม
ได สรางศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง ใหมขี ดี ความ
สามารถสูงขึ้น สนับสนุนและผลักดันใหมีการจด การถนอมอาหาร ซึง่ เกีย่ วของทางพืช สัตว อันเปน
ปจจัยหลักสำคัญในการดำรงชีพของประชากร ดังนัน้
สิทธิบตั รในระดับชาติและนานาชาติใหมากขึน้
การพัฒนางานวิจยั ดานเกษตรและอาหารถือวาเปน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร เรื่องสำคัญอยางยิ่งตอประเทศชาติเพราะสามารถ
ลาดกระบัง ไดกำหนดกลมุ วิจยั หลักในการ นำไปตอยอด และพัฒนาเขาถึงระดับประชาชนและ
เปนประโยชนตอ ประชาชนของประเทศชาติไดเร็ว
ทำวิจยั ซึง่ ประกอบดวย 6 กลมุ ดังนี้
1. ดาน ICTและสารสนเทศ :
การวิจยั ทีเ่ กีย่ วของทางดานการนำเทคโนโลยี
ดานอิเล็กทรอนิกส การไฟฟา การสือ่ สาร คอมพิวเตอร
เทคโนโลยี การสือ่ สาร นาโนเทคโนโลยี การบันทึก
ข อ มู ล เพื่ อ นำมาประยุ ก ต ใ ช แ ละนำมาใช ส ร า ง
ประโยชนตอสังคม อีกทั้งสามารถพัฒนาตอยอด
เพือ่ สรางนวัตกรรมทีม่ คี ณ
ุ คาตอประเทศชาติ



5. ดานการเรียนการสอน :
การวิจยั เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู แกไข
ปญหาการเรียนรขู องผเู รียน เปนการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางหนึง่ เปนงานวิจยั เชิงทดลอง และเปน
งานวิจยั เพือ่ พัฒนา (Research & Development)
เชน การวิจยั ชัน้ เรียน (classroom research) หรือวิจยั
ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน (classroom action research)
หรือเปนงานวิจัยเพื่อใชในการเรียนการสอน เชน
2. ดานพลังงาน :
งานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน อาทิ
การวิจยั ทีเ่ กีย่ วของทางดานพลังงานทดแทน ชุ ด การสอนสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ การเรี ย นการสอน
พลังงานทางเลือก การจัดการ พลังงานเครื่องกล ซึง่ จัดเปนนวัตกรรมทางการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาพลังงานจากแหลงตางๆ อันกอใหเกิด
6. ดานการพัฒนาชุมชน-ทองถิน่ :
ประโยชนตอ ชุมชน สังคม และสามารถนำประเทศ
ไปสกู ารพึง่ พาตนเองในอนาคต ทัง้ นีแ้ หลงพลังงาน
การวิจยั เพือ่ สรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
หรือแหลงวัตถุดบิ ทีน่ กั วิจยั ของสถาบัน ทำการศึกษา แกไขปญหาของทองถิน่ โดยคนในทองถิน่ (ทีม่ ใิ ชนกั
วิจยั ไดแบงออกเปน 2 กลมุ หลักดังนี้
วิจยั ) เปนผตู งั้ โจทยและเปนผทู ำกิจกรรมสวนใหญ
1. ศึกษาวิจยั พลังงานทีม่ าจากแหลงธรรมชาติ เชน ของการวิจยั นัน้ นักวิจยั จะอยใู นลักษณะเปนผชู ว ย
เหลือ ทีป่ รึกษา ผอู ำนวยความสะดวก และสรางการ
ลม แสงอาทิตย
เรียนรู เพือ่ ใหทอ งถิน่ มีศกั ยภาพในการแกไขปญหา
2. ศึกษาวิจยั พัฒนาพลังงานทีม่ าจาก พืช วัตถุดบิ หรือพัฒนาตนเอง (พีเ่ ลีย้ ง) มากกวาเปนผทู ำกิจกรรม
หลัก และเปนการวิจยั ตามความตองการของทองถิน่
หรือทรัพยากรตางๆ ทีม่ ใี นประเทศไทย
เชน ดานการจัดการ ดานพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
3. ดานสิง่ แวดลอม :
การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรหรือดานสิ่งแวดลอม
การวิจยั ทีเ่ กีย่ วของทางดานสิง่ แวดลอมทีโ่ ลก เปนตน เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
กำลังประสบปญหาวิกฤติอยไู มวา จะเปนภาวะโลก พอเพียง หรือการศึกษาพฤติกรรมของคนในชุมชน
รอน ซึ่งทำใหเกิดภัยทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ สภาพแวดล อ มให
มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอประชากร เหมาะสมและสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรม วิถชี วี ติ
ในโลก โดยหนวยงานตางๆ ของทางภาครัฐ ภาค ของชุมชนตลอดจนคานิยมบรรทัดฐานของคนใน
เอกชน และรณรงคใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน สังคม เพือ่ ศึกษาออกแบบจัดการสภาพแวดลอมให
การลดภาวะของวิกฤติทจี่ ะเกิดใหลดลงหรือปองกัน นาอยู เหมาะสมและยัง่ ยืนสอดคลองกับวัฒนธรรม
ของประเทศ
การเกิดนอยลง
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบัน มี
ผลงานที่นักวิจัยไดรับการตีพิมพและเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติทอี่ ยใู นฐานขอมูล ISI จำนวน
126 บทความ และทีไ่ ดรบั การอางอิง (Citation) ใน
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
รวม

refereed journal หรือในฐานขอมูล ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ จำนวน 170 บทความ จำแนกตาม
หนวยงาน ดังนี้
จำนวนบทความ
73
1
48
21
5
15
7
170
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สถาบัน ไดมีการประสานงานและผลักดัน
การทำวิจัยรวมกับภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อ
ประยุกตงานวิจยั และนำไปใชแกปญ
 หาเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งสามารถตอยอดเชิงพาณิชยได
ซึง่ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบัน ไดมกี าร
จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
บริษทั เอกชน จำนวน 2 บริษทั ไดแก บริษทั Master
Kool International จำกัด และบริษทั แคล-คอมพ
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ สถาบัน ไดดำเนินการจัดตัง้ หนวย
งานเพือ่ ดูแลและรักษาผลประโยชนของสถาบัน ใน
การทำขอตกลงรวมกับหนวยงานภายนอก คือสำนัก

สงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง
โดยมีภารกิจหลักคือ
1. เปนหนวยงานทีท่ ำหนาทีห่ ารายไดเขาสถาบัน
โดยมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน
จากบุคลคลภายนอก ซึง่ แตงตัง้ จากสภาสถาบัน
เปนผใู หการปรึกษา คำแนะนำ การหารายได
เขาสถาบัน
2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกดานธุรการ
ทัว่ ไป โดยเฉพาะดานการเงินโครงการ ใหแก
หัวหนาโครงการงานบริการวิชาการทัง้ สถาบัน
รวมทัง้ ผปู ระสานงานโครงการ
3. ประสานงานและดำเนินการเกีย่ วกับงานดาน
ทรัพยสนิ ทางปญญา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบัน ไดรบั ทุนอุดหนุนการทำวิจยั จากแหลงทุนภายนอก จำนวน 97
โครงการ เปนเงินทัง้ สิน้ 80,308,262 บาท (ไมรวมงานสรางสรรค) จำแนกตามหนวยงานทีส่ นับสนุนดังนี้
หนวยงาน
1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั )
3. บริษทั เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษทั สุขสมบูรณน้ำมันปาลม จำกัด

จำนวนโครงการ

จำนวนเงิน (บาท)

35
6

13,019,073
3,790,500

1
1

311,000
450,000


หนวยงาน
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษทั ฟูด แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริษทั เพโทรกรีน จำกัด
ศูนยประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศนวท.)
บริษทั นิเด็คอิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จำกัด
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
บริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษทั อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
การเคหะแหงชาติ (กคช.)
บริษทั มูรา แดรี่ จำกัด
บริษทั วัลยวพี าณิชย อุตสาหกรรม จำกัด
โครงการ IRPUS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
BRT
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรมปศุสตั ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
เครือขายภาคกลางตอนบน
บริษทั เอ็น อี เฮ็ลธ ฟดู ส จำกัด
หางหนุ สวนจำกัด สินสาลีสแน็คและบิสกิต
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการอาหารแหงชาติ
วังมะนาวเกษตรภัณฑ จำกัด
บริษทั ไวนวเิ ศษ จำกัด
บริษทั สุทธิลกั ษณ อินโนฟดู จำกัด
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสตั ว กรมปศุสตั ว
รานคาขนมลูกชุบ
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย (TGIST)
ศูนยนาโนเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส (NANOTEC)
ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและวัสดุแหงชาติ (NECTEC)

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2
1
1
2

150,000
850,000
2,000,000
500,000

1
1

3,833,760
300,000

1
1
3
10
2
1
1
1
2

500,000
250,000
3,683,000
385,500
1,235,000
3,500,000
103,000
156,923
180,000

2
2
1
1

400,000
240,000
381,073
180,000

1
1
4
1
1
3
2
1
1
1
1
1

147,500
194,000
3,079,900
893,000
100,000
865,000
190,000
300,000
300,000
2,083,333
5,000,000
30,756,100

นอกจากนีย้ งั มีแหลงทุนทีใ่ หทนุ เพือ่ ศึกษา คนควาหรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนทีย่ อมรับระดับ
นานาชาติ หรืองานทีไ่ ดรบั สิทธิบตั รเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรหู รือวิธกี ารทีเ่ ปน
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ประโยชนตอ สาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิก
งานในสาขาวิชานัน้ รวมทัง้ สิง่ ประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม อีกจำนวน 5 โครงการ
จำนวนเงิน 720,000 บาทดังนี้

หนวยงาน
1. TOYA VILLAGE HOGGAIDO JAPAN
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษทั เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จำนวนโครงการ

จำนวนเงิน (บาท)

1
4

450,000
270,000
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สถาบัน ไดสงเสริมและสนับสนุนการผลิต
งานวิจยั นักวิจยั และพัฒนางานวิจยั สคู วามเปนเลิศ
โดยจัดตัง้ Center of Excellence รวมทัง้ การรวมมือ
กับภาคอุตสาหกรรมในการทำวิจยั อยางเปนรูปธรรม
ตลอดจนการแสวงหาแหลงทุนและรวมลงทุน ซึง่ ระบุ
กลุมเปาหมายผูรับประโยชนคือ ประชาชน บริษัท
กลุมเกษตรกร เพื่อสามารถนำผลงานวิจัยที่ได ไป
แกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจของประเทศ ชวยให
เกษตรกรและประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ โดยได
ผลักดันใหเกิดหนวยงานทีเ่ ชีย่ วชาญและความเปน
เลิศเฉพาะดาน ดังนี้
(1) ศูนยความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยี
เนื้ อ สั ต ว โดยสถาบั น ได ทำความร ว มมื อ กั บ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เมือ่ วันที่
17 ธันวาคม 2550 โดย สกว. จะสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยปละ 2.5 ลานบาท เปนเวลา
3 ป และสถาบัน สนันสนุนงบประมาณสมทบใน
จำนวนทีเ่ ทากันดวย
(2) ศูนยความเปนเลิศทางดานฟสิกส โดย
ร ว มมื อ กั บ สำนั ก งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและการวิ จั ย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการดำเนินการของ
ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ทางด า นฟ สิ ก ส (Center of
Excellence) โดยสถาบัน ไดรบั งบประมาณสนับสนุน
จาก สกอ. เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและการผลิต
บัณฑิตตลอดระยะเวลา 5 ป ดวยเงินงบประมาณ
กวา 200 ลานบาท
(3) ศูนยความเปนเลิศทางดานนาโนเทคโนโลยี
โดยอธิการบดีไดเจรจากับศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ จัดตัง้ สำนักวิจยั นาโนเทคโนโลยีพระจอม-

เกลาลาดกระบัง (ปจจุบนั ไดเปลีย่ นชือ่ เปนวิทยาลัย
นาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง) เพื่อทำ
การวิจัย พัฒนาออกแบบ และวิศวกรรมดานนาโน
เทคโนโลยีของประเทศดาน Organic Nanoelectronic
Devices เพือ่ มงุ สคู วามเปนเลิศทางดานวิชาการ โดย
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สนับสนุนงบประมาณ
ใหปล ะ 5 ลานบาท เปนเวลา 5 ป และสถาบัน สนับสนุนใหในจำนวนทีเ่ ทากัน รวมทัง้ หมด 5 ป คิดเปน
งบประมาณทัง้ หมด 50 ลานบาท ซึง่ ผลการดำเนินงานจนถึงปจจุบัน ไดผลิตผลงานวิจัยเดนๆ ไดแก
แวนตานาโน ซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชทางการ
แพทย และแวนตานาโนคริสตัล ซึง่ เปนนวัตกรรมใหม
สามารถนำมาใชชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ใหกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร เกี่ยวกับสารคัดหลั่ง
ของคนราย
(4) ศูนยความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยี
บันทึกขอมูล (Hard disk Drive) โดยอธิการบดีได
เจรจากับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ในการรวมมือจัดตั้ง
สำนั ก วิ จั ย ร ว มด า นเทคโนโลยี ก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล
และการประยุกตใชงาน (ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน
วิทยาลัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลและ
การประยุกตใชงาน) โดยไดรับเงินสนับสนุนจาก
NECTEC ปละ 5 ลานบาท เปนเวลา 5 ป และสถาบัน
สนับสนุนใหในจำนวนที่เทากัน รวมทั้งหมด 5 ป
คิดเปนงบประมาณทัง้ หมด 50 ลานบาท วัตถุประสงค
เพือ่ ใหการพัฒนาดานวิชาการ และวิจยั ของสถาบัน
สูความเปนเลิศทางดานวิชาการ วิจัยพัฒนา และ
ถ า ยทอดความรู ท างด า นเทคโนโลยี ก ารบั น ทึ ก
ขอมูลและการประยุกตใชงาน
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โครงการวิจยั ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ในปงบประมาณ 2551 สถาบันเทคโนโลยี ไดจดั ทำโครงการวิจยั อีกจำนวน 215 โครงการ รวม
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดรบั ทุนอุดหนุน เปนเงินทัง้ สิน้ 26,703,451 บาท และไดรบั ทุนอุดหนุน
การวิ จั ย จากงบประมาณแผ น ดิ น จำนวน 135 การวิจยั จากแหลงทุนภายนอก จำนวน 94 โครงการ
โครงการ รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 53,372,600 บาท จำนวนเงินทัง้ สิน้ 80,308,262 บาท ดังรายละเอียด
นอกจากนีส้ ถาบัน ไดจดั สรรงบประมาณเงินรายได ตอไปนี้
ของสถาบัน เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรของสถาบัน
จำนวนโครงการวิจยั ทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินปงบประมาณ 2551
จำนวน 135 โครงการ จำนวนเงินทัง้ สิน้ 53,372,600 บาท
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชือ่ โครงการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

การควบคุมจุดระเบิดหลายครัง้ โดยใช
หัวเทียนเดีย่ วเครือ่ งยนตแกสโซลีน
การผลิตซีโอไลตจากเถาลอยของชานออย
การประยุกตใชงานนาโนพอรัสซิลคิ อน
สำหรับเซลลแสงอาทิตย
เซนเซอรสารกึง่ ตัวนำตรวจจับความรอน
แบบรอยตอพีเอ็น
การพัฒนาฟลม บางโพลีอไิ มดระดับนาโน
โดยวิธกี ารสปตเตอรรงิ
การศึกษาการยอมสีเสนใยไหม
ดวยคารบอนไดออกไซดเหนือวิกฤต
การศึกษากระบวนการสรางอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสจากฟลม เพชรดวยวิธี CVD
การพัฒนาระบบตรวจสอบโลหะในเนือ้ ไม
การตรวจสอบคุณภาพสม
แบบไมทำลายแสงอินฟราเรด
โครงการวิจยั ออกแบบและ
พัฒนากลไกการปลูกมันสำปะหลัง
การพัฒนาระบบวัดปริมาณเนือ้ ยางแหง
ในน้ำยางดวยคลืน่ อัลตราโซนิก
การพัฒนาชุดเก็บฟางของเครือ่ งอัดฟาง
การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งหัน่ ยอยฟาง
สำหรับการทำอาหารผสม

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

นายจิรวัฒน ปานกลาง

360,000

นางสุธาสินี เนรมิตตกพงศ
นายนรินทร อติวงศแสงทอง

320,000
495,000

นายเติมพงษ เพ็ชรกูล

270,000

นายรังสรรค เมืองเหลือ

490,000

นายอภินนั ท นัมคณิสรณ

256,560

นายโยธิน

495,000

วงศประเสริฐ

น.ส.วรรณดี เพชรมณีล้ำคา
นายอภินยั
ฤกษรตั น

455,000
495,000

นางจิราภรณ เบญจประกายรัตน

795,130

นายอภินยั

ฤกษรตั น

499,000

นายทรงวุฒิ แสงจันทร
นายวินยั
กลาจริง

153,900
340,800
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ชือ่ โครงการ

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1
2
3

4

5
6

ศึกษาผลกระทบของแสงแดดทีม่ ตี อ สี
ของวัสดุตกแตงภายใน
สภาพแวดลอมบำบัดสำหรับ
ผปู ว ยโรคสมองเสือ่ ม
แนวทางการใชจกั รยานเชือ่ มตอกับ
ระบบขนสงสาธารณะบริเวณยานพักอาศัย
ภายในกรุงเทพมหานครเพือ่ สนับสนุน
นโยบายการประหยัดพลังงาน
แบบจำลองคาชดเชยสนับสนุนการลงทุน
ขนสงมวลชนระบบรางจากผรู บั ประโยชน
ทัง้ ภาคธุรกิจและภาคอสังหาริมทรัพยใน
เสนทางและรอบสถานี : กรณีศกึ ษาระบบ
ขนสงระบบรางในกรุงเทพมหานคร
อิทธิพลของพฤติกรรมการเดินทางตอ
มลพิษทางอากาศ :
กรณีศกึ ษากรุงเทพมหานคร
ประวัตศิ าสตรสถาปตยกรรมไทยบน
เวิลด วาย เว็บ (ภาค 3) ภูมปิ ญ
 ญาของ
คนไทย : ศึกษาจากสถาปตยกรรม
หอพระไตรปฎก

นายกฤษฎา

อินทรสถิตย

199,000

น.ส.เบญจมาศ

กุฎอินทร

111,000

นายประพัทธพงษ อุปลา

1,000,000

นายนพดล

สหชัยเสรี

962,000

น.ส.วันเพ็ญ

เจริญตระกูลปติ

1,380,000

วัชรสินธุ

1,115,000

น.ส.เบญจวรรณ อุบลศรี

180,000

นายไพฑูรย

พิมดี

714,200

นายอรรถพร

ฤทธิเกิด

664,200

นายณัฐวุฒิ

โรจนนริ ตุ ติกลุ

300,000

นางวัชรี

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
1
2
3
4

การจัดทำพจนานุกรมศัพทผงั เมืองบน
เครือขายอินเทอรเน็ต
ปจจัยทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วของกับ
พฤติกรรมการอนุรกั ษปา ชุมชนของ
สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล
องคประกอบทีม่ คี วามสัมพันธกบั การตัดสินใจ
ศึกษาตอหลักสูตรการผลิตครู (5 ป)
ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กลยุทธโซอปุ ทานเพือ่ สรางความสามารถ
ทางการแขงขันในอุตสาหกรรมชิน้ สวน
รถยนตในภาคตะวันออกของไทย



ลำดับที่
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หัวหนาโครงการ

5

ความรแู ละเจตคติของนักทองเทีย่ วทีม่ ตี อ
การดำเนินการดานการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
กรณีศกึ ษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บานฉุกเฉินลอยน้ำของผปู ระสบภัยน้ำทวม
ปจจัยทีส่ ง ผลตอการใชบริการระบบประกัน
สังคมของแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ
จิตลักษณะและสถานการณทสี่ ง ผลตอ
พฤติกรรมการเรียนรผู า นระบบอิเล็กทรอนิกส
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รูปแบบการฝกอบรมครูเรือ่ งอีเลิรน นิง่
การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมศัพท
อิเล็กทรอนิกส วิจยั วัดผล ประเมินผลและ
สถิตกิ ารศึกษา
การศึกษาการจัดการดานทรัพยากรมนุษย
ของผปู ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
เครือ่ งประดับอัญมณีแทในประเทศไทย
กลยุทธในการอานตำราภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ในสถาบัน
อุดมศึกษาภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวทางการพัฒนาพืน้ ทีส่ ว นกลางของ
หมบู า นจัดสรรอยางยัง่ ยืน
กรณีศกึ ษาเขตลาดกระบัง
ออสซิลโลสโคปเสมือนราคาประหยัด
สำหรับอาชีวศึกษา
สภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรมทีส่ ง ผลตอ
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษารัฐบาลในจังหวัดปทุมธานี
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำเร็จรูปเพือ่
การเรียนรบู นเครือขายคอมพิวเตอรสำหรับ
โรงเรียนในฝน
ผลกระทบของทาอากาศยานสุวรรณภูมติ อ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนใกลเคียง
แนวทางการพัฒนากายภาพเพือ่ การบริหาร
จัดการนิตบิ คุ คลหมบู า นจัดสรร

นายจิระเสกข ตรีเมธสุนทร

จำนวนเงิน
(บาท)
579,200

นายธเนศ ภิรมยการ
นายประสิทธิศกั ดิ์ อธิศจารุภทั ร

979,600
534,200

นางพรรณี

790,000

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ลีกจิ วัฒนะ

นางฉันทนา วิรยิ เวชกุล
น.ส.วิไลพร วรจิตตานนท

500,000
489,000

น.ส.วรนารถ แสงมณี

591,000

นางภัทรพร ธรรมประดิษฐ

490,000

น.ส.พัสตราภรณ มีศริ ิ

999,300

นายโกศล

315,600

ตราชู

นายสถาพร ดีบญ
ุ มี ณ ชุมแพ

998,300

นายสมชาย หมืน่ สายญาติ

742,600

น.ส.ขนิษฐา อุนะรัตน

452,000

นายสมพล ดำรงเสถียร

603,500
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ศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอการพัฒนาชุมชน
เขตลาดกระบังใหเปนแหลงทองเทีย่ วทัง้
ชาวไทยและตางประเทศเพือ่ รองรับ
สนามบินสุวรรณภูมิ
การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ : ความสำเร็จ
ความลมเหลวและความยัง่ ยืน (โครงการชุด)
ประกอบดวยโครงการเดีย่ ว 2 โครงการคือ
1. ทัศนคติชมุ ชนทองถิน่ และนักทองเทีย่ วทีม่ ี
ตอการดำเนินการดานการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
2. การมีสว นรวมในการดำเนินการดานการ
ทองเทีย่ วเชิงนิเวศของประชาชนในทองถิน่
การจัดทำหลักสูตรการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่
พัฒนาพืน้ ทีใ่ นรูปแบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส

20

21

หัวหนาโครงการ
นางรวีวรรณ ชินะตระกูล

จำนวนเงิน
(บาท)
950,000

นายฉกาจ

ราชบุรี

1,247,600

นายฉกาจ

ราชบุรี

597,000

นายไพฑูรย
นายสันติ

พิมดี
กวินวงศไพบูลย

650,600
486,500

คณะวิทยาศาสตร
1
2
3
4
5
6
7
8

การผลิตไบโอไฮโดรเจนพลังงานทดแทน
แหลงใหมจากจุลสาหราย
ผลของรัศมีไอออน ณ บริเวณรอยตอเฟส
ของสารเฟรโรอิเล็กทริกทีม่ ี PZT
เปนองคประกอบหลัก
อนุกรมวิธานและสารทุตยิ ภูมขิ อง
เชือ้ แอคติโนมัยซีทสจากดินพืน้ ทีพ่ รุ
เขตอบอนุ และดินปาพรุของประเทศไทย
การปรับปรุงพันธหุ ญาไนล
โดยการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
การผลิตเสนใยอาหารจากวัตถุดบิ เหลือใช
จากกระบวนการแปรรูปสับปะรด
ผลของ Pseudoceratidine และอนุพนั ธ
ตอการเกาะติดของเพรียง
และฤทธิต์ า นเชือ้ จุลนิ ทรีย
การวิเคราะหขอ มูลของผปู ว ยทีม่ ี CD4
ต่ำกวา 200 ในโรงพยาบาลบำราศนราดูร
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะหสถิติ
ทีไ่ มใชพารามิเตอร สำหรับเปรียบเทียบ
คากลางของ k ประชากร

น.ส.สรัญญา พันธพุ ฤกษ

200,000

นายศักดา

ไตรศักดิ์

200,000

นายจิตติ

ทาไว

200,000

นายอนุรกั ษ โพธิเ์ อีย่ ม

200,000

น.ส.จิดาภา

200,000

ทินอ ย

นายธีรวัฒน มงคลอัศวรัตน

199,000

น.ส.กาญจนา คำนึงกิจ

200,000

นายชานินทร ศรีสวุ รรณนภา

140,000
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การแจกแจงของสถิตทิ ดสอบวิลคอกซันชนิด
อันดับทีม่ เี ครือ่ งหมายกำกับและผลการ
วิเคราะหจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
SPSS
ความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษา
เกีย่ วกับขอบังคับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ฉบับ พ.ศ. 2549
การเตรียมและสมบัตทิ างไฟฟาของวัสดุ
ผสมไดอิเล็กตริกเซรามิกสกบั พอลิเมอร
การเตรียมและวิเคราะหลกั ษณะเฉพาะ
ของอินเดียมทินออกไซดโดยกระบวนการ
ทางเคมี
การเตรียมฟลม บาง CdTe โดยวิธรี ะเหิด
ในระยะประชิดเพือ่ ประดิษฐเปน
เซลลแสงอาทิตย
การผลิตเอนไซมโปรติเอสและไคติเนส
จากเชือ้ รา เพือ่ ใชประโยชนในการควบคุม
ทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม
การคัดเลือก และการจำแนกสายพันธขุ อง
เชือ้ ราทีเ่ ปนสาเหตุของโรคในแมลง
Melarhizium sp. จากพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ในประเทศไทย และการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเชือ้ ทีม่ ตี อ การกำจัดปลวก
การเพิม่ ผลผลิตกรดแลกติก L(+) จากเวย
โดยเชือ้ ผสมของ Lactobacilus casel ATCC
10863 และ Lactococcus lactis TISTR 1401
การผลิตแผนฟลม ปดแผลจากเซลลูโลสทีไ่ ด
จากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum รวมกับ
ไคโตซานและคุณสมับติ ของแผนฟลม ทีไ่ ด
การสรางพืชแปลงพันธทุ มี่ กี ารแสดงออกของ
ยีนควบคุมจากวิถสี งั เคราะหเฟลโวนอยดและ
การทดสอบการตานทานตอสภาวะเครียด

10

11
12
13
14
15

16
17
18

หัวหนาโครงการ
นางอุมาพร

จันทศร

น.ส.ชูใจ

คูหารัตนไชย

จำนวนเงิน
(บาท)
126,300

112,000

นายสมศักดิ์ วรมงคลชัย

200,000

นายสามารถ คงทวีเลิศ

200,000

นางงามนิตย แกวแดง

200,000

นางอารี

ฤทธิบรู ณ

200,000

นางสุพตั รา

โพธิเ์ อีย่ ม

200,000

นางสุขใจ

ชูจนั ทร

200,000

นางดวงใจ

โอชัยกุล

200,000

น.ส.กนกพร สมพรไพลิน
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200,000

ลำดับที่
19
20
21

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11

ชือ่ โครงการ

หัวหนาโครงการ

ผลของสภาวะเครียดตอการผลิต
น.ส.นวลพรรณ ณ ระนอง
แอสตาแซนทินของ Haematococcus sp.
การผลิตซุปหูฉลามไบโอกระปองพรอมรับประทาน น.ส.มาริสา จาตุพรพิพฒ
ั น
การพัฒนาระบบวิเคราะหและปองกัน
นายศังกรศรัณย ลองชูผล
การรุกรานเครือขายคอมพิวเตอร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ศึกษารูปแบบและความเปนไปไดในการนำ
สงบงชีท้ างภูมศิ าสตรไปสกู ารปฏิบตั จิ ริง
กรณีศกึ ษา : ผาไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ
การพัฒนากระบวนการเรียนรขู องเกษตรกร
เพือ่ ปรับเปลีย่ นวิธกี ารทำไปสเู กษตรอินทรีย
โดยใชการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม
กรณีศกึ ษา : ตำบลตะพง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง
การปรับปรุงการปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ ว
ชอดอกปทุมมา
การขยายพันธแุ ละการผลิตพรรณไมน้ำ
กลมุ อนูเบียส Anubias sp. แบบไรดนิ
เพือ่ การสงออก
รูปแบบการแพรกระจายและความแปรปรวน
ประชากรเพลีย้ ไฟดอกไมศตั รูบวั หลวง
สมบัตขิ องหนาตัดดินบนสัณฐานภูมปิ ระเทศ
เนินลมพาทรายแผบริเวณลมุ น้ำชีตอนลาง
คุณภาพดินปาชายเลนลมุ น้ำบางปะกง
การศึกษารูปแบบและแนวทางพัฒนา
การทองเทีย่ วเชิงนิเวศแบบมีสว นรวมของ
ชุมชนบานหินตาด ตำบลบุพราหมณ
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
การเพิม่ ผลผลิตปูทะเลทีเ่ ลีย้ งในพืน้ ทีจ่ ำกัด
ดวยระบบสเปรยน้ำเชิงพาณิชย
การจัดการและการปองกันการกัดเซาะทีด่ นิ
ริมตลิง่ แมน้ำบางปะกง
การพัฒนาพันธมุ ะเขือเทศรับประทานสด
นอกฤดูกาลโดยวิธคี ดั เลือกแบบบันทึก
ประวัติ ในประชากรขัว้ ที่ 11 และ 12

จำนวนเงิน
(บาท)
200,000
200,000
200,000

นางทิพวรรณ ลิมงั กูร

160,000

นายปญญา

160,000

หมัน่ เก็บ

นางช.ณิฎฐศริ ิ สุยสุวรรณ

156,000

นางนงนุช

160,000

เลาหะวิสทุ ธิ์

น.ส.สุวรินทร บำรุงสุข

160,000

น.ส.พรทิวา

กัญยวงศหา

160,000

นายกรรณ
นายพีรชัย

จินดาประเสริฐ
กุลชัย

160,000
160,000

นายสมชาย

หวังวิบลู ยกจิ

160,000

นายอภิศกั ดิ์

โพธิป์ น

153,600

นายสมภพ

ฐิตะวสันต

102,000



ลำดับที่
12
13

14
15
16
17
18

19

20
21
22

ชือ่ โครงการ
การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลา
น้ำจืดในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ
การสำรวจ รวบรวมและบงชีค้ วามแตกตาง
ทางพันธุกรรมของมันขีห้ นูในประเทศไทย
โดยการใชลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาและ
เครือ่ งหมายโมเลกุล
การขยายสายพันธกุ ลวยไมรองเทานารี
โดยเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
การวิจยั การผลิตน้ำสมควันไมจากเปลือกทุเรียน
การเปลีย่ นแปลงของดีเอ็นเอ เยือ่ หมุ เซลล
และความมีชวี ติ ของเมล็ดพันธถุ วั่ เหลืองใน
ระหวางการเสือ่ มคุณภาพ
อิทธิพลของระยะเวลาและระดับอุณหภูมใิ น
การลดอุณหภูมอิ ยางรวดเร็วตอคุณภาพ
และอายุการเก็บรักษามะพราวออน
การศึกษาการแสดงออกของยีนตานทาน
ตอโรคทีส่ ำคัญทางเศรษฐกิจในผักสลัดที่
ปลูกในระบบปลูกแบบโดยไมใชดนิ ภายหลัง
การชักนำดวย salicylic acid, methyl
jasmonate และ β-aminobityric acid
เพือ่ การพัฒนาเปน gene marker สำหรับ
การตรวจหาระดับความตานทานโรค
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวมเพือ่
พัฒนาศักยภาพในการจัดการของกลมุ
ทับลานโฮมสเตย ตำบลบุพราหมณ
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
การเพิม่ ผลผลิตและคุณภาพเนือ้ ปลานิลแดง
โดยการเลีย้ งดวยอาหารผสม
Spirulina platensis สด
พืชทดแทนพลังงานไบโอดีเซล :
ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการเจริญเติบโตและ
การเพิม่ ผลผลิตของสบดู ำ
ศักยภาพและแนวทางการใชประโยชนจาก
สาหราย Nostoc commune Potentialand
utilization of Nostoc commune

นายกนก

เลิศพานิช

จำนวนเงิน
(บาท)
157,600

น.ส.อรอุมา

แสงคราม

160,000

น.ส.สุเม

อรัญนารถ

160,000

นายลือพงษ
นายอารมย

ลือนาม
ศรีพจิ ติ ต

160,000
160,000

นายสมชาย

กลาหาญ

160,000

หัวหนาโครงการ

น.ส.นงลักษณ เภรินทวงค

160,000

น.ส.สุขมุ าภรณ ขันธศรี

160,000

นายศักดิช์ ยั

ชูโชติ

160,000

นายปญญา

โพธิฐ์ ติ ริ ตั น

158,400

น.ส.สุนรี ตั น

เรืองสมบูรณ

160,000
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ลำดับที่
23
24
25

ชือ่ โครงการ

หัวหนาโครงการ

การเพิม่ มูลคาสาหรายสีน้ำตาลจากการผลิต น.ส.อัจฉรี เรืองเดช
สารสกัดเพือ่ ใชเปนตัวเรงความสมบูรณของพืช
พืน้ ทีเ่ หมาะสมในการปลูกปาลมน้ำมันและ นายไพรัตน พิมพศริ กิ ลุ
พืน้ ทีต่ งั้ โรงงานปาลมน้ำมันในจังหวัดระยอง
การกระจายรากของปาลมน้ำมันภายใต
นายสมเกียรติ สีสนอง
สภาพการปลูกแบบยกรองในพืน้ ทีล่ มุ

จำนวนเงิน
(บาท)
160,000
153,600
160,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

การตรวจสอบคุณสมบัตทิ างเคมีกายภาพของ
ขาวสารและการปลอมปนขาวหอมมะลิไทย
โดยใชเทคนิค FT-NIR สเปคโตรสโคป
กระบวนการผลิตผงเตาหแู ละคุณสมบัตขิ อง
อิมลั ชันเจลจากผงเตาหู
การทดสอบกลิน่ ควันเหลวโดยการประเมิน
ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณา
คุณสมบัตพิ รีไบโอติกของแปงกลวยและ
การประยุกตใชในผลิตภัณฑโยเกิรต
การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคีย้ วชนิดกรอบ
กรอบพังทันทีและชนิดกึง่ สุกจากขาวกลองงอก
โดยกระบวนการเอกซทรูชนั แบบสกรูคู
สมบัตกิ ารตานปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของ
สารสกัดกระเจีย๊ บแดงและผลของน้ำตาล
ซูโครสตอประสิทธิภาพการตานปฏิกริ ยิ า
ออกซิเดชันของสารสกัดกระเจีย๊ บแดง
ในผลิตภัณฑกนุ เชียงและหมูแผน
ปจจัยทีม่ ตี อ การคัดแยกสับปะรด
โดยใชคณ
ุ สมบัตคิ วามถีส่ นั่ พอง
การประเมินศักยภาพการตานอนุมลู อิสระ
ในพืชปาทีบ่ ริโภคได
แบบจำลองอัตราการหายใจของผักและ
ผลไมในบรรจุภณ
ั ฑถงุ พลาสติก
คุณสมบัตกิ ารทอดของน้ำมันผสมระหวาง
น้ำมันปาลมโอเลอีนและน้ำมันรำขาว
ในการผลิตปาทองโก

น.ส.วริพสั ย

อารีกลุ

206,300

นางยุพร

พืชกมุทร

187,300

นายกิตติพงษ หวงรักษ

170,520

นางศศิวมิ ล

ชืน่ อิม่ อาเหม็ด

182,280

นางวรรณา

ตัง้ เจริญชัย

245,040

นายประพันธ ปน ศิโรดม

198,800

นายกิตติชยั บรรจง

216,040

น.ส.วริพสั ย

อารีกลุ

234,300

นางรุจริ า

ตาปราบ

270,520

นางพอใจ

ถามากร

226,300



ลำดับที่

ชือ่ โครงการ

11

การศึกษาชนิดและปริมาณของ
สารฟลาวโนน (Flavanone) ใน
สมเขียวหวานและผลิตภัณฑน้ำสม
การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกทีส่ ามารถผลิต
แบคเทอริโอซินเพือ่ ใชในการควบคุมคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยาในระหวางการหมักหม้ำ
การประเมินการเกิดอาการสะทานของ
มะมวงน้ำดอกไมสที องดวยเทคนิคเนียร
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปน

12
13

หัวหนาโครงการ
นางระติพร

หาเรือนกิจ

จำนวนเงิน
(บาท)
230,780

น.ส.เยาวลักษณ สุรพันธพิศษิ ฐ

181,040

นางระจิตร

270,780

สุวพานิช

บัณฑิตวิทยาลัย
1
2
3
4
5

6

7

8

การประยุกตใชจลุ นิ ทรียเ รงปยุ หมัก จุลนิ ทรีย
ยอยสลายฟอสเฟตและจุลนิ ทรียต รึง
ไนโตรเจนในการทำปยุ หมักจากวัสดุเหลือทิง้
การวินจิ ฉัยทางชีวโมเลกุลและวิธกี ำจัด
เพลีย้ ไฟในบัวหลวงเพือ่ การสงออก
ศึกษาการนำวัสดุพนื้ ถิน่ มาใชประกอบใน
การผลิตครุภณ
ั ฑใน 4 ภาคของประเทศไทย
การศึกษาการทำงานและการแสดงออก
ของเอนไซมกลมุ คาลเปนและคาลปาสเตดิน
ในเนือ้ กวางระหวางการเก็บบม
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและ
การจำแนกสายพันธขุ องเชือ้ ราทีเ่ ปน
สาเหตุของโรคในแมลง Beauveria sp.
จากพืน้ ทีก่ ารเกษตรในประเทศไทย
การลดกลิน่ โคลนเพือ่ เพิม่ คุณภาพและ
ผลผลิตปลานิล (Oreochromis niloticus)
ทีเ่ ลีย้ งแบบหนาแนนในบอคอนกรีตทีม่ ี
ระบบน้ำหมุนเวียนแบบเปด
การพัฒนากระบวนการเรียนรขู องเกษตรกร
ทำสวนผลไมเพือ่ ปรับเปลีย่ นจากเกษตรเคมี
ไปสเู กษตรอินทรีย โดยใชการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
แบบมีสว นรวม กรณีศกึ ษา ตำบลตะพง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
การพัฒนาสือ่ บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

น.ส.มาริสา จาตุพรพิพฒ
ั น

714,180

น.ส.สุวรินทร บำรุงสุข

394,000

นายสถาพร ดีบญ
ุ มี ณ ชุมแพ

2,245,000

นางกัญญา

จิระเจริญรัตน

458,360

นางสุพตั รา

โพธิเ์ อีย่ ม

320,000

นายสมชาย

หวังวิบลู ยกจิ

264,840

นายปญญา

หมัน่ เก็บ

191,950

น.ส.พรทิพย

ไวแสง

221,000
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ลำดับที่

ชือ่ โครงการ

9

การพัฒนาสือ่ ประสมไฮเปอรบคุ ค
สำหรับอาชีวศึกษา
การวิจยั และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
รายวิชาในระบบ e-Learning สาขาศิลปอุตสาหกรรม คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ปจจัยทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรม
สงเสริมการทองเทีย่ วเชิงนิเวศของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบล
ระบบอัจฉริยะสหวิทยาการสำหรับ
วิเคราะหการศึกษาขัน้ สูง โดยทฤษฎีรฟั เซต,
สถิตแิ ละระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข
เฟลโวนอยดจากขาวไทย
และฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระ
ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา
สบดู ำพืชทดแทนพลังงานไบโอดีเซล
ความสามารถในการตานออกซิเดชันของ
โปรตีนถัว่ เหลืองสกัดทีผ่ า นการดัดแปรดวย
วิธเี อนไซมและวิธที างเคมี
การเพิม่ ผลผลิตกรดโพรพิโอนิกจากเวย
โดยเชือ้ ผสมของ Propionibacterium
acidipropionici ATCC 4965 และ
Lactococcus lactis TISTR 1401
และการทำใหบริสทุ ธิ์
การปรับปรุงโครงสรางและฤทธิท์ างชีวภาพ
ของสเตียรอยดสงั เคราะห
การประยุกตใชระบบการควบคุมสัญญาณ
รบกวนแบบตืน่ ตัว เพือ่ ลดมลภาวะทางเสียง
จากสนามบินสุวรรณภูมิ : กรณีศกึ ษา
หองเรียนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

10

11
12
13
17
18
19

20
21

นางศิรริ ตั น

เพ็ชรแสงศรี

จำนวนเงิน
(บาท)
393,600

นายจตุรงค

เลาหะเพ็ญแสง

500,000

นายไพฑูรย

พิมดี

569,560

หัวหนาโครงการ

น.ส.พรรณทิพย ภัทรอินทากร

540,300

น.ส.กนกพร

สมพรไพลิน

220,000

นายปญญา

โพธิฐ์ ติ ริ ตั น

265,000

นางยุพร

พืชกมุทร

161,300

นางสุขใจ

ชูจนั ทร

250,000

น.ส.พัชนี

เจริญยิง่

256,300

นายวรวิทย

สมหา

426,200

โชติกกำธร

589,240

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรสำหรับฝกเด็ก นายนพพร
ทีเ่ ปนโรคออทิลซึม่ โดยใชเทคโนโลยี
สือ่ ประสมและความจริงเสมือน



ลำดับที่

ชือ่ โครงการ

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

วิทยาเขตชุมพร
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบและ
ผลิตภัณฑนม
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตโคเนือ้ และ
ผลิตภัณฑ
การศึกษาและสรางเครือ่ งตนแบบแยกสกัด
วิตามิน E จากน้ำมันปาลมดิบ
การศึกษาชนิดและปริมาณโอลิโกแซคคาไรด
ในผลแกวมังกรตอคุณสมบัตกิ ารเปน
สารพรีไบโอติก
การศึกษาการใชน้ำสมควันไมเคลือบ
แผนยางกอนนำไปอบแหงดวยเตาไมโครเวฟ
แกสหุงตม และพลังงานแสงอาทิตย
การตรวดวัดปริมาณเนือ้ ยางแหงของ
น้ำยางพารา โดยใชแสงสองความยาวคลืน่
การสำรวจไลเคนบนพืชเศรษฐกิจบางชนิด
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร
การประยุกตใชการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชและ
การปลูกพืชไมใชดนิ ในการผลิตตนกลา
กลวยไมเพชรหึงเพือ่ การอนุรกั ษและการใช
ประโยชนเชิงการคา
ระบบเก็บขอมูลขนาดความยาวและน้ำหนัก
ของปลาทะเล
การพัฒนารูปแบบการกระจายความรอนของ
สายอากาศเพือ่ รักษามะเร็งตับดวยคลืน่
ไมโครเวฟ
เครือ่ งตนแบบเพือ่ ตรวจวัดความเขมขน
น้ำยางโดยวิธวี ดั คาความหนืด
ศึกษาการเพาะเลีย้ งแมงดาจาน (Tachypleus
gigas) เพือ่ ประโยชนทางการคา

นายเทียมพบ กานเหลือง

650,000

นายเทียมพบ กานเหลือง

2,617,000

นายปญญา แดงวิไลลักษณ

446,000

นายสันทัด

วิเชียรโชติ

285,600

นายวชร

กาลาสี

446,000

นายพิมล

ผลพฤกษา

528,000

น.ส.จุฑารัตน สุจริตธุระการ

332,000

น.ส.นาตยา มนตรี

233,500

นายมนตรี

ไชยชาญยุทธ

327,500

นายมนตรี

ไชยชาญยุทธ

269,000

นายอิทธิพล พจนสัจ

420,880

นายพิมาน

790,000

เถาสมบัติ

สำนักวิจยั การสือ่ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ReCCIT)
1
2

การตรวจจับการบุกรุกดวยระบบการเรียนรู
ของตัวจำแนกประเภท
ระบบโครงขายเซนเซอรไรสาย เพือ่ ควบคุม
คุณภาพการผลิตผลไม

นายบุญวัฒน อัตชู
นายโมไนย

ไกรฤกษ
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598,000
1,200,000

จำนวนโครงการวิจยั งบประมาณเงินรายได ประจำป 2551 จำนวน 215 โครงการ
(ไมรวมงานสรางสรรค) จำนวนเงินทัง้ สิน้ 26,703,451 บาท
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชือ่ โครงการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

การพัฒนาโลหะบัดกรีไรสารตะกัว่
Sn-Ag-Cu-X
เครือ่ งสัง่ อาหารแบบไรสาย
เครือ่ งชวยบริหารขอเขาแบบไฮบริด
เครือ่ งตรวจจับการใชงานโทรศัพทเคลือ่ นที่
อัตโนมัติ
ชุดอุปกรณสำหรับทำใหแหงแบบสุญญากาศ
(Vacuum dryer) เพือ่ ใชในการรักษาโครงสราง
ระบบอุปกรณตสู าขาโทรศัพทอตั โนมัติ
บนโครงขาย IP
การพัฒนาแหลงจายกำลังไฟฟาแบบสวิทซ
ทีม่ คี า ตัวประกอบกำลังไฟฟาสูงสำหรับ
อุปกรณอเิ ล็คทรอนิคสสมัยใหม
เทคนิคการควบคุมแบบใหมสำหรับแหลง
จายกำลังไฟฟาในระบบอิเล็คทรอนิกส
อุปกรณสำหรับควบคุมการทำงานของ
หลอดอัลตราไวโอเลต
ระบบตรวจสอบบุคคลโดยใชการจดจำใบหนา
ระบบจัดการใหน้ำอยางมีประสิทธิภาพดวย
ระบบสารสนเทศไรสาย
การไพโรไลซิสวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร
ดวยกระบวนการตอเนือ่ ง
เครือ่ งขายขาวถุงหยอดเหรียญ
เครือ่ งสรางวัสดุสารกึง่ ตัวนำ
ดวยการตกตะกอนไอเคมีดว ยความรอน
เครือ่ งมือจำลองการทำฝน
วงจรควบคุมการทำงานของวงจร
Power Electronics แบบ Digital Control
การออกแบบและสรางเครือ่ งกำเนิดแรงดัน
และกระแสอิมพัลสรปู คลืน่ ผสม 6kV 3kA
การออกแบบและสรางเครือ่ งกำเนิดแรงดัน
อิมพัลส 6kV ทับซอนบนแรงดันกระแสสลับ
220V

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

นายกรรณชัย กัลยาศิริ

113,460

นายกอบชัย เดชหาญ
นายกิตพิ ล
ชิตสกุล
นายเกรียงไกร วงศโรจนภรณ

91,860
75,460
108,060

นายเกรียงไกร วงศโรจนภรณ

111,840

น.ส.จีรสุดา

โกษียาภรณ

66,360

นายชนินทร บุญลักษณานุสรณ

77,460

นายชนินทร บุญลักษณานุสรณ

97,260

นายชัยทัต

มณีอนิ ทร

77,460

นายชูชาติ
นายดลชัย

ปณฑวิรจุ น
สุขเจริญผล

106,980
75,460

น.ส.ดวงกมล ณ ระนอง

113,460

นายดุสติ
สุขสวัสดิ์
นายเติมพงษ เพ็ชรกูล

113,460
113,460

นายทรงวุฒิ แสงจันทร
นายนนทวัฒน จุลเดชะ

95,460
108,060

นายนรเศรษฐ พัฒนเดช

95,460

นายนรเศรษฐ พัฒนเดช

95,460


ลำดับที่

ชือ่ โครงการ

19

เครือ่ งตรวจวัดแอลกอฮอลในลมหายใจ
แบบพกพาทีใ่ ชเทคโนโลยีนาโนพอรัสซิลคิ อนเปนตัวเซนเซอร
ชุดตรวจสอบขนาดปลาดวยแมชชีนวิชนั่
โดยใชเทคนิค Structured Light Sectioning
อุปกรณบนั ทึกสถานการณของยานพาหนะ
และผโู ดยสาร
เครือ่ งแยกเมทานอลออกจากไบโอดีเซล
อุปกรณสำหรับวัดแรงดันไฟฟาแรงสูง
แบบกระแสตรง, กระแสสลับ และอิมพัลส
ระบบควบคุมเครือ่ งใชไฟฟาโดยใชระบบ
ฝงตัวผานโครงขายอินเตอรเน็ต
การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งทำไอศกรีม
โดยใชระบบการทำความเย็นเบือ้ งตน
ทีค่ วามดันสุญญากาศ
เครือ่ งไตเตรดสูตรการผลิตไบโอดีเซลชุมชน
ชนิดอัตโนมัตเิ ชิงปญญา
การเพอรแวปเพอเรชันสารละลายเอธานอล
เขมขนดวยเมมเบรน
ระบบการจัดการหองคอมพิวเตอร
เครือ่ งวัดอุณหภูมแิ บบไมสมั ผัส
ระบบขึน้ รูปวัตถุโดยใชเทคนิค
การสรางภาพตัดขวาง
การผลิตอาหารขบเคีย้ วเพือ่ สุขภาพจาก
ลูกเดือยดวยกระบวนการเอ็กซทรูชนั่
การกัดเคมีไฟฟาของเข็มวัดทังสเตน
สำหรับงานไมโครอิเล็กทรอนิกส
เตาออกซิเดชันแบบโซนเดียว
หนุ ยนตคน หาผปู ระสบภัย
เครือ่ งทดสอบการถายเทมวลสารผานชัน้
ฟลม ในปฏิกริ ยิ าเชิงเรงแบบวิวธิ พันธ
การผลิตโฟมอินทรียส ำหรับทำอิฐมวลเบา
แบบไมอบไอน้ำ
เครือ่ งแกสญ
ั ญาณผิดเพีย้ นทางขนาด
และดีเลยของสัญญาณสี

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

หัวหนาโครงการ
นายนรินทร

อติวงศแสงทอง

จำนวนเงิน
(บาท)
112,920

นางนวภัทรา หนูนาค

68,110

นายบุณยชนะ ภรู ะหงษ

74,460

นายประกอบ กิจไชยา
นายประภาษ ไพรสุวรรณา

113,460
113,460

นายปราโมทย วาดเขียน

68,460

น.ส.ปานมนัส ศิรสิ มบูรณ

67,060

นายปตเิ ขต

สรู กั ษา

113,460

น.ส.พรสวรรค อัศวแสงรัตน

91,860

น.ส.พิกลุ แกว ตังติสานนท
นายพิพฒ
ั น พรหมมี
นายมนัส
สังวรศิลป

70,210
95,460
110,760

น.ส.มาฤดี

ผองพิพฒ
ั นพงศ

นายโยธิน

วงศประเสริฐ

นายรังสรรค เมืองเหลือ
นายวรพงศ ตัง้ ศรีรตั น
น.ส.วลัยรัตน สุขสมัย

97,260
110,760
113,190
105,360
109,680

นายวัชระ

เพิม่ ชาติ

83,460

น.ส.วันวิสา

ชัชวงษ

71,960
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ลำดับที่
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ชือ่ โครงการ
การออกแบบและสรางวงจรกรองสัญญาณ
แบบปรับคาความหนวงเปนเศษสวน
โดยสมการพหุนามปาสคาลและ
การประยุกตใชงาน
หนุ ยนตไตกระจก
อุปกรณสำหรับแกปญ
 หาแรงดันไฟฟาตก
ชัว่ ขณะดวยเอซีชอ็ ปเปอร
เทคนิคใหมในการออกแบบตัวควบคุม
แบบคงทนทีก่ ำหนดโครงสรางไดสำหรับ
วงจรแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง
ระบบรอเรียกตามบัตรคิวแจงเตือนดวย SMS
เครือ่ งวัดความเขมแสงอุลตราไวโอเลต
ซอฟตแวรสำหรับรจู ำตัวอักษรภาษาไทย
โดยใชราฟเซ็ต
ชุดอุปกรณเพิม่ ประสิทธิภาพการถายเท
ความรอนในหมอฆาเชือ้
อุปกรณผกู ยึดสำหรับผปู ว ยจิตเวชทีม่ ี
พฤติกรรมกาวราว
ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช RFID
ซีโอไลตจากเถาลอยชานออยเพือ่ ใชเปน
ตัวเรงปฏิกริ ยิ าในการสังเคราะหสารทดแทน
น้ำมันเชือ้ เพลิง
วงจรขับเคลือ่ นแอลอีดกี ำลังสูงแบบแรงดันต่ำ
การออกแบบและสรางมอเตอรสวิทช
รีลกั แตนซพรอมระบบขับเคลือ่ น
เครือ่ งเพิม่ ออกซิเจนควบคุมการทำงาน
แบบไรสายแบบประหยัดพลังงาน
ระบบการประมวลผลภาพถายดาวเทียม
และระบบการแสดงผล
การปลูกเสนลวดนาโนคอปเปอรออกไซด
ดวยกระบวนการออกซิเดชัน
อินเวอรเตอรแบบหลายระดับสำหรับ
การเชือ่ มตอกับแหลงจายพลังงานทดแทน
เครือ่ งปองกันการเขารหัสถอดรหัสขอมูล
ทางเสียง
ตนแบบแขนกล

หัวหนาโครงการ
นายศรวัฒน ชิวปรีชา

นายสมภพ
นายสมภพ

แกวมีชยั
ผลไม

นายสมยศ

เกียรติวนิชวิไล

จำนวนเงิน
(บาท)
112,810

110,760
91,860
77,460

นายสมยศ จุณณะปยะ
นายสมศักดิ์ เชียรศริ กิ ลุ
นายสมศักดิ์ มิตะถา

95,460
113,460
113,460

นายสมัคร

รักแม

111,840

นายสยาม

สงวนรัมย

112,380

นายสิรภพ ตปู ระกาย
นางสุธาสินี เนรมิตตกพงศ

95,460
95,460

นายสุพฒ
ั น กิตติรตั นสจั จา
นายสุพฒ
ั น กิตติรตั นสจั จา

71,460
71,460

นายสุรพล

66,360

บุญจันทร

นายสุรพันธุ เอือ้ ไพบูลย

95,460

นายสุรศักดิ์ เนียมเจริญ

112,920

นายสุรนิ ทร คำฝอย

97,260

นายสุวพิ ล

สิทธิชวี ภาค

108,060

นายไสว

พงศสวัสดิ์

70,910


ลำดับที่

ชือ่ โครงการ

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

57

เครือ่ งขยายเสียงแนวทางใหม โดยอาศัย
หลักการยูนโิ พลารพดี บั เบิลยูเอ็ม
การพัฒนาสารลดแรงตึงผิวสำหรับปรับปรุง
คุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล
เครือ่ งกลัน่ เอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย
ประสิทธิภาพสูง
ระบบสรางภาพตัดขวางความจุไฟฟาสำหรับ
มอนิเตอรการไหลภายในทอแบบเวลาจริง
อุปกรณเสริมคียบ อรดสำหรับผพู กิ ารทางสายตา
การออกแบบโครงสรางและสถาปตยกรรม
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสำหรับแปลงเวฟเล็ต
การออกแบบตัวควบคุมโรบัสเพือ่ ใหบริการ
การทำเสถียรภาพระบบไฟฟากำลัง

นายอนุวฒ
ั น จางวนิชเลิศ

95,460

นายอภินนั ท

นัมคณิสรณ

69,660

นายอภินนั ท

นัมคณิสรณ

113,460

นายอภินยั

ฤกษรตั น

113,460

นายอรรถสิทธิ์ หลาสกุล
นายอัครพล ตรีรตั น

77,460
102,660

นายอิสระชัย งามหรู

75,460

น.ส.ดารินทร เมฆบุตร

60,000

นายธีรชัย
ลีส้ รุ พลานนท
น.ส.นีรวรรณ สมบูรณบรู ณะ

60,000
60,000

นายบรรจงศักดิ์ พิมพทอง
น.ส.เบญจมาศ กุฏอินทร

60,000
60,000

นายประพัทธพงษ อุปลา

60,000

นางปรีชญา

60,000

58
59
60
61
62
63

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

โครงการออกแบบกราฟฟกเพือ่ เปนสือ่ ชวย
อนุรกั ษและถายทอดความรเู รือ่ งผาไทยสเู ยาวชน
เรือนแถวไมสงู 3 ชัน้ ในเขตตัวเมืองนครราชสีมา
โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนากระบวนการถายทอด
การออกแบบระบบอัตลักษณ
การศึกษาและพัฒนาเกาอีพ้ บั เพือ่ รักษสงิ่ แวดลอม
การออกแบบปรับปรุงตลาดศาลายาใหตอบ
สนองความตองการของคนพิการ
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานขอมูลในระยะที่ 1
ของภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
การวิเคราะหจากประวัตชิ ว งเวลายาวของ
ขอมูลสภาพอากาศเพือ่ ศึกษาภาวะโลกรอน
และเกาะความรอนในกรุงเทพมหานคร
โครงการการทำสารชวยติดจากเปลือกหอยแครง
โครงการวิจยั เพือ่ สรางสือ่ การสอน
ในวิชาภาพถายดิจติ อล
โครงการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมโบสถคริสต
กรณีศกึ ษา : โบสถคริสตในบานหลวงรับราชทูต
จังหวัดลพบุรี

รังสิรกั ษ

นางผองศรี รอดโพธิท์ อง
นายพิจกั ษณ ทนันชัยบุตร

60,000
60,000

นายพิสฐิ

60,000


KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG 2551

พินจิ จันทร

ลำดับที่

ชือ่ โครงการ

11

รูปแบบและองคประกอบของแผงกันแดดของ
อาคารสาธารณะ กรณีศกึ ษาอาคารสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
การเสือ่ มสภาพในอาคารภายใตภาวะดิน
ยุบตัวและน้ำทวมขัง
ชนบทศึกษา : วิถชี มุ ชนไทยพวน - ไทยยวน
จ.สุโขทัย
โครงการออกแบบรถสำหรับจำหนายน้ำผลไม
ของโครงการสวนพระองคฯ

12
13
14

น.ส.วนัสสุดา ไชยมนตรี

จำนวนเงิน
(บาท)
60,000

นายสมชาย ศรีสมพงษ

60,000

นางอลิตา

60,000

หัวหนาโครงการ

จัน่ ฝงเพ็ชร

นายคมกฤช ตระกูลทิวากร

30,000

นางกาญจนา บุญภักดิ์

45,000

น.ส.จาริณี จันทรศรี

30,000

นายฉกาจ

45,000

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
1
2

3
4
5

6

7
8
9

การศึกษาพฤติกรรมและปญหาการใชจา ย
เงินกองทุนใหกยู มื เพือ่ การศึกษาของนักศึกษา
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม สจล.
การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษา
อังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาญีป่ นุ
ชัน้ ปที่ 3 โดยใชแนวคิดการสอนเขียน
แบบเนนจองร
การศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอสถานภาพการ
เปนนักทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
การจัดการระบบเทคโนโลยีความมัน่ คง
ปลอดภัยของขอมูลในองคกร
การศึกษาความคิดเห็นของหัวหนางานทีม่ ตี อ
ทักษะทีพ่ งึ ประสงคของนักศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
การวิเคราะหขอ บกพรองจากบทคัดยอ
วิทยานิพนธภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของ
อาจารยในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
การหมักน้ำแครอทดวยกลาเชือ้ ผสมเพือ่ เปน
เครือ่ มดืม่ โพรไบโอติกส
การพัฒนาบทเรียนผานเว็บเพือ่ การทบทวน
วิเคราะหวงจรไฟฟา เรือ่ งทฤษฎีบทวงจรขาย

ราชบุรี

นางฉันทนา วิรยิ เวชกุล

45,000

นายณัฐวุฒิ โรจนนริ ตุ ติกลุ

48,000

น.ส.ดวงใจ วสุเพ็ญ

45,000

นายทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล

48,500

น.ส.ปน มณี ขวัญเมือง

49,000

นายปยะ

48,500

ศุภวราสุวฒ
ั น



ลำดับที่

ชือ่ โครงการ

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

10

การพัฒนาเว็บไซตเพือ่ การสืบคนขอมูลเกีย่ วกับ
นักจิตวิทยา
การลดผลกระทบจาก Intercarrier Interference
(ICI) ในระบบ Orthogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM) สำหรับระบบ
ตามมาตรฐาน IEEE 802.16e OFDM
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ ำเปน
สำหรับบุคลากร ตามความตองการของ
สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
สังกัดการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต
เรือ่ ง PL/SQL
การศึกษาวิธกี ารแกปญ
 หาในการอานภาษา
อังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ความเขาใจเกีย่ วกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ
ความคาดหวังจากการเรียนในวิชา
การบริหารธุรกิจ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
การพัฒนาระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต
ความรคู วามเขาใจและพฤติกรรมการปฏิบตั ติ น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ปจจัยกำหนดอัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงิน
ทีแ่ ทจริงของประเทศไทย
ความพึงพอใจตอการเรียนของนักศึกษา
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
ทัศนคติตอ วิชาชีพครูของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

น.ส.พนิดา จันทรกรานต

48,500

น.ส.พรพิมล ฉายรัศมี

48,500

นางพรรณี

49,000

11

12

13
14

15
16

17
18

19
20
21

ลีกจิ วัฒนะ

นางพิชญสนิ ี มะโน

48,500

นางภัทรพร ธรรมประดิษฐ

45,000

น.ส.รัชดากร พลภักดี

50,000

น.ส.วรนารถ แสงมณี

45,000

นายวิชยั

48,000

พลอยประเสริฐ

น.ส.วิไลพร วรจิตตานนท

48,000

นายศุจพิ งศ ฉัตราคม

34,500

นางสุวรรณา อินทรนอ ย

45,000

นายแสงอุทยั มอโท

45,000
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

ชือ่ โครงการ

คณะวิทยาศาสตร

การประเมินการรับสัมผัสสารประกอบ
คารบอนิล จากอากาศ
เอพีไอสำหรับการอานบารโคด
สำหรับภาษาจาวาเอ็มอี
การสรางตนแบบเครือ่ งแปลงพลังงาน
แสงอาทิตยใหเปนพลังงานความรอน
การออกแบบขดลวดกำเนิดพลังงานไฟฟา
สำหรับเครือ่ งกำเนิดพลังงานไฟฟาเคลือ่ นที่
เชิงเสน
การใชกราฟสายงานศึกษาขอมูลคะแนน
คณิตศาสตรเพือ่ สรางกฎการจำแนก
การศึกษาวิธี Nonparametric สำหรับ zeroinflated Poisson model ในขบวนการผลิต
การศึกษาถึงความสัมพันธของการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจกับเกณฑทใี่ ชใน
การจัดหาแหลงวัตถุดบิ จากภายนอกของ
อุตสาหกรรมเครือ่ งนงุ หม
ผลกระทบของรูปแบบของดายตอ
การบวมตัวของการไหล
การศึกษาลักษณะประจำพันธแุ ละเปรียบ
เทียบผลผลิตของผักกาดหอมใบพันธตุ า งๆ
การประยุกตใชสารสกัดจากผักพืน้ บาน
เพือ่ ใชเปนสารตานออกซิเดชันและสารตาน
จุลนิ ทรียจ ากธรรมชาติในผลิตภัณฑเนือ้
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
การทดสอบการแจกแจงปกติ โดยการใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

น.ส.กรองแกว ทิพยศักดิ์

50,000

นายธีระ

ฟกออน

50,000

นายประธาน

บุรณศิริ

50,000

นายปตพิ ร

ถนอมงาม

50,000

น.ส.พรรณทิพย ภัทรอินทากร

50,000

นางรุจเิ รข

บุศราวงศ

20,000

นางวลัยลักษณ อัตธีรวงศ

20,000

น.ส.ศิรกิ ลุ

บัณฑิตเสาวภาคย

50,000

นายสายชล

สินสมบูรณทอง

50,000

น.ส.สุรยี 

นานาสมบัติ

50,000

นางอุมาพร

จันทศร

20,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
2
3

การผานขอมูลถึงนักลงทุนโดยใชนโยบาย น.ส.กุลกัญญา ณ ปอมเพ็ชร
เงินปนผล : กรณีศกึ ษาประเทศไทย
การคัดแยกและการศึกษาคุณสมบัตขิ อง
นางคมแข
พิลาสมบัติ
แบคทีเรียกรดแลคติกทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ปน
โปรไบโอติกจากลำไสสกุ ร
ประสิทธิภาพของยาปฎิชวี นะและยาฆาเชือ้ นายชนาธิป ธรรมการ
บางชนิดในการลดการปนเปอ นบนผิวหนังสุกร

30,000
50,000
50,000
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารเพือ่ สนับสนุนการจัดการความรู
ของอาจารย และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
ผลของอัตราปยุ อินทรียท แี่ ตกตางกันทีม่ ตี อ
การเจริญเติบโต ผลผลิตและสารเคอรคูมนิ อยดในขมิน้ ชัน (Curcuma longa L.)
การประยุกตกระบวนการ Bibliomining
กรณีศกึ ษา หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ผลกระทบของการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตมีนบุรี
ตอธุรกิจหญาสนาม
การเก็บรักษาสาหรายสีเขียว Chlprococcum
sp. ดวยวิธกี ารแชแข็ง
ผลของไรแดงทีเ่ ลีย้ งดวยอาหารตางชนิดกัน
ตอการเติบโตในลูกพันธปุ ลานิล
การใชเทคนิคเดลฟายในการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนวิชาระบบฐานขอมูลใน
สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การยอมรับของผบู ริโภคตอน้ำประปาดืม่ ได
ในกรุงเทพมหานคร
ผลของระบบหมุนเวียนนํา้ ตอผลผลิต
สาหรายขนาดเล็ก
ผลของชวงเวลาในการปลูกและการใหน้ำทีม่ ี
ตอการเจริญเติบโต,ผลผลิตและน้ำหวานของ
ขาวฟางหวาน 2 พันธุ
การศึกษาการรับฟงวิทยุชมุ ชนของผฟู ง
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สมบัตขิ องดินทีม่ ผี ลตอการดูดซับและ
ปลดปลอยฟอสฟอรัสของดินทีป่ ลูกไมผล
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
การใหอาหารเลือกกินในการเลีย้ งไกแบบพืน้ บาน
การเจริญเติบโต และคุณคาทางโภชนาการ
ของปลาชอนทีเ่ ลีย้ งดวยอาหารผสมไซยาโน
แบคทีเรีย Nostoc commune
พัฒนาการและการจัดการองคความรขู อง
วัฒนธรรมชุมชนในตลาดน้ำยามเย็น

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

หัวหนาโครงการ
นายณัฐกร

สงคราม

จำนวนเงิน
(บาท)
100,000

นายธวัชชัย อุบลเกิด

100,000

น.ส.นันทิยา อักษรกิตติ์

30,000

นางนิตยา

สิทธิโชค

30,000

น.ส.บุปผา

จงพัฒน

20,000

นางรงุ ตะวัน พนากุลชัยวิทย

100,000

น.ส.วอนชนก ไชยสุนทร

30,000

น.ส.ศิรจิ รรยา เครือวิรยิ ะพันธ

30,000

นายสมชาย หวังวิบลู ยกจิ

20,000

นายสมยศ

เดชภิรตั นมงคล

100,000

นายสมศักดิ์ คูหาสวรรคเวช

91,300

ั ญา แยมประชา
น.ส.สุกญ

100,000

นายสุชพี
สุขสุแพทย
น.ส.สุนรี ตั น เรืองสมบูรณ

100,000
80,000

น.ส.เสาวรีย ตะโพนทอง

30,000
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การใชความชุกชุมของปูทะเล (Scylla spp.)
และสัตวหนาดินเปนตัวประเมินความสมบูรณ
ของปาชายเลนเพือ่ การจัดการทรัพยากรประมง
อยางยัง่ ยืน
องคประกอบของสัตวทะเลหนาดินทีพ่ บใน
ปาชายเลนธรรมชาติและปาชายเลนทีไ่ ดรบั
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง
การเสริมเบตากลูแคนในอาหารเพือ่ เพิม่ ผลผลิต
ปลาโรซีบ่ ารบ
การพัฒนาระบบฐานขอมูลภาระงานของ
อาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
การวิเคราะหศกั ยภาพการแขงขัน
ดานการสงออกกงุ ไทย
การพัฒนาขาวกลองงอกโดยกระบวนการทำ
ขาวนึง่ และผลของการเก็บรักษาตอคุณสมบัติ
ของขาวกลองงอกนึง่

20
21
22
23
24

จำนวนเงิน
(บาท)
น.ส.อนัญญา เจริญพรนิพทั ธ
99,990
หัวหนาโครงการ

น.ส.อนัญญา เจริญพรนิพทั ธ

20,000

น.ส.อัจฉรี

เรืองเดช

40,000

นางอัมพร

สรอยระยา

50,000

นายอำนวย

แสงโนรี

30,000

น.ส.อุมา

แสงคราม

98,000

น.ส.กัลยาณี

เต็งพงศธร

20,000

นายกิตติชยั

บรรจง

20,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลักษณะทางประสาทสัมผัสของเครือ่ งดืม่ เพือ่
สุขภาพของผบู ริโภคไทยโดยการวิเคราะห
แบบคอนจอยน
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการระเหยของเหลว
แบบตอเนือ่ งดวยเทคนิคไมโครเวฟ
การผลิตขนมขบเคีย้ วญีป่ นุ จากขาวไทย
ชนิดทีม่ สี ี
ผลของกระบวนการแปรรูปตอความสามารถใน
การตานปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของน้ำใบบัวบก
การผลิตยีสตแหงดวยวิธที ำแหง
แบบแชเยือกแข็งเพือ่ ใชในการหมักไวนผลไม
ผลของการทดแทนโซเดียมคลอไรดดว ย
โพแตสเซียมคลอไรดในการผลิตไขเค็มลดโซเดียม
แบบจำลองทำความเย็นสาธิต
ลักษณะคุณภาพของนํา้ มันจากเมล็ดและ
กากงาทีไ่ ดจากการบีบอัดแบบเย็น
การใชเตาหใู นการผลิตแพ็ตตีเ้ นือ้ สุกร
การใชเปลือกชัน้ กลางของสมโอปรับปรุง
คุณภาพไสกรอกเปรีย้ ว

นายกิตติพงษ หวงรักษ

20,000

น.ส.จิราภรณ สิรสิ ณ
ั ห

20,000

นายบุญเทียม พันธเุ พ็ง

20,000

นายประพันธ ปน ศิโรดม

20,000

นายประมวล
นางพอใจ

20,000
20,000

ศรีกาหลง
ถามากร

นางยุพร
พืชกมุทร
น.ส.เยาวลักษณ สุรพันธพิศษิ ฐ

20,000
20,000
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การใชเทคนิคไมโครเวฟตรวจวัดความแกของ
มะมวง
การวิเคราะหชนิดและปริมาณสีสงั เคราะหใน
ไสกรอก
การสรางฟลม ชีวภาพของแบคทีเรียอะซิตกิ
บนซังขาวโพดในระดับหองปฏิบตั กิ าร
ความคงตัวของรงควัตถุเบทาเลนในน้ำมันสลัด
สมบัตทิ างเคมีกายภาพบางประการของแปง
ทีผ่ า นกระบวนการแชเยือกแข็งดวยเครือ่ ง
บราเบนเดอรวสิ โคกราฟ
การปรับปรุงอาหารคัดแยกเชือ้ สำหรับวิเคราะห
Clostridium perfringens ในน้ำดืม่ และน้ำแข็ง
ประสิทธิภาพการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียของ
สบสู มุนไพรไทย

12
13
14
15
16
17

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

นางระจิตร สุวพานิช

20,000

น.ส.ลำพึง

20,000

พมุ จันทร

นายวราวุฒิ ครูสง

20,000

น.ส.วริพสั ย อารีกลุ
น.ส.วันทนีย ชางนอย

20,000
20,000

นายอดิศร

เสวตวิวฒ
ั น

20,000

นายอัสนี

วิจติ ระกะ

20,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5
6

ศึกษาความคิดเห็นของผรู บั บริการทีม่ ตี อ การให
บริการของงานบริการการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิค
วิธกี ารขยายคำสืบคนและการวิเคราะหเชือ่ มโยง
ศึกษาสภาพและปญหาการใชระบบอีเลินนิง่
(E-Learning) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
การจัดการองคความรขู องคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สจล. โดยการประยุกตใชโปรแกรม
Mind Map
การพัฒนาระบบสารสนเทศการบันทึกขอมูล
งานอาคารสถานทีผ่ า นเครือขายไรสาย
การศึกษาแนวทางการวัดประสิทธิภาพระบบ
ฝงตัว

น.ส.ณิศวรา จันทรเพ็ชร

50,000

น.ส.พรฤดี เนติโสภากุล

100,000

นายภูวชิ

ชัยกรเริงเดช

50,000

นางวนิดา

ศุภเจียรพันธ

37,000

นายอภิชาต ฉายะรถี

50,000

นายโอฬาร วงศวริ ตั น

50,000

วิทยาเขตชุมพร
1
2
3

ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรตอการ
ควบคุมโรคแอนแทรกโนสในกลวยหอมทอง
การผลิตพรรณไมน้ำ : ตนไสปลาไหลแดง
เชิงการคา
การศึกษาหองรมควันหอยแมลงภู
แบบพลังงานความรอนรวม

น.ส.กนกพร บุญญะอติชาติ 100,000
นายเฉลิมพล สุวรรณภักดี

97,000

น.ส.ดิษฐพร ตุงโสธานนท

95,000
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การชักนำแคลคัสในหนอนตายหยากเพือ่
การผลิตสารอัลคาลอยด
เครือ่ งผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาลมดิบแบบ
หีบแยก
ระบบควบคุมความเขมของแสงในโรงเรือน
การใชเอนไซมโบรมีเลนทีส่ กัดไดจากตน
สับปะรด เพือ่ ปองกันและควบคุมโรคเตานม
อักเสบในโคนม
การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาสังคมอยดู มี สี ขุ
ในจังหวัดชุมพร

5
6
7
8

หัวหนาโครงการ
น.ส.นาตยา มนตรี

จำนวนเงิน
(บาท)
100,000

นายปญญา แดงวิไลลักษณ

100,000

นายมนตรี ไชยชาญยุทธ
นายวีรวัฒน ฉายา

97,800
100,000

นายสุวฒ
ั น ไกรมาก

100,000

นายกอบชัย เดชหาญ

149,925

นายกอบชัย เดชหาญ

50,000

สำนักวิจยั การสือ่ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ReCCIT)
1
2
3
4
5

6

7
8

ศึกษาเกีย่ วกับการออกแบบวงจรชมิททริกเกอร
ความเร็วสูงโดยใช BiCMOS
การศึกษาเกีย่ วกับการออกแบบวงจรรากทีส่ อง
โดยใชวงจร CCCIIs
โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับดูภาพทาง
การแพทย
สายอากาศชองเปดวงกลมปอนดวยโมโนโพล
วงกลมสำหรับการประยุกตใชงานในระบบ
ยานความถีก่ วางยิง่ ยวด
ตัวควบคุมการเหวีย่ งขึน้ ดวยหลักการพลังงาน
และตัวควบคุมเซอรโวปอนกลับสถานะ
เพือ่ รักษาเสถียรภาพดวยวิธกี ำหนดอัตราสวน
คุณลักษณะสำหรับระบบอินเวอรทเพนดูลมั
แบบฐานหมุน
การพัฒนาเทคนิคการจำลองแรงแบบมี
ปฏิสมั พันธดว ยอุปกรณวอี ารสำหรับวัตถุ
ทีแ่ ตกหักไดและการประยุกตใชในดานการ
ฝกฝนทางการแพทย
การศึกษาการเชือ่ มตอซอฟทแวรกราฟกและ
การจำลองประเภท Open Source กับ
อุปกรณวอี าร
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงของชัน้ F2 ของ
ชัน้ บรรยากาศไอโอโนสเฟยรบริเวณละติจดู ต่ำ

นายชูชาติ

ปณฑวิรจุ น

131,715

นายชูวงค

พงศเจริญพาณิชย

50,000

นายถาวร

เบญจนราสุทธิ์

50,000

นายนพพร โชติกกำธร

106,099

นายนพพร โชติกกำธร

50,000

นางนิภา

ลีลารุจิ

135,538


ลำดับที่
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชือ่ โครงการ

หัวหนาโครงการ

การลดทอนของสัญญาณดาวเทียมเนือ่ งจาก นางนิภา
ฝนในยานความถี่ Ku โดยการพิจารณาผลใน
Slant Path
ระบบควบคุมความสมดุลของน้ำในบอเลีย้ งกงุ นายบุญวัฒน
โดยใชระบบ XCS
การปรับปรุงระบบการเรียนรจู ำแนกประเภท นายบุญวัฒน
สำหรับชุดขอมูลทีม่ คี วามไมสมดุล
การปรับปรุงคุณภาพการสือ่ สารสำหรับระบบ นายพิเชฐ
สือ่ สารไรสายในยุคที่ 4
การทดสอบเพือ่ หาผลกระทบเมือ่ เปลีย่ นแปลง นายพิเชฐ
ความเร็วในการใชบริการสือ่ สารขอมูลผาน
โครงขายจีพอี ารเอส
ระบบอัตโนมัตสิ ำหรับการตรวจพินจิ ภาพโดย นายพิทกั ษ
ใชคณ
ุ สมบัตทิ ไี่ มเปลีย่ นแปลงตามการหมุน
การรจู ำตัวอักษรแบบออนไลน
นายพิทกั ษ
พฤติกรรมการมวนตัวของแผนนำแสงชนิดยืดหยนุ นายมงคล
การพัฒนาระบบทำความเย็นกลองควบคุม นายมงคล
อิเล็กทรอนิกในรถยนต
สายอากาศแถวลำดับทีม่ อี งคประกอบ
นายโมไนย
สวิตซลำคลืน่ ทีท่ ำงานสองยานความถี่
การเพิม่ ประสิทธิภาพของการสือ่ สารขอมูล
นายรัตติกร
ในเครือขายหลายรูปแบบ
ระบบการใหคำปรึกษาเรือ่ งสุขภาพอัตโนมัติ นายรัตติกร
ผานเครือขายสือ่ สารไรสายและอินเตอรเน็ต
การศึกษาและออกแบบวงจร CDTA และ
นายวรพงศ
การประยุกตใชงาน
การออกแบบวงจรอนาลอกฟงกชนั ทำงานโหมด นายวรพงศ
กระแสแบบปรับคาไดดว ยวิธกี ารทางดิจติ อล
การวิเคราะหเทคนิคการออกแบบสำหรับวงจร นายวีระเชษฐ
กรองความถีใ่ นโหมดผลรวมและโหมดผลตาง
การออกแบบวงจรกรองสัญญาณรบกวนดานออก นายวีระเชษฐ
ของอินเวอรเตอรสำหรับเชือ่ มตอกับระบบไฟฟา
เครือ่ งปน เหวีย่ ง
นายสองเมือง
เครือ่ งแสดงคลืน่ ไฟฟาหัวใจแบบไรสาย
นายสุรพันธุ
การออกแบบวงจรขยายสัญญาณทีป่ รับอัตรา นายอภินนั ท
ขยายไดแบบซีมอสโดยมีแบนดวธิ กวาง
วงจรเชือ่ มตอสำหรับเซ็นเซอร ISFET ใชกำลังงานต่ำ นายอภินนั ท

ลีลารุจิ

จำนวนเงิน
(บาท)
50,000

อัตชู

117,816

อัตชู

50,000

มวงนวล

151,392

มวงนวล

50,000

ธรรมวาริน

175,864

ธรรมวาริน
มงคลวงศโรจน
มงคลวงศโรจน

50,000
131,643
50,000

ไกรฤกษ

190,175

วรากูลศิรพิ นั ธุ

89,999

วรากูลศิรพิ นั ธุ

50,000

ตัง้ ศรีรตั น

333,944

ตัง้ ศรีรตั น

50,000

ขันเงิน

100,732

ขันเงิน

50,000

นันทขวาง
เอือ้ ไพบูลย
ธนชยานนท

179,853
50,000
108,299

ธนชยานนท

50,000
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ลำดับที่

ชือ่ โครงการ

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

สำนักทะเบียนและประมวลผล
1

สัมประสิทธสหสัมพันธระหวางคะแนน O-NET น.ส.พัฒนา บุญอ่ำ
A-NET และคะแนนเฉลีย่ สะสมชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายของการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) กับผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 :
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ปการศึกษา 2550

50,000

วิทยาลัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึก
ขอมูลและการประยุกตใชงาน
1

บันทึกความรวมมือระหวาง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังกับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ

นายอภินนั ท ธนชยานนท

1,850,000

นายจิติ

5,000,000

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง
1

บันทึกความรวมมือระหวาง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังกับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ

หนูแกว

กองทุนวิจยั สจล.
1
2
3

4
5
6

การศึกษากระบวนการทำแหงแบบซับคริตคิ อล
เพือ่ พัฒนาเมโซพอโรซิตขี้ องคารบอนซีโรเจล
การระบุตวั บุคคลโดยใชโครงสรางทางเรขาคณิต
ทีไ่ มแปรผัน 3 มิตบิ นพืน้ ผิวใบหนา
การประเมินดัชนีคณ
ุ ภาพภายในและภายนอก
ของสมโอ เพือ่ การสงออกทีร่ ะยะเวลาเก็บรักษา
ตางๆ กัน ดวยวิธไี มทำลายโดยใชเทคนิค
เนียรอนิ ฟราเรดสเปคโตสโคป
การหารูปแบบทีเ่ หมาะสมของขอตอรูปทรงกลม
เพือ่ ลดการสึกหรอ
ระบบอัตโนมัตสิ ำหรับการแยกชนิดความผิดปกติ
ของฐานรองฮารดดิสกในกระบวนการผลิต
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการรับรมู ลภาวะ
ทางน้ำของชุมชนบริเวณตนน้ำและปลายน้ำ
ของคลองอตู ะเภาจังหวัดสงขลา

นายเกรียงศักดิ์ ไกรวัฒนวงศ

120,000

นายชูชาติ

ปณฑวิรจุ น

886,000

น.ส.ปานมนัส ศิรสิ มบูรณ

100,000

นายมงคล

100,000

มงคลวงศโรจน

นายปตเิ ขต สรู กั ษา
น.ส.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปติ

100,000
65,550


ลำดับที่
7

8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20

ชือ่ โครงการ
การศึกษาอิทธิพลการเดินทางของคนทำงานใน
พืน้ ทีท่ มี่ คี วามสมดุลระหวางบานและทีท่ ำงาน
ทีต่ า งกัน ทีม่ ผี ลตอปญหามลพิษทางอากาศ
กรณีศกึ ษา พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
การออกแบบตนแบบศูนยบริการลูกคา
การไฟฟาสวนภูมภิ าค ภาค 3
การออกแบบสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
การประเมินศักยภาพและคุณภาพดาน
การทองเทีย่ วจังหวัดศรีสะเกษ
การสังเคราะหและสมบัตทิ างไฟฟาของ
สารเฟรโรอิเล็กตริกในระบบ Pb(Zr1/2 Ti1/2)
O3-Pb(Co1/3Nb2/3)O3
การคัดแยกและความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของ Beauveria spp. ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง
(Plutella xylostella) ของประเทศไทยและ
ประสิทธิภาพของ Beauveria bassiana ตอ
การควบคุมหนอนในผัก(Plutella xylostella)
การผลิตกรดโพรพิโอนิกเพือ่ ยับยัง้ เชือ้ ราและยีสต
โดยเชือ้ Propionibacterium acidipropionici
ATCC 4965 ทีถ่ กู ตรึงดวยแคลเซียมอัลจิเนต
โดยใชเวยเปนซับสเตรต
การปรับปรุงพันธบุ วั หลวงโดยวิธตี ดั แตงพันธุกรรม
การศึกษาคุณลักษณะบางประการของแบคทีเรีย
เขตรากพืชจากระบบการปลูกพืชโดยไมใชดนิ
ทีม่ ศี กั ยภาพในการควบคุมเชือ้ Pythiuim spp.
ศูนยเครือขายเทคโนโลยีเนือ้ สัตว
การพัฒนาผลิตภัณฑโยเกิรต โพรไบโอติคจาก
นมแพะ
การพัฒนาและการตรวจสอบความใชไดของ
การทดสอบปริมาณเตตราไซคลินและอนุพนั ธ
ในกงุ ดวยวิธลี คิ วิ โครมาโตรกราฟฟส มรรถนะสูง
การใชประโยชนสารสกัดบริสทุ ธิจ์ ากกากงาเปน
สารตานออกซิเดชันในน้ำมันบริโภค
การศึกษาและรวบรวมสมุนไพรบริเวณภาคใต
ตอนบนเพือ่ การใชประโยชนอยางยัง่ ยืน

จำนวนเงิน
(บาท)
เจริญตระกูลปติ 61,500

หัวหนาโครงการ
น.ส.วันเพ็ญ

นายนพปฎล สุวจั นานนท

97,500

น.ส.เบญจมาศ กุฏอินทร

92,500

น.ส.มนสิชา

เพชรานนท

99,500

นายนราธิป

วิทยากร

96,000

นางสุพตั รา

โพธิเ์ อีย่ ม

120,000

นางสุขใจ

ชูจนั ทร

99,000

น.ส.สุเม
อรัญนารถ
นายพรหมมาศ คูหากาญจน

999,000
100,000

นางจุฑารัตน เศรษฐกุล
นางวรรณา ตัง้ เจริญชัย

2,332,067
100,000

น.ส.วริพสั ย

อารีกลุ

100,000

นางพอใจ

ถามากร

90,000

นายเฉลิมพล สุวรรณภักดี
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120,000

จำนวนโครงการวิจยั ทีไ่ ดรบั งบประมาณอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอก ปงบประมาณ 2551
(ไมรวมงานสรางสรรค) จำนวน 97 โครงการ จำนวนเงินทัง้ สิน้ 80,308,262 บาท
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14

ชือ่ โครงการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
การพัฒนาตนแบบโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนต
สำหรับการวิเคราะหปญ
 หาเรโซแนนซใน
ชิน้ สวนฮารดดิสก
การแยกวิตามินอีจากน้ำมันปาลมดิบ
การประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมสำหรับ
การพยากรณกำลังรับน้ำหนักแบกทานสูงสุด
ของเสาเข็มตอกในชัน้ ดินกรุงเทพฯ
การทำนายคุณสมบัตติ า งๆ ของคอนกรีต
มวลเบาระบบ CLC จากคาความหนาแนน
ของคอนกรีต
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ ควบคุม
ระบบการนึง่ ปลาทูนา เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและ
คุณภาพปลาทูนา กระปอง
การศึกษาอิทธิพลของอินเดียมทีม่ ตี อ การ
เปลีย่ นแปลงคุณสมบัตแิ ละโครงสรางจุลภาค
ของโลหะบัดกรีไรสารตะกัว่ ชนิด Sn-0.3Ag-0.7Cu
การหลอลืน่ แบบฟลม ผสมดวยของไหลชนิด
นอนนิวโทเนีย่ น
วงจรรวมแอนะล็อกและผสมสัญญาณแบบ
ซีมอสทีใ่ ชกำลังไฟต่ำมากสำหรับการประยุกต
ใชงานดานชีวการแพทยและการดูแลสุขภาพ
รอบตัว
พฤติกรรมการบริโภคพืน้ ทีเ่ พือ่ การอยอู าศัย
แบบ gated community ของชนชัน้ กลาง-สูง
ในกรุงเทพมหานคร กรณีความเทาเทียมใน
การใชพนื้ ทีแ่ ละผลกระทบตอรูปแบบของเมือง
การพัฒนาการจำลองสารกึง่ ตัวนำในสมบัติ
สำหรับใชศกึ ษาเซลลแสงอาทิตย
ระบบการผลิตและการตลาดโคเนือ้ จังหวัดตาก
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลวยไข
คุณภาพเพือ่ การสงออก
การขยายโอกาสธุรกิจเนือ้ โคของไทย
การศึกษากลมุ โปรตีนของเสนใยกลามเนือ้ ที่
เกีย่ วของกับลักษณะความนมุ ของเนือ้ โคพืน้ เมือง

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

นายอิสระชัย งามหรู

750,000

นายประกอบ กิจไชยา
นายแหลมทอง เหลาคงถาวร

500,000
221,500

นายคมสัน

123,100

มาลีสี

นางพิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ

819,500

นายกรรณชัย กัลยาศิริ

239,780

นายมงคล

663,334

มงคลวงศโรจน

นายอภินนั ท ธนชยานนท

400,000

น.ส.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปติ

311,000

นายธีรวัฒน ประกอบผล

571,286

นายธำรงค เมฆโหรา
นายสมเกียรติ สีสนอง

568,150
266,666

นางจุฑารัตน เศรษฐกุล
นางจุฑารัตน เศรษฐกุล

323,206
442,000


ลำดับที่
15

16
17
18
19
20
21
22

ชือ่ โครงการ
การผลิตผักคุณภาพเพือ่ การสงออกและถายทอด
เทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาขาย
กันแมลง ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย พะเยา
และนครปฐม
ศูนยเครือขายเทคโนโลยีเนือ้ สัตว
การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑแครกเกอร
จากขาวมอลต ดวยเทคนิคไมโครเวฟ
การปรับปรุงคุณภาพเนือ้ สัมผัสเนยแข็งมอสซาเรล
จากน้ำนมกระบือ
การใชพชื สมุนไพรชนิดตางๆ ในการเพิม่ มูลคาเชิง
พาณิชยและคุณคาเชิงสุขภาพของน้ำสมสายชูกลัน่
การพัฒนาระบบการผลิตลูกปูมา ระบบปด
น้ำหมุนเวียนชีวภาพ
การสำรวจการผลิตมะละกอในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร
การศึกษาหวงโซอปุ ทาน (Supply Chain) โคเนือ้
ในจังหวัดชุมพรและประจวบคีรขี นั ธ

หัวหนาโครงการ
นายพรหมมาศ คูหากาญจน

นางจุฑารัตน เศรษฐกุล
นายวุฒชิ ยั
นาครักษา
นางวรรณา

ตัง้ เจริญชัย

จำนวนเงิน
(บาท)
91,624

2,878,700
552,200
444,450

นายประพันธ ปน ศิโรดม

147,500

นายพิมาน

732,177

เถาสมบัติ

น.ส.กนกพร บุญญะอติชาติ
นายเทียมพบ กานเหลือง

241,000
526,350

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
1
2
3
4
5
6
1
2
3


เทคโนโลยีคลืน่ แมเหล็กไฟฟาเพือ่ เกษตรยัง่ ยืน
(ทุนสงเสริมกลมุ วิจยั )
การศึกษาวงแหวนควอนตัม, การสรางและ
การประยุกตใชงาน
การผลิตไบโอดีเซลจากจุลนิ ทรียท คี่ ดั เลือกแลว
ในอาหารทีเ่ ตรียมจากกากสับปะรด
พอลิเมอรยอ ยสลายไดจากเทอรโมพลาสติก
สตารชและพอลิเอทิลนี โดยมีเสนใยธรรมชาติ
เปนสารเสริมแรง
การพัฒนาตอยอดทฤษฎีเซตดวยปริพนั ธรฟั
เชิงฐานความจุและขอบเขตรัฟเนต
การเปลีย่ นแปลงสีใบและการเสือ่ มสภาพของ
ใบผักเหลียงหลังการเก็บเกีย่ ว

นายโมไนย

ไกรฤกษ

2,500,000

นายประธาน บุรณศิริ

240,000

น.ส.จิดาภา

240,000

ทินอ ย

นางจุฑารัตน ปรัชญาวรากร

400,000

น.ส.พรรณทิพย ภัทรอินทากร

170,500

น.ส.กนกพร บุญญะอติชาติ

240,000

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน นางสุภาวดี รัตนมาศ
ทางไกลแบบสองทาง โดยการใชระบบการประชุม
การศึกษาเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถดาน
นางวลัยลักษณ อัตธีรวงศ
โลจิสติกสและโซอปุ ทานสำหรับผลิตภัณฑชมุ ชน
และทองถิน่
ทุนโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพือ่ การผลิตและ นายประธาน บุรณศิริ
พัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ป 2550
(ทุนแลกเปลีย่ นนักวิจยั )
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500,000
2,090,900
230,000

ลำดับที่
4

ชือ่ โครงการ
ทุนโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพือ่ การผลิตและ
พัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ป 2550
(ทุนเชิญผเู ชีย่ วชาญตางประเทศ)

หัวหนาโครงการ
นางวรรณา

ตัง้ เจริญชัย

จำนวนเงิน
(บาท)
259,000

สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
1
2
3

การสังเคราะหเมโซพอรัสคารบอนเพือ่ การดูดซับ
แคโรทีนอยดในน้ำมันปาลมดิบ
การใชน้ำบาดาลรวมกับน้ำผิวดินอยางยัง่ ยืนใน
พืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
 หาดินเค็ม
ไมเทียมพอลิเมอรคอมโพสิตจากเสนใยหญาแฝก
ผสมเทอรโมพลาสติก

นายเกรียงศักดิ์ ไกรวัฒนวงศ
นายทรงวุฒิ

แสงจันทร

นายอิทธิพล แจงชัด

387,000
1,896,000
1,400,000

ศูนยประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศนวท.)
1
2

วงจรแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแส นายอนุวฒ
ั น จางวนิชเลิศ
แบบสวิตซดว ยแรงดันศูนย สำหรับเครือ่ งตัดโลหะ
แบบพลาสมา
กลยุทธการกำหนดราคาในการสงผานขอมูลผาน นายกฤษณ วงรุจริ ะ
เครือขายไรสายทีม่ กี ารเชือ่ มตอแบบถึงกันหมด

250,000
250,000

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
1

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแผนฟลม บาง
โพลิเมอรโปรงแสงสำหรับหอหมุ เซลล
แสงอาทิตยพาณิชย

นายสุรตั น

อารีรตั น

300,000

ทุนวิจยั มหาบัณฑิต สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)
1

2
3
4
5

การประเมินดัชนีคณ
ุ ภาพภายในและภายนอก
ของสมโอ เพือ่ การสงออกทีร่ ะยะเวลาเก็บรักษา
ตางๆ กัน ดวยวิธไี มทำลายโดยใชเทคนิคเนียร
อินฟราเรดสเปคโตสโคป
การหารูปแบบทีเ่ หมาะสมของขอตอรูปทรงกลม
เพือ่ ลดการสึกหรอ
ระบบอัตโนมัตสิ ำหรับการแยกชนิดความผิดปกติ
ของฐานรองฮารดดิสกในกระบวนการผลิต
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการรับรมู ลภาวะทางน้ำ
ของชุมชนบริเวณตนน้ำและปลายน้ำของคลอง
อตู ะเภา จังหวัดสงขลา
การออกแบบตนแบบศูนยบริการลูกคาการไฟฟา
สวนภูมภิ าค ภาค 3

น.ส.ปานมนัส ศิรสิ มบูรณ

100,000

นายมงคล

มงคลวงศโรจน

100,000

นายปตเิ ขต

สรู กั ษา

100,000

น.ส.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปติ

65,550

นายนพปฎล สุวจั นานนท

97,500


ลำดับที่
6
7
8

9

10
11
12
13

1

ชือ่ โครงการ
การออกแบบสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนศิลปะ
สำหรับเด็กปฐมวัย
การประเมินศักยภาพและคุณภาพดานการ
ทองเทีย่ วจังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษาอิทธิพลการเดินทางของคนทำงานใน
พืน้ ทีท่ มี่ คี วามสมดุลระหวางบานและทีท่ ำงานที่
ตางกัน ทีม่ ผี ลตอปญหามลพิษทางอากาศกรณี
ศึกษา พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
การผลิตกรดโพรพิโอนิกเพือ่ ยับยัง้ เชือ้ ราและยีสต
โดยเชือ้ Propionibacterium acidipropionici
ATCC 4965ทีถ่ กู ตรึงดวยแคลเซียมอัลจิเนต
โดยใชเวยเปนซับสเตรต
การศึกษาคุณลักษณะบางประการของแบคทีเรียเขตรากพืชจากระบบการปลูกพืชโดยไมใชดนิ ทีม่ ี
ศักยภาพในการควบคุมเชือ้ Pythium spp.
การพัฒนาผลิตภัณฑโยเกิรต โพรไบโอติคจากนมแพะ
การพัฒนาและการตรวจสอบความใชไดของการ
ทดสอบปริมาณเตตราไซคลินและอนุพนั ธในกงุ
ดวยวิธลี คิ วิ โครมาโตรกราฟฟส มรรถนะสูง
การใชประโยชนสารสกัดบริสทุ ธิจ์ ากกากงาเปน
สารตานออกซิเดชันในน้ำมันบริโภค

บริษทั เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)
จำกัด

การพัฒนาตนแบบโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนต
สำหรับการวิเคราะหปญ
 หาเรโซแนนซในชิน้ สวน
ฮารดดิสก

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

น.ส.เบญจมาศ กุฏอินทร

92,500

น.ส.มนสิชา

เพชรานนท

99,500

น.ส.วันเพ็ญ

เจริญตระกูลปติ

61,500

นางสุขใจ

ชูจนั ทร

99,000

นายพรหมมาศ คูหากาญจน

100,000

นางวรรณา
น.ส.วริพสั ย

ตัง้ เจริญชัย
อารีกลุ

100,000
100,000

นางพอใจ

ถามากร

90,000

นายอิสระชัย งามหรู

311,000

นายประกอบ กิจไชยา

450,000

นางพิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ

850,000

การประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมสำหรับ
นายแหลมทอง เหลาคงถาวร
การพยากรณกำลังรับน้ำหนักแบกทานสูงสุดของ
เสาเข็มตอกในชัน้ ดินกรุงเทพฯ
การทำนายคุณสมบัตติ า งๆ ของคอนกรีตมวลเบา นายคมสัน มาลีสี
ระบบ CLC จากคาความหนาแนนของคอนกรีต

100,000

บริษทั สุขสมบูรณน้ำมันปาลม จำกัด
1

การแยกวิตามินอีจากน้ำมันปาลมดิบ

บริษทั ฟดู แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ ควบคุม
ระบบการนึง่ ปลาทูนา เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและ
คุณภาพปลาทูนา กระปอง

บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
1
2
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50,000

ลำดับที่

ชือ่ โครงการ

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

บริษทั เพโทรกรีน จำกัด
1

การดัดแปลงรถยนต Honda Civic และ Toyota
Vios สำหรับการใชเชือ้ เพลิง E85

นายจินดา

เจริญพรพาณิชย 2,000,000

บริษทั นิเด็ค อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)
จำกัด
1

Auto Inspection Machine, IQC Auto Inspection
Machine (VMI) (สจล.) ปที่ 3

นายปตเิ ขต สรู กั ษา

3,833,760

บริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1

TOT Multimedia Business with Universities
(TOT MBU)

นายวิศษิ ฎ หิรญ
ั กิตติ

500,000

นายวิสทุ ธิ์

ฐิตริ งุ เรือง

250,000

นายวัชระ

ฉัตรวิรยิ ะ

300,000

นายวัชระ

ฉัตรวิรยิ ะ

935,000

บริษทั อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิคส จำกัด
(มหาชน)
1
1
2

พัฒนาออกแบบ Wafers และอุปกรณตอ เนือ่ งจาก
Wafers (Diodes & Transistors)

มูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย

การศึกษาเพือ่ วางระบบบริหารจัดการกำลังคน
รองรับการวางแผนพัฒนากำลังคน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลตลาดแรงงานและการจัดทำแผนกำลังคนระดับจังหวัด

การเคหะแหงชาติ (กคช.)
1

การศึกษาหลักการดานการพัฒนาทางวิศวกรรม นางวรวรรณ โรจนไพบูลย
ชลศาสตรผลกระทบต่ำ (Low Impact development)
เพือ่ หาแนวทางสำหรับการออกแบบ

3,500,000

บริษทั วัลยวพ
ี าณิชย อุตสาหกรรม จำกัด
1
1
2

พัฒนาสูตรผสมของพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ นายอิทธิพล แจงชัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การพัฒนาอาหารเทียมไหมวัยออน
การควบคุมไรศัตรูเห็ดโดยสารสกัดพืชปา

นายอำมร
นายอำมร

อินทรสงั ข
อินทรสงั ข

156,923
140,000
100,000

โครงการ IRPUS มหาวิทยาเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
1
2

การใชยสี ตจากขบวนการผลิตไวนเปนอาหารสำหรับ นายสมชาย หวังวิบลู ยกจิ
อนุบาลลูกกงุ แวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
การประยุกตใช Constrait - Based Reasoning
น.ส.พรฤดี เนติโสภากุล
ในการสรางแพ็คเกจทัวร

90,000
90,000


ลำดับที่

ชือ่ โครงการ

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

เครือขายภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
1

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใชน้ำสม
ควันไมใหกบั เกษตรกรชาวสวนมะมวง

นางดวงกมล ปานรศทิพย
ธรรมาธิวฒ
ั น

180,000

บริษทั เอ็น อี เฮ็ลธ ฟดู ส จำกัด
1

การใชพชื สมุนไพรชนิดตางๆ ในการเพิม่ มูลคาเชิง นายประพันธ ปน ศิโรดม
พาณิชยและคุณคาเชิงสุขภาพของน้ำสมสายชูกลัน่

147,500

หางหนุ สวนจำกัด สินสาลีสแน็คและบิสกิต
1

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑแครกเกอร
จากขาวมอลตดว ยเทคนิคไมโครเวฟ

นายวุฒชิ ยั

นาครักษา

194,000

การปรับปรุงคุณภาพเนือ้ สัมผัสเนยแข็งมอสซาเรล นางวรรณา
จากน้ำนมกระบือ

ตัง้ เจริญชัย

103,000

การจัดทำกรอบแนวคิด รูปแบบโครงสรางและ
นางประภาพร ขอไพบูลย
ยุทธศาสตรความปลอดภัยอาหารของประเทศเพือ่
นำเสนอตอ”คณะกรรมการอาหารแหงชาติ” ภายใต
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการอาหารแหงชาติ
พ.ศ.2550

893,000

บริษทั มูรา ห แดรี่ จำกัด
1

คณะกรรมการอาหารแหงชาติ
1

บริษทั วังมะนาวเกษตรภัณฑ จำกัด
1

การใชเจลผสมบุกและเพคตินเปนสารเคลือบ
สมุนไพรเพือ่ เสริมในอาหารสัตว

นางศศิวมิ ล

ชืน่ อิม่ อาเหม็ด

100,000

บริษทั ไวนวเิ ศษ จำกัด
1
2
3

การใชประโยชนจากยีสตทเี่ หลือจากการหมักไวน นายวราวุฒิ
เพือ่ ทดแทนยีสตสกัดในอาหาร
การหมักไซเลทจากเศษขาวโพดฝกออน เศษ
นายวราวุฒิ
ขาวโพดหวานผสมกับยีสตทเี่ หลือจากการผลิตไวน
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำสมสายชูหมักใน
นายวราวุฒิ
ถังหมัก High Speed Agitation ขนาด 600 ลิตร

ครูสง

95,000

ครูสง

95,000

ครูสง

675,600

บริษทั สุทธิลกั ษณ อินโนฟดู จำกัด
1
2

การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกทีผ่ ลิตกรดต่ำสำหรับ
เปนกลาเชือ้ ในการหมักไสกรอกอีสาน
การศึกษาคุณสมบัตกิ ารเปนกลาเชือ้ โปรไบโอติก
ของแบคทีเรียแลกติกทีผ่ ลิตแบคเทอริโอซิน

นายอดิศร

เสวตวิวฒ
ั น

95,000

นายอดิศร

เสวตวิวฒ
ั น

95,000
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ลำดับที่

ชือ่ โครงการ

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสตั ว
กรมปศุสตั ว
1

ผลของแคลเซียมไฮโปคลอไรทโซเดียมไฮดรอกไซด
และกรดไนตริกตอ การฆาเชือ้ Enterobacter
sakayaki ทีป่ นเปอ นในกระบวนการรับน้ำนมของ
สหกรณรบั น้ำนม

นายอดิศร

เสวตวิวฒ
ั น

300,000

นายอดิศร

เสวตวิวฒ
ั น

300,000

นายอำมร
นายอำมร

อินทรสงั ข
อินทรสงั ข

200,000
200,000

รานคาขนมลูกชุบ
1

การใชสารสกัด Polyphenol จากเปลือกมะมวงเพือ่ ลด
เชือ้ Staphylococcus aureus ในขนมลูกชุบ

BRT
1
2

การใชน้ำมันหอมระเหยเพือ่ กำจัดไรฝนุ
ความหลากหลายของไรฝนุ และไรในโรงเก็บ

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย
(TGIST) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
1

เทคโนโลยีสายอากาศ

นายโมไนย ไกรฤกษ

2,083,333

นายจิติ

5,000,000

ศูนยนาโนเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส
(NANOTEC)
1

บันทึกความรวมมือระหวางสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังกับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติในการจัดตัง้ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกลาลาดกระบัง

หนูแกว

กรมปศุสตั ว
1

การศึกษากระบวนการผลิตและจำหนายไวนเปน
อาหารสำหรับอนุบาลลูกกงุ แวนนาไม (Litopenaeus
vannamei)

นายธำรงค เมฆโหรา

381,073

ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและวัสดุ
แหงชาติ (NECTEC)
1

บันทึกความรวมมือระหวางสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังกับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ ในการจัดตัง้ วิทยาลัยรวมดานเทคโนโลยี
การบันทึกขอมูลและการประยุกตใชงาน

นายอภินนั ท ธนชยานนท 30,756,100



ลำดับที่

ชือ่ โครงการ

หัวหนาโครงการ

จำนวนเงิน
(บาท)

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อินเวอรเตอรหลายระดับกับการเชือ่ มตอแหลงจาย
ไฟตรงแยกอิสระสำหรับการประยุกตใชกบั พลังงาน
วงจรแปรผกผันแรงดันไฟตรงเปนไฟตรงหลายระดับ
แยกสวน
หมอแปลงรักษาระดับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ
ไฮบริดอินเวอรเตอรสำหรับประยุกตใชงานไมโครกริด
การแปรผกผันไฟตรงเปนไฟตรง สำหรับการประยุกต
ใชงานกับระบบสงจายกำลังไฟฟากระแสตรง
การขับเคลือ่ นมอเตอรซงิ โครนัสชนิดแมเหล็กถาวร
สำหรับการประยุกตใชงานในรถยนตแบบไฮบริดจ
เชือ้ เพลิงสังเคราะหจากปฏิกริ ยิ าการแตกตัวของ
พอลิเอทิลนี โดยใชซโี อไลบีตา เปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า
ในกระบวนการแบบตอเนือ่ ง
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชทีใ่ ชแลวดวย
พลังงานจากแสงอาทิตย
การสังเคราะหไบโอดีเซลโดยใชแคลเซียมออกไซด
จากเปลือกไขเปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า
การผลิตไบโอดีเซลโดยใชอนุภาคนาโนซิงคออกไซด
เปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า

นายสุรนิ ทร

คำฝอย

38,000

นายสุรนิ ทร

คำฝอย

38,000

นายสุรนิ ทร คำฝอย
นายประภาษ ไพรสุวรรณา
นายประภาษ ไพรสุวรรณา

38,000
35,500
35,500

นายประภาษ ไพรสุวรรณา

40,000

นายตะวัน

สุขนอย

70,500

นางสุจนิ ต

ตันติพสิ ฐิ กุล

30,000

นายภิเษก

รงุ โรจนชยั พร

30,000

นายภิเษก

รงุ โรจนชยั พร

30,000
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ดานการบริหารจัดการ

ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง มุงพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการเพือ่ เสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร เพือ่ ยก
ระดับการบริหารจัดการสถาบัน สูมาตรฐานสากล
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดกำหนดนโยบาย
ในการดำเนินงาน ดังนี้

¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ¶ÒºÑ¹
1. ดานการผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตทุกระดับ
ใหมคี ณ
ุ ภาพ มีความสามารถทัง้ ทางดาน
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ คิดเปน ทำเปน สอดคลอง
กับความตองการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และตามความตองการของการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนสามารถแขงขันไดใน
ระดับนานาชาติ
2. ดานวิชาการและวิจยั ยกระดับของสถาบัน
ใหมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ เปน
มหาวิทยาลัยวิจยั ทีส่ ามารถสรางนวัตกรรม
ใหม ๆ และเปนทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ
3. ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม เพิ่มบทบาทของสถาบัน ในการพัฒนาประเทศ
โดยการบริการวิชาการและถายทอดองค
ความรหู ลายรูปแบบสสู งั คม
4. ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใชจุด
แข็งของสถาบัน ในการประยุกตองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเกิด
ประโยชนตอ ประเทศ
5. ดานการพัฒนาองคกร พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสถาบัน ใหเปนเอกภาพ ถูกตอง
รวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจัดระบบ
สวัสดิการ

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¾×Íè à»š¹Ê¶ÒºÑ¹ã¹¡Ó¡Ñº¢Í§ÃÑ°
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2542 เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบตั กิ าร
ในการปรับเปลีย่ นเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ


และสถาบัน ไดดำเนินการจัดทำรางพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. .... โดยใหบุคลากรของสถาบัน มีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและเสนอ สกอ. เพือ่ ดำเนินการ
ตอไป ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551
(พ.ร.บ. สจล. ฉบับในกำกับของรัฐ) ไดมผี ลบังคับใชใน
วันที่ 8 มีนาคม 2551
พ.ร.บ. ฉบับนี้ เปนการเปลีย่ นสถานภาพของ
สถาบัน เพือ่ ใหเปนมหาวิทยาลัยของรัฐทีไ่ มเปนสวน
ราชการแตอยูในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชนในการ
บริหารจัดการที่เปนอิสระและมีความคลองตัว ทั้ง
ระบบบริหารงานบุคคล การเงินและทรัพยสิน การ
พัสดุ และระบบการบริหารทางวิชาการ เพือ่ ใหสถาบัน
สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ พ.ร.บ. ฉบับนีไ้ ด
กำหนดอำนาจหนาที่ของสถาบัน ไวอยางชัดเจน
ซึง่ จะทำใหสถาบัน สามารถดำเนินกิจการตางๆ ได
อยางกวางขวางมากขึน้ เชน สามารถลงทุนหรือรวม
ลงทุนหรือจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อนำผลงานคนควาวิจัย
ของสถาบัน ไปหาประโยชนในเชิงพาณิชยได อันจะ
กอใหเกิดรายไดและชือ่ เสียงใหกบั สถาบัน
ในสวนของการรับนักศึกษา พ.ร.บ. ฉบับนีไ้ ด
กำหนดใหสถาบัน ตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่
สถาบัน รับเขาศึกษาในสถาบัน และนักศึกษาทีข่ าด
แคลนทุนทรัพย เพือ่ เปนหลักประกันใหกบั นักศึกษา
วาสถาบัน จะสงเสริมและสนับสนุนใหนกั ศึกษาไดมี
โอกาสเรียนจนจบปริญญาตรี รวมทัง้ จะจัดหาทุนให
นักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงดวย
จาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ สถาบัน ไดจดั ใหมคี ณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน คณะกรรมการ
ประเมินผลการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข คณะกรรมการกำกับนโยบายและพัฒนาบุคลากร สภาคณาจารย
และพนักงาน สภาวิชาการ คณะกรรมการผบู ริหารสถาบัน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพยสนิ สถาบัน คณะกรรมการพัสดุสถาบัน และมีระบบประเมินพนักงานสถาบัน ทีม่ ี
มาตรฐานและเปนธรรม รวมทัง้ มีการประเมินผบู ริหาร

โดยคณะกรรมการประเมินผล ตลอดจนมีการกำหนด
หลักประกันใหขา ราชการและลูกจางประจำทีเ่ ปลีย่ น
สถานภาพเปนพนักงานสถาบัน หรือลูกจางของสถาบัน
แลวแตกรณี ตองไดรับเงินเดือน คาจาง ประโยชน
ตอบแทนไมนอ ยกวาทีเ่ คยไดรบั กอนเขาเปนพนักงาน
สถาบันหรือลูกจางของสถาบัน แลวแตกรณี

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÃÊ¹à·È
1. การพัฒนาระบบการสำรวจภาวะการ
หางานทำของบัณฑิต
จากการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ไดมกี ารผลิตบัณฑิตเพิม่ ขึน้
ทุกป ทำใหการเก็บขอมูลภาวะการหางานทำของ
บัณฑิต ไดไมครบถวนตามจำนวนทีค่ วรจะเปน ดังนัน้
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี และสำนักทะเบียน
และประมวลผล ไดรวมกันดำเนินการพัฒนาระบบ
การสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิตขึน้ ตัง้ แตป
งบประมาณ 2550 และใชกบั บัณฑิตรนุ ปการศึกษา
2549 เปนรนุ แรก และในปงบประมาณ 2551 สถาบัน
ไดดำเนินการปรับปรุงแบบสำรวจ ใหมขี อ คำถามที่
ครอบคลุมกับความตองการของหนวยงานตางๆ เพือ่
ลดความซ้ำซอนในการจัดเก็บขอมูลตามแบบสำรวจฯ
โดยใหบัณฑิตกรอกขอมูลภาวะการหางานทำของ
บัณฑิตใหเรียบรอยกอนทีจ่ ะขึน้ ทะเบียนบัณฑิตผาน
เว็บไซตของสำนักทะเบียนและประมวลผล
2. การพัฒนาระบบชวยจัดหองสอบ
การจัดหองสอบเปนสิ่งที่จำเปนและสำคัญ
ตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง การนำระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัด
หองสอบ จะทำใหเกิดความรวดเร็ว และขอมูลทัน
สมัยอยูเสมอ การพัฒนาระบบชวยจัดหองสอบ
ประกอบดวยระบบฐานขอมูล 3 สวน คือ ระบบฐาน
ขอมูลหองเรียน ระบบจัดหองสอบ และระบบจัด
กรรมการคุมสอบ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ระบบฐานขอมูลหองเรียน ทำหนาทีเ่ ก็บ
ขอมูลหองเรียนภายในสถาบัน ซึง่ ระบบสามารถเก็บ
ขอมูลหองเรียน ประกอบดวย หมายเลขหอง ชือ่ หอง
รวมทัง้ เก็บขนาดของหอง(ตารางเมตร) จำนวนแถว
จำนวนคอลัมนทใี่ ชในการจัดการเรียนการสอน และ

การสอบ ระบบสามารถเก็บขอมูลอาคาร หมายเลข
อาคาร ชือ่ อาคาร ชือ่ ยออาคาร และระบบสามารถ
แสดงสถิติการใชหองเรียนในแตละหองเรียนโดย
แสดงจำนวนนักศึกษาทีใ่ ชหอ งแตละวัน ปริมาณการ
ใชงานในเวลา ปริมาณการใชงานนอกเวลา เปนตน
2.2 ระบบจัดหองสอบ เปนระบบทีท่ ำหนาที่
จัดหองสอบในสถาบัน โดยสามารถทำหนาที่นำ
ขอมูลการลงทะเบียนและขอมูลหองเรียนมาจัดหอง
สอบ โดยระบบสามารถจัดนักศึกษาลงในแตละหอง
สอบได ในการจัดหองสอบจัดแถวเวนแถวสำหรับ
แตละวิชา ระบบสามารถแสดงและทำรายงานตารางสอบตามรูปแบบที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
กำหนด สามารถแสดงและทำรายงานแผนผังหอง
สอบไดถงึ ระดับนักศึกษา และสามารถแสดงขอมูล
หองสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา เพือ่ อำนวย
ความสะดวกแกนกั ศึกษา
2.3. ระบบจัดกรรมการคุมสอบ เปนระบบทีท่ ำ
หนาทีจ่ ดั กรรมการคุมหองสอบ โดยระบบสามารจัด
กรรมการคุมสอบลงในแตละหอง ซึง่ แตละหองอาจมี
กรรมการคุมสอบไมเทากัน ระบบสามารถแสดงและ
ทำรายงาน ตารางการคุมสอบ แยกตามคณะและ
ภาควิชา รวมทัง้ สนับสนุนการแลกวันคุมสอบ หรือ
เปลีย่ นผคู มุ สอบ โดยไมขดั ตอนโยบาย
3. ระบบอาจารยทปี่ รึกษา
เพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนจากสถาบัน
มากที่สุด อาจารยที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสำคัญใน
การพัฒนานักศึกษาใหประสบความสำเร็จในการ
ศึกษา โดยการสำรวจความตองการและศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับการกำหนดอาจารยที่ปรึกษาของ
แตละคณะ แลวดำเนินการจัดทำโปรแกรมยอย
ภายใตระบบสารสนเทศของสถาบัน ดังนี้
3.1 โปรแกรมยอยภายใตระบบสารสนเทศ
เจาหนาที่ระดับปริญญาตรี โดยโปรแกรมมีความ
สามารถในการปอนขอมูลความสัมพันธระหวางนัก
ศึกษาและอาจารย สามารถพิมพรายงานแสดงรายชือ่
นักศึกษาทีอ่ ยภู ายใตการดูแลของอาจารยแตละคน
สามารถพิมพรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาที่อยู
ภายใต ก ารดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาแต ล ะคน
สามารถพิมพสถิติการเขาใชงานระบบสารสนเทศ


นักศึกษา ของอาจารยแตละคน สามารถพิมพผลการ
เรียนของนักศึกษาทีอ่ ยภู ายใตการดูแลของอาจารย
แตละคน โดยแสดงผลการเรียนยอนหลังเปนรายภาค
การศึกษา และสามารถคนหาชื่ออาจารยที่ปรึกษา
จากรหัสนักศึกษาได
3.2 โปรแกรมยอยภายใตระบบสารสนเทศ
อาจารย โดยโปรแกรมมีความสามารถใหอาจารยดู
รายชือ่ นักศึกษาทีอ่ ยภู ายใตการดูแลทัง้ นักศึกษาทีม่ ี
สถานะเปนนักศึกษา หรือดูทงั้ หมดได สามารถดูราย
ละเอียดขอมูลสวนบุคคล ขอมูลในทะเบียนประวัติ
ขอมูลการลงทะเบียน ผลการเรียน ของนักศึกษาทีอ่ ยู
ภายใตการดูแล สามารถเรียกดูขอ มูลการเขาใชระบบ
สารสนเทศของนักศึกษาแตละคนได สามารถฝาก
ขอความใหนกั ศึกษาแตละคนได และสามารถปอน
ขอมูลการติดตออาจารยเพื่อใหนักศึกษาไดทราบ
เพือ่ ความสะดวกในการเขาพบ
3.3 โปรแกรมยอยภายใตระบบสารสนเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาสามารถดู
ขอมูลอาจารยทปี่ รึกษา ทีต่ นเองไดรบั การกำหนดและ
ขอมูลการติดตอกับอาจารย ตามที่อาจารยไดปอน
ขอมูลไว เพือ่ ใหสามารถติดตอกับอาจารยได นักศึกษา
สามารถเรียกดูขอ ความทีอ่ าจารยฝากไว และนักศึกษา
สามารถปอนขอมูลการติดตออาจารยใหอาจารย
ไดทราบ โดยมีการเก็บขอมูลรวมกับขอมูลทะเบียน
ประวัติ

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹
สถาบัน ไดดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตัง้ แตป พ.ศ.2542 เปนตนมา ซึง่ เปนไปตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทีก่ ำหนดใหมรี ะบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
ใหถอื วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึง่ ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ อ งดำเนินการอยาง
ตอเนือ่ ง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับ
คุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของหนวยงาน เพือ่ ใหเปนไปตามนโยบาย
เปาหมายและระดับคุณภาพตามที่สถาบันกำหนด

เพื่ อ นำไปสู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย า ง
ตอเนื่อง สำหรับปการศึกษา 2550 สถาบัน ไดจัด
ทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report: SAR) ระหวางวันที่ 1 มิถนุ ายน 2550 ถึง วันที่
31 พฤษภาคม 2551 เพือ่ รายงานผลการดำเนินงาน
ของสถาบัน ที่เนนดานการผลิตบัณฑิตและวิจัย
โดยไดดำเนินการตามหลักเกณฑที่สกอ. กำหนด
และมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ทีป่ ระกอบดวย
ประธานกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ทำหนาทีใ่ นการตรวจประเมิน ทัง้ ในระดับคณะและ
สถาบัน ระหวางวันที่ 13-17 ตุลาคม 2551 โดยมี
รายละเอียดและผลการประเมินดังนี้

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ÃÐ´Ñº
Ê¶ÒºÑ¹ µÒÁÍ§¤•»ÃÐ¡Íº¤Ø³ÀÒ¾â´ÂÊÃØ»
คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบัน ไดดำเนินการตรวจสอบและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสถาบั น
เมือ่ วันที่ 13-17 ตุลาคม 2551 เห็นวาสถาบันมีผล
การประเมินในภาพรวมอยใู นระดับดี มีคะแนนเฉลีย่
ทัง้ 9 องคประกอบ ตามตัวบงชีข้ องสถาบัน จำนวน
42 ตัวบงชี้ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
41 ตัวบงชี้ และสถาบัน 1 ตัวบงชี)้ เทากับ 2.19 และ
ตามตัวบงชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา จำนวน 41 ตัวบงชี้ เทากับ 2.17
จากผลการประเมินคุณภาพดังกลาว สรุป
ไดวา องคประกอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยใู นระดับดีมาก 3
องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนา
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา องค ป ระกอบที่ 4 การวิ จั ย และ
องคประกอบ ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับดี 3 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคมและ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
และระดับพอใช 3 องคประกอบ คือ องคประกอบที่
2 การเรียนการสอน องคประกอบที่ 7 การบริหาร
และการจัดการ และองคประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ
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ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)
ตามตัวบงชีข้ องสถาบัน
สถาบัน กรรมการ
ประเมิน ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบ

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแกสงั คม
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

2.50
2.00
3.00
2.80
2.50
3.00
1.89
2.33
2.33
2.26

2.50
2.00
3.00
2.80
2.50
3.00
1.56
2.33
2.33
2.19

ตามตัวบงชีข้ อง สกอ.
สถาบัน กรรมการ
ประเมิน ประเมิน
ตนเอง

2.50
2.00
3.00
2.80
2.50
3.00
1.89
2.00
2.33
2.24

2.50
2.00
3.00
2.80
2.50
3.00
1.56
2.00
2.33
2.17

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ
สถาบัน ไดตระหนักถึงความสำคัญของการ
สงเสริม และสนับสนุนใหบคุ ลากรของสถาบัน ไดรบั
การพัฒนาทัง้ ดานวิชาการและทักษะพืน้ ฐานในการ
ปฏิบัติงานรูปแบบตางๆ เพราะการพัฒนาบุคลากร
เปนกลไกทีส่ ำคัญอยางหนึง่ ในการปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษาโดยตรง เนือ่ งจากบุคลากรเปนทรัพยากร
ทีม่ คี วามสำคัญในการเสริมสรางผลิตบัณฑิต ใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล ซึ่งในปงบประมาณ
2551 สถาบัน ไดจดั ใหมกี ารอบรม สัมมนาและการ
บรรยายพิเศษตางๆ ดังตอไปนี้

รายชือ่ โครงการอบรม สัมมนา ประชุม และบรรยายพิเศษ
ปงบประมาณ 2551
ลำดับที่
1.
2.
3.

เรือ่ ง
โครงการอบรม Benchmarking
สงบุคลากรไปอบรม เพือ่
พัฒนาทักษะในการปฏิบตั งิ าน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง การบริหารจัดการ : กับการ
เปลีย่ นทีม่ ผี ลกระทบกิจการ
นักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี

24 ก.ย. 51
ทัง้ ป

จำนวนผู
เขารวม(คน)
97
18

สำนักงานอธิการบดี

14-16 พ.ค. 51

65

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ วัน เดือน ป



ลำดับที่

เรือ่ ง

4.

โครงการอบรมสัมมนาเรือ่ ง
การใชโปรแกรมบริหารงานวิจยั
เพือ่ เสนอของบประมาณประจำป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
โครงการอบรมผตู รวจสอบ
คุณภาพนักศึกษา สจล.
โครงการฝกอบรมเพือ่ พัฒนา
กรรมการผตู รวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน สจล.
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน สจล.
โครงการสัมมนาเรือ่ ง การจัดการ
ความรจู ากภาคทฤษฎีเพือ่
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสำหรับ
ผปู ฏิบตั ิ
โครงการศึกษาดูงานเครือขาย
กองแผนงาน
- ดูงาน ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ
ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร
อบรมการติดตามและประเมินผล
โครงการและการประเมินผลโดย
ใชเครือ่ งมือ Part
โครงการอบรมปองกันอัคคีภยั
ชมรมลูกจางประจำ
โครงการศึกษาดูงานและสราง
เครือขายกองกิจการนักศึกษา
โครงการฝกอบรม Traning
for the training of
Nanotechnology
ฝกอบรมบุคลากรดาน ICT
โครงการเปนคนดีและการทำ
ความดีเพือ่ สังคม

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.


สำนักงานอธิการบดี

21 ส.ค. 51

จำนวนผู
เขารวม(คน)
105

สำนักงานอธิการบดี

2 เม.ย. 51

60

สำนักงานอธิการบดี

11 มี.ค. 51

94

สำนักงานอธิการบดี

1 เม.ย. 51

63

สำนักงานอธิการบดี

8 ก.ย. 51

70

สำนักงานอธิการบดี

25 มิ.ย. 51

24

สำนักงานอธิการบดี

9-11 เม.ย. 51

30

สำนักงานอธิการบดี

18 ก.ย. 51

100

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี

30 มิ.ย. 51
27-30 ธ.ค. 50
8 ก.ย. 51

230
42
40

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ วัน เดือน ป

สำนักวิจยั นาโนเทคโนโลยี 13 มี.ค. 51
พระจอมเกลาลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร ต.ค. 50 - พ.ค. 51
คณะวิศวกรรมศาสตร 25 ม.ค. 51
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41
100
238

ลำดับที่

เรือ่ ง

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

วัน เดือน ป

18.

การจัดทำขอมูลงานประกัน
คุณภาพฯ งานจัดการความรใู นองคกรและการจัดทำคำรับรอง
ปฏิบตั ริ าชการ ครัง้ ที่ 2
การปองกันสาธารณภัย
โครงการอบรมเรือ่ ง การทำงาน
เปนทีม
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการ
วิจยั สถาบัน (การวิจยั องคกร)
สัมมนาบุคลากรประจำป
โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
แกบคุ ลากรสายสนับสนุนฯ
ระดับกลาง
จัดโครงการจัดการความรใู น
องคกร “ตลาดนัดความร”ู ครัง้ ที่ 1
หัวขอการสรางบันทึกขอความ
อัตโนมัติ
จัดโครงการจัดการความรใู น
องคกร “ตลาดนัดความร”ู
ครัง้ ที่ 2 หัวขอการติดตัง้ ปรับปรุง
ระบบ Internet เบือ้ งตน
จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง
การเตรียมความพรอมของคณะฯ
เพือ่ รองรับมหาวิทยาลัยในกำกับ
SWOT Analasis เพือ่ ความเปน
เลิศทางวิชาการ
โครงการสรางขอกำหนดภาระ
งานในการเรียนการสอนแบบ
E-learning
โครงการศึกษา ดูงาน ณ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
โครงการจัดการความรใู นองคกร
ชุด “เลาสกู นั ฟง” เรือ่ ง
“การประชาสัมพันธ
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร”

คณะวิศวกรรมศาสตร

27 มิ.ย. 51

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

จำนวนผู
เขารวม(คน)
70

คณะวิศวกรรมศาสตร
20 พ.ย. 50
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 29 ม.ค. 51

130
66

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 8-10 พ.ค.51

50

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ต.ค. 50-ส.ค. 51

36

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

22 ก.พ. 51

40

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

27 มี.ค. 51

40

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 22-25 เม.ย. 51

155

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม

16 ก.ย. 51

85

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม 25 ส.ค. 51

111

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม 21-23 เม.ย. 51

88

คณะวิทยาศาสตร

14 มี.ค. 51

30



ลำดับที่

เรือ่ ง

30.

โครงการศึกษาดูงาน ณ
มหาวิทยาลัยปกกิง่ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สัมมนาวิชาการ เรือ่ ง “การพัฒนา
เทคนิคการสอนครัง้ ที่ 1"
สัมมนาเชิงวิชาการเรือ่ ง “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง”
โครงการพัฒนาสมองสมรรถภาพ
การใหบริการ
โครงการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยการประยุกต
ใช Microsoft Access
โครงการเรียนรกู ารใชงาน
Macromedia Flash
(Presentation)
โครงการเรียนรกู ารใชงาน
Macromedia Flash
(Action Script)
เครือ่ งมือในการพัฒนาระบบ
ฝงตัว R8C MCU
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
องคกรดวยกิจกรรม 5 ส
อบรมการบริหารและพัฒนา
ความคิดสรางสรรค
โครงการศึกษาดูงาน ฮองกง
ประเทศจีน
อบรมแนวทางการขอทุนวิจยั
TRPUS และ TRE-MAG
อบรมเทคนิคการจัดประชุม
โครงการศึกษาดูงานกรมสรรพากร
โครงการอบรม “ทักษะทีจ่ ำเปน
ในการประกอบอาชีพและการ
จัดการความรเู บือ้ งตน
สัมมนา “โครงการ Become To IT 4
สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม”

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

คณะวิทยาศาสตร

6-10 พ.ค. 51

จำนวนผู
เขารวม(คน)
152

คณะวิทยาศาสตร

20-22 พ.ค. 51

33

คณะวิทยาศาสตร

19-31 พ.ค. 51

73

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 22-23 ม.ค. 51

46

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 17-18 เม.ย. 51
22-24 เม.ย. 51

25

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-30 เม.ย. 51

30

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-23 พ.ค. 51

30

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ต.ค. 50

12

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 เม.ย. 51

41

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 พ.ค. 51

41

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-28 พ.ค. 51

46

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 มิ.ย. 51

30

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 เม.ย. 51
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 พ.ค. 51
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 มิ.ย. 51

12
30
13

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-25 พ.ย. 50

10

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ วัน เดือน ป
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ลำดับที่

เรือ่ ง

46.

โครงการฝกอบรม เรือ่ ง
การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
งานบริหาร
การสัมมนา เรือ่ ง Leadership
Program
จัดฝกอบรมเกีย่ วกับการฝกซอม
ดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
การจัดการความรใู นองคกร
จัดทัศนศึกษาตามรอย
ประวัตศิ าสตรสงครามโลก ครัง้ ที่ 2
โครงการฝกอบรม เรือ่ ง การประยุกต
ใชคอมพิวเตอรในสำนักงาน
โครงการอบรมสัมมนาเรือ่ ง
วัฒนธรรมองคกร
โครงการศึกษาดูงาน ณ Hanoi
Agricultural (HUA) เพือ่ เปน
แนวทางในการพัฒนา
วิทยาเขตชุมพร
อบรมคอมพิวเตอร “การเขียน
เว็บไซตเบือ้ งตนและการใชงาน”
ประชุมวิชาการ “มาตรฐาน
ตัวชีว้ ดั ISO ในงานบริการ
สารสนเทศหองสมุด”
ศึกษาดูงาน ณ หองสมุดนานาชาติ
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร
โครงการศึกษาดูงาน การศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม ณ
จังหวัดสุรนิ ทร มุกดาหาร และ
ประเทศเวียดนาม
โครงการฝกอบรมการจัดการ
องคความรใู นองคกร (KM)
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง “การสรางระบบฐานขอมูล
โดยใชโปรแกรม Access”

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.

58.
59.

จำนวนผู
เขารวม(คน)
21-22 พ.ค. 51
41

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ วัน เดือน ป
สำนักวิจยั และบริการ
คอมพิวเตอร
สำนักวิจยั และบริการ
คอมพิวเตอร
สำนักวิจยั และบริการ
คอมพิวเตอร
สำนักวิจยั และบริการ
คอมพิวเตอร
สำนักวิจยั และบริการ
คอมพิวเตอร
สำนักวิจยั และบริการ
คอมพิวเตอร
วิทยาเขตชุมพร

5-6 พ.ย. 50

17

23 เม.ย. 51

53

14 ก.ค. 51

100

1-2 ส.ค. 51

63

18-19 มี.ค. 51

20

30 พ.ย. 50

80

วิทยาเขตชุมพร

11-16 พ.ค. 51

52

สำนักหอสมุดกลาง

29 ต.ค. 50

35

สำนักหอสมุดกลาง

12 ก.พ. 51

30

สำนักหอสมุดกลาง

12-14 มี.ค. 51

65

บัณฑิตวิทยาลัย

29 มี.ค.4 เม.ย. 51

25

บัณฑิตวิทยาลัย

29 ก.ค. 51

34

บัณฑิตวิทยาลัย

25 มิ.ย. 51

80


ลำดับที่
60.

61.

เรือ่ ง

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ วัน เดือน ป

โครงการจัดประชุมสัมมนาทาง สำนักวิจยั การสือ่ สารและ 9-10 พ.ค. 51
วิชาการ หัวขอ “การระดม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความคิดเกีย่ วกับทิศทางการ
(ReCCIT)
พัฒนาหนวยงานของ ReCCIT”
การจัดทำระบบ GMP และ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 13-15 ก.พ. 51
HACCP

จำนวนผู
เขารวม(คน)
30

129

นอกจากนี้ สถาบัน ยังมีนโยบายทีจ่ ะสงเสริม โดยใหบคุ ลากร ไปศึกษาตอ อบรม ประชุม สัมมนา
และสนับสนุนบุคลากรทุกหนวยงานและทุกประเภทให ดูงาน และอืน่ ๆ ทัง้ ภายในประเทศ และตางประเทศ
ไดรบั การพัฒนา ทางดานวิชาการ ทักษะ ประสบการณ โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายได ดังนี้
ประเภท

ภายในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

ศึกษาตอ

23

12

35

ปฏิบตั กิ ารวิจยั

-

4

4

ไปราชการ/ประชุม

408

124

532

อบรม/สัมมนา

330

185

515

ดูงาน

50

636

686

ไปราชการ

448

8

456

รวม

1,259

969

2,228

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ò§¡ÒÂÀÒ¾áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹
ดวยพื้นที่จำนวน 850 ไร ของสถาบัน และ 1.สำนักงานอธิการบดี
จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นตลอด
1.1 อาคารเรียนรวมและหองประชุมอเนกประสงค
เวลา ทำใหสถาบัน ตองดำเนินการจัดหาสิง่ อำนวย
1.2 อาคารปฏิบตั กิ ารกลางทางดานวิทยาศาสตร
ความสะดวกใหเพียงพอ และปรับปรุงสภาพแวดลอม
และเทคโนโลยี
ใหเหมาะสม มีความปลอดภัยตอชีวติ และทรัพยสนิ
1.3 ปรับปรุงอาคารหอประชุมและอาคารเมมโม
เรียลฮอล
ของบุคลากร ดังนัน้ ในป 2551 สถาบัน จึงไดดำเนิน
1.4 กอสรางรัว้ คสล. ทางเขาศูนย กีฬาพระจอมการกอสรางและปรับปรุง รวมทั้งซอมแซมอาคาร
เกลา บริเวณทางรถไฟ
และสถานทีต่ า งๆ ภายในสถาบัน ดังนี้
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1.5 ติดตัง้ MDB และสายเมนบริเวณศูนยกฬี า 3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1.6 ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณโรงอาหารเฟส 3
3.1 กอสรางโรงจอดรถยนตหนาอาคารพลังงาน
หนาหอพักนักศึกษาใหม
1.7 ปรับปรุงผนังกันดินอาคารหอพักนักศึกษา 4. คณะวิทยาศาสตร
4.1 อาคารเรียนรวมและปฏิบตั กิ ารคณะวิทยาศาสตร
1.8 ปายบอกทิศทางในสถาบัน
4.2 ระบบประกอบอาคารเรียนรวม และปฏิบตั กิ าร
1.9 ปรับปรุงภูมทิ ศั นภายในสำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร
1.10 กอสรางหองชุมสายโทรศัพท บริเวณคณะ4.3 ปรับปรุงหองชมรมนักศึกษา 8 ชมรม
วิทยาศาสตร
4.4 ปรับปรุงหองทำงานศูนยวจิ ยั และพัฒนาอาคาร
1.11 จัดทำระบบไฟฟาแสงสวางบริเวณสวนเฉลิม
ปฏิบตั กิ ารซอม-สรางเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
พระเกียรติ 80 พรรษา ของสำนักงานอธิการ4.5
กอสรางปายคณะและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บดี
4.6 ปรับปรุงทอระบายน้ำทิง้
1.12 งานปลูกตนไมและบำรุงรักษาตนไม
4.7 ปรับปรุงหองอาจารย
1.13 ปรับปรุงหองน้ำชาย-หญิง ชัน้ 1-2 อาคาร
สมเด็จพระเทพฯ (ตึก C) ของสำนักงาน
5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อธิการบดี
5.1 ปรับปรุงหองปฏิบตั กิ ารเปนหองเย็นเก็บ
1.14 งานวางแนวทอเมนตน้ำประปาสำหรับอาคาร
ผลิตภัณฑของศูนยเครือขาย ฯ
หอพักนักศึกษาหลังใหม
5.2 ซอมแซมกันซึมดาดฟา ฝาและผนังหองเรียน
1.15 ปรับปรุงและตอเติมอาคารกองซอมบำรุง
300 คน
โรงเก็บพัสดุ กองอาคารสถานที่ และกอง
5.3 ซอมแซมโรงเรือนเพาะชำ
พัสดุ
5.4 กอสรางอาคารหองปฎิบตั กิ ารกายวิภาคสัตว
1.16 ปรับปรุงพืน้ ทีก่ ารจราจรภายในของสำนักงาน
ลักษณะซากสัตวและสำนักงานศูนยเครือขาย
อธิการบดี
เทคโนโลยีเนือ้ สัตว
1.17 ติดตัง้ เสาไฟฟาพรอมแสงสวางในลานเอนก
5.5 หองอาบน้ำและฆาเชือ้ โรคกอนเขาโรงเรือน
ประสงคและสระวายน้ำสมเด็จพระเทพฯ
เลีย้ งสัตว 6 หอง
2. คณะวิศวกรรมศาสตร
5.6 ปรับปรุงอาคารสโมสรนักศึกษา
2.1 ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารวิศวกรรมการ 6.บัณฑิตวิทยาลัย
วัดคุม
6.1 ปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
2.2 ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารวิศวกรรมโยธา
7.สำนักหอสมุดกลาง
2.3 ปรับปรุงตึกอิเล็กทรอนิกส
7.1 ปรับปรุงกายภาพอาคารเฉลิมพระเกียรติ
2.4 ปรับปรุงหองประชุมวิศวกรรมโยธา
7.2 ปรับปรุงหองน้ำ อาคารหองสมุดคณะเทคโน2.5 ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลโรงฝกงานวิศวกรรม
โลยีการเกษตร
เครือ่ งกล shop 1
7.3 ปรับปรุงกายภาพ หองสมุดคณะสถาปตย2.6 ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลโรงฝกโลหะและเชือ่ ม
กรรมศาสตร
ประสานวิศวกรรมเครือ่ งกล shop 2
2.7 ปรับปรุงอาคารปฏิบตั กิ ารรวมวิศวกรรมหลังที่ 2 8.วิทยาเขตชุมพร
2.8 กอสรางฐานวางถังน้ำดี วางถังบำบัดน้ำเสีย
8.1 กอสรางอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 2
อาคารอิเล็กทรอนิกส กอสรางโรงอาหาร 1
8.2 ปรับปรุงแปลงปลูกพืชไร พืชเศรษฐกิจ
กอสรางโรงอาหาร 2
8.3 ถนนผิวลาดยางหนา 5 เซนติเมตร ระยะ 4,000
2.9 ทำเหล็กดัดและประตูมว นอาคารภาควิชาวิศวเมตร เชือ่ มระหวางแปลง A และ แปลง B
กรรมโยธา อาคารภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม
8.4 ถนนผิวลาดยางหนา 5 เซนติเมตร ระยะ 825
อาคารเรียนรวม 1
เมตร


´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ไดบริหารจัดการทางดานการเงิน โดยสรุปรายงานทางการเงินของสถาบัน ดังนี้
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หนวย : บาท
เงินงบประมาณ

เงินรายได

รวม

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายไดคางรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

205,055,951.42
270,541.53
2,175,474.83
-

223,823,675.06
13,073,040.51
562,105,887.17
1,402,326.66
12,319,500.00

428,879,626.48
13,073,040.51
270,541.53
562,105,887.17
3,577,801.49
12,319,500.00

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

207,501,967.78

812,724,429.40

1,020,226,397.18

2,054,592,827.35
135,823,660.40
59,423.03
2,190,475,910.78
2,397,977,878.56

432,826,035.02
566,334,675.53
5,557,740.20
4,252,456.59
1,008,970,907.34
1,821,695,336.74

432,826,035.02
2,620,927,502.88
141,381,400.60
4,311,879.62
3,199,446,818.12
4,219,673,215.30

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพืน้ ฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยไมมตี วั ตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ งบการเงินฉบับนีย้ งั ไมไดรบั การตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
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เงินงบประมาณ

เงินรายได

หนวย : บาท
รวม

83,387,308.67
424,136.57
337,229,984.08
29,967,782.30
451,009,211.62

95,068,565.99
424,136.57
17.97
401,209,619.68
29,967,782.30
526,670,122.51

หนีส้ นิ
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
รายไดแผนดินรอนำสงคลัง
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

11,681,257.32
17.97
63,979,635.60
75,660,910.89

หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรอการรับรูระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

75,660,910.89
2,322,316,967.67

74,019,580.59
74,019,580.59
37,240,637.75
37,240,637.75
111,260,218.34 111,260,218.34
562,269,429.96 637,930,340.85
1,259,425,906.78 3,581,742,874.45

สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสงู (ต่ำ)กวาคาใชจา ยสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ

2,646,134,770.17
- 323,817,802.50
2,322,316,967.67

1,008,361,506.52 3,654,496,276.69
251,064,400.25 - 72,753,402.24
1,259,425,906.78 3,581,742,874.45

หมายเหตุ งบการเงินฉบับนีย้ งั ไมไดรบั การตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
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รายไดจากการดำเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล
รายไดจากงบประมาณ
รายไดอื่น
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดำเนินงาน
คาใชจายจากการดำเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
คาบำเหน็จบำนาญ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุ และคาใชสอย
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายจากการดำเนินงาน
รายได/คาใชจาย ที่ไมเกิดจากการดำเนินงาน
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหนายสินทรัพย
รวมรายได/คาใชจาย ที่ไมเกิดจากการดำเนินงาน
รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ
รายการพิเศษ
รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายสุทธิ

เงินงบประมาณ

หนวย : บาท
รวม

เงินรายได

1,351,829,888.49
2,333,118.71
1,354,163,007.20

-

1,351,829,888.49
2,333,118.71
1,354,163,007.20

- 970,390,478.61
21,964,901.74
27,159,629.64
- 1,019,515,009.99
1,354,163,007.20 1,019,515,009.99

970,390,478.61
21,964,901.74
27,159,629.64
1,019,515,009.99
2,373,678,017.19

646,661,343.62
116,300,891.26
5,799,557.30
1,628,882.40
127,400,479.73
65,529,380.66
207,368,344.75
60,807,984.92
1,231,496,864.64
122,666,142.56

203,594,264.37
18,421,101.05
10,267,174.07
168,232,154.89
48,428,187.92
134,198,024.70
75,116,708.49
239,225,116.17
897,482,731.66
122,032,278.33

850,255,607.99
116,300,891.26
24,220,658.35
11,896,056.47
295,632,634.62
113,957,568.58
341,566,369.45
135,924,693.41
239,225,116.17
2,128,979,596.30
244,698,420.89

122,666,142.56
122,666,142.56

- 9.00
- 9.00
122,032,269.33
122,032,269.33

- 9.00
- 9.00
244,698,411.89
244,698,411.89

หมายเหตุ งบการเงินฉบับนีย้ งั ไมไดรบั การตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
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ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ไดพจิ ารณาเรือ่ งทีเ่ ปนปญหาตอสังคมและ
หรือนโยบายเรงดวนของรัฐบาล เพือ่ จัดโครงการบริการ
วิชาการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
ขอเรียกรองของกลมุ บุคคลทีม่ สี ว นไดสว นเสีย เรือ่ งทีก่ ลมุ
บุคคลที่มีสวนไดสวนเสียใหความสนใจ โดยสถาบัน
ไดดำเนินการพัฒนาความรวมมือระหวาง ภาครัฐ

ผปู ระกอบการ และสถาบันการศึกษา ในการผลิตและ
พัฒนากำลังคน ฝมือแรงงานอยางเปนระบบ ในทุก
ระดับ เพือ่ นำประโยชนทไี่ ดไปแกไขปญหาทางสังคม
ชวยสงเสริมในการกระจายรายได สรางอาชีพ ตามภาวะ
เศรษฐกิจพอเพียงใหกบั ชุมชน และเกษตรกร ดวยการ
จัดทำโครงการบริการวิชาการ เพือ่ เพิม่ พูน ความรู ทักษะ
และสรางรายไดเพิม่ ใหแกกลมุ เปาหมาย ดังนี้

ผลงานการใหบริการวิชาการแกสงั คม ป 2551
กิจกรรม

ผรู บั บริการ

1. โครงการจัดประชุมวิชาการและ
แสดงผลงานทางวิชาการ
พระจอมเกลาลาดกระบัง
ประจำป 2551
2. โครงการเขารวมการจัดนิทรรศการ
ตลาดนัด หลักสูตรอุดมศึกษา
จำนวน 6 ครัง้
3. การจัดอบรมความรพู นื้ ฐาน
เกีย่ วกับไมโครอิเล็กทรอนิกส

บุคลากรและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สจล./นักเรียน
นักศึกษาทัว่ ไป/ผบู ริหาร
คณาจารยและบุคลากร
นักเรียน นักศึกษาทัว่ ไป

4. การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ทางดานวัสดุ/อุปกรณสารกึง่ ตัวนำ
5. การประมวลผลภาพดิจติ อล
เบือ้ งตน
6. การบริหารโครงการโดยใช
โปรแกรม Primavera
7. เซมิคอนคัดเตอรฟส กิ ส
8. การทดลอง Basic Lab View
Programming
9. Engineering Practice
10. ผลงานวิจยั และพัฒนาของ
นักศึกษาปริญญาตรีป 2548
11. วิศวสารลาดกระบัง


บริษทั อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส จำกัด และ
นักศึกษา
อาจารย นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักศึกษาและ
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

จำนวน
(คน/เลม/
แผน/ฉบับ)

ผดู ำเนินงาน

813

สำนักงานอธิการบดี

57,000

สำนักงานอธิการบดี

28

คณะวิศวกรรมศาสตร

10

คณะวิศวกรรมศาสตร

500

คณะวิศวกรรมศาสตร

500

คณะวิศวกรรมศาสตร

500

คณะวิศวกรรมศาสตร

300

คณะวิศวกรรมศาสตร

1,900

คณะวิศวกรรมศาสตร

200

คณะวิศวกรรมศาสตร

1,000

คณะวิศวกรรมศาสตร

กิจกรรม
12. โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการเทศกาลหนังสัน้ การ
ออกแบบและภาพถาย SEE ALL
SCENCES
13. โครงการสัมมนาทางวิชาการเชิง
ปฏิบตั กิ ารออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
14. โครงการสัมมนาวิชาชีพ
นักออกแบบผลิตภัณฑไทย
15. โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ ง
การวางแผนพัฒนาชุมชนอยาง
ยัง่ ยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
16. โครงการนิทรรศการและ
ประชาสัมพันธนอกสถานทีผ่ ลงาน
นักศึกษา อาจารย และศิษยเกา
ทีม่ ชี อื่ เสียง สาขาวิชา
สถาปตยกรรมภายใน (จำนวน
2 ครัง้ )
17. โครงการประชุมวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสถาปตยกรรม
ภายใน
18. โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร
วิชาการงานสถาปตยกรรมภายใน
และสภาพแวดลอมภายในสู
สาธารณะ
19. โครงการทบทวนความรทู าง
สถาปตยกรรมเพือ่ เขาสอบรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
20. โครงการแนะแนววิชาชีพทาง
สถาปตยกรรมเพือ่ การเลือกศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา “รจู กั ..
สถาปนิก”

ผรู บั บริการ
อาจารย นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

จำนวน
ผดู ำเนินงาน
(คน/เลม/
แผน/ฉบับ)
2,000 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

อาจารย นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

521

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

นักออกแบบ, บุคคลทัว่ ไป
คณาจารย, นักศึกษา
เจาหนาทีท่ อ งถิน่ และ
สวนกลาง สถาบันศึกษา และ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

315

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

511

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

นักเรียน ม.ปลาย และ
ผทู สี่ นใจ

5,500

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

นักวิชาการ นักศึกษา
ผปู ระกอบวิชาชีพ

207

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

บุคคลทัว่ ไป

400

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป

80

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6
อ.แนะแนวโรงเรียนตางๆ
ผปู กครอง นักศึกษา อาจารย

300

คณะสถาปตยกรรมศาสตร



กิจกรรม
21. โครงการเตรียมความพรอมใน
การสอบวิชาความถนัดทาง
สถาปตยกรรม “ตัด๊ สฟู ว ”
22. โครงการทบทวนความรทู าง
สถาปตยกรรมเพือ่ เขารับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม
สาขาสถาปตยกรรมหลัก
23. โครงการบานดิน
24. จัดโครงการคายอบรมยุวชน
“ทีน่ สี่ ถาปตยลาดกระบัง”
25. โครงการคายอาสาพัฒนา
สถาปตยลาดกระบัง เพือ่ ชุมชน
ตอน “พบเด็กสรางบาน”
26. โครงการประชาสัมพันธการศึกษา
ตอดานศิลปะ และออกแบบ
“The Student Design Wrokshop
2008"
27. โครงการฝายทดน้ำทำโปงดินเทียม
และการประกวดภาพถาย
ธรรมชาติ
28. โครงการจัดนิทรรศการผลงาน
นักศึกษา เนือ่ งในงาน
“สถาปนิกลานนา 50” ประจำ
ปการศึกษา 2550
29. โครงการนิทรรศการผลงาน
นักศึกษาเนือ่ งในงาน “สถาปนิก
51" หัวเรือ่ ง”ผึง้ ..โชวรวง”
(Bee’Exhibition)
30. โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
เครือขายมูลนิธชิ ยั พัฒนา
เนือ่ งในพิธเี ปดและสงมอบพืน้ ที่
ศูนยภมู ริ กั ษธรรมชาติ

จำนวน
(คน/เลม/
แผน/ฉบับ)

ผดู ำเนินงาน

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6
นักศึกษา อาจารย

140

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชา
สถาปตยกรรม
นักศึกษา คณาจารย

80

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณาจารย นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป
นักเรียนมัธยมศึกษา 4-6
นักศึกษา คณาจารย
นักศึกษา อาจารย นักเรียน
ในพืน้ ทีด่ ำเนินโครงการ
เจาหนาทีแ่ ละประชาชน
ในพืน้ ที่
นักเรียนชัน้ มัธยมปลาย/
ผสู นใจดานศิลปะทัว่ ไป

71

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

171

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

200

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

200

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

555

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

2,000

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

สถาปนิก บุคคลทัว่ ไป
ผปู ระกอบการ นักศึกษา

10,000

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ประชาชนทัว่ ไป

1,000

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผรู บั บริการ

นักศึกษา อาจารย นักเรียน
เจาหนาทีอ่ ทุ ยานแหงชาติ
น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ
สถาปนิก บุคคลทัว่ ไป
นักศึกษาจากสถาบันอืน่ ๆ
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จำนวน
(คน/เลม/
แผน/ฉบับ)

ผดู ำเนินงาน

กิจกรรม

ผรู บั บริการ

31. การติดตัง้ และใชระบบสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาสำเร็จรูป
32. เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
ไมดอก ไมประดับและ
การประยุกตใช
33. หัวตะเข:ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่
ชุมชนยัง่ ยืน

คณาจารยจากโรงเรียนใน
พืน้ ทีเ่ ขตกทม.และปริมณฑล
บุคคลทัว่ ไป

20

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม

20

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม

ประชาชน นักศึกษา
นักเรียนทีม่ ภี มู ลิ ำเนา
บริเวณชุมชนหัวตะเข
นักวิชาการชาวไทย และ
ชาวตางชาติ

40

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม

56

คณะวิทยาศาสตร

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป
บุคลากร/นักศึกษาสถาบัน
และบุคคลภายนอก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่
ผานการคัดเลือกเขาโครงการ
และอาจารยประจำโรงเรียนที่
นักเรียนสังกัด
บุคคลภายนอกทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน
นักเรียนระดับมัธยมทีผ่ า น
การคัดเลือกเขาโครงการและ
อาจารยโรงเรียนทีน่ กั เรียน
สังกัด

4,500

คณะวิทยาศาสตร

500

คณะวิทยาศาสตร

97

คณะวิทยาศาสตร

80

คณะวิทยาศาสตร

172

คณะวิทยาศาสตร

หัวหนาภาควิชาเคมี
คณาจารยและบุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรม
บุคลากรและนักศึกษา
สถาบัน และบุคคลภายนอก

66

คณะวิทยาศาสตร

45

คณะวิทยาศาสตร

34. ประชุมวิชาการนานาชาติเรือ่ ง
“International workshop and
Confernece on Photonics and
Nanotechnology : Icpn 2007"
35. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร
36. วารสารวิทยาศาสตรลาดกระบัง
37. คายสงเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
38. การใหบริการทดสอบวัสดุ
39. คายสงเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คายที่ 5 (รนุ ที่ 1) และคายที่ 3
(รนุ ที่ 2)
40. ประชุมวิชาการหัวหนาภาควิชา
ในประเทศไทยเรือ่ ง Green
Chemistry
41. โครงการอบรมการใชสถิตเิ พือ่
การวิเคราะหขอ มูลงานวิจยั ดวย
SPSS for Window รนุ ที่ 1



กิจกรรม
42. สัมมนาการจัดทำสือ่ โปรแกรม
คอมพิวเตอรการสอนวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ระดับม.ปลาย
43. โครงการการควบคุมแมลงและ
ไรศัตรูพชื โดยสารสกัดจากพืช
44. โครงการเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
45. โครงการดอกไมประดับ
46. โครงการฝกอบรมการออกแบบ
จัดสวนโดยใชคอมพิวเตอร
47. โครงการแปรรูปผลิตภัณฑทาง
เกษตร
48. โครงการการผลิตวารสาร
อิเล็กทรอนิกพัฒนาการเกษตร
49. วารสารพระจอมเกลา ฉบับที่ 3
ปที่ 25
50. วารสารพระจอมเกลา ฉบับที่ 3
ปที่ 26
51. โครงการแนะแนวหลักสูตรและ
สัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง กลยุทธ
ในการศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษาใหประสบผลสำเร็จ
52. โครงการจัดทำทำเนียบผสู ำเร็จ
การศึกษา หัวขอวิทยานิพนธทไี่ ด
รับการอนุมตั ิ และบทคัดยอ
วิทยานิพนธประจำปงบประมาณ
2551
53. โครงการเผยแพรและแนะแนว
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
54. ฝกอบรมโครงการเกษตรเพือ่
อาหารกลางวันแกโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน
4 โรงเรียน (การทำปยุ หมักชีวภาพ
การผลิตผักปลอดสารพิษ
การเพาะเห็ดและการเลีย้ งสุกร)
55. โครงการฝกอบรมการเลีย้ งหมู
หลุมดินชีวภาพ (หมูตน ทุนต่ำ)

จำนวน
ผรู บั บริการ
(คน/เลม/
แผน/ฉบับ)
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
65
โรงเรียนในเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการ

ผดู ำเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร

บุคคลทัว่ ไป

36

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บุคคลทัว่ ไป
บุคคลทัว่ ไป
บุคคลทัว่ ไป

34
31
34

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บุคคลทัว่ ไป

33

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษาและบุคลากรทัว่ ไป

387

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษา และบุคลากรทัว่ ไป

550

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษา และบุคลากรทัว่ ไป

550

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ขาราชการ เจาหนาที่
นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป

203

บัณฑิตวิทยาลัย

เผยแพรแกมหาวิทยาลัย
และสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ

3,200

บัณฑิตวิทยาลัย

นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป
ครู-อาจารย นักเรียนหรือ
เยาวชนและเกษตรกร ผสู นใจ
ในบริเวณใกลเคียงกับ
โรงเรียน

1,500

บัณฑิตวิทยาลัย

191

วิทยาเขตชุมพร

41

วิทยาเขตชุมพร

เยาวชน เกษตรกร อาจารย
นักศึกษา และนักวิชาการ
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กิจกรรม
56. โครงการอบรมการปลูกพืชไมใช
ดินเพือ่ การผลิตพืชผักไมตดั ดอก
เชิงพาณิชย
57. โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑนม
ในโครงการอาหารเสริม (นม)
สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
10 โรงเรียน ในจังหวัดชุมพร
58. โครงการฝกอบรมหลักสูตร
ยุทธศาสตรการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพ
59. โครงการการใชคอมพิวเตอรใน
งานสถิตเิ พือ่ การวิจยั ในการศึกษา
ดวยโปรแกรม SPSS for Window
60. โครงการการทำสบสู มุนไพร
เพือ่ อุตสาหกรรมในครัวเรือน

ผรู บั บริการ

จำนวน
(คน/เลม/
แผน/ฉบับ)

ผดู ำเนินงาน

เกษตรกร เจาหนาทีเ่ กษตร
ประชาชนทีส่ นใจทัว่ ไป

45

วิทยาเขตชุมพร

นักเรียนและครู ระดับประถม
ศึกษา จ.ชุมพร

442

วิทยาเขตชุมพร

บุคลากรของวิทยาเขตชุมพร
และผสู นใจ

66

วิทยาเขตชุมพร

บุคลากรของวิทยาเขตชุมพร
และผสู นใจ

66

วิทยาเขตชุมพร

110

วิทยาเขตชุมพร

30

วิทยาเขตชุมพร

30

วิทยาเขตชุมพร

35

วิทยาเขตชุมพร

22

วิทยาเขตชุมพร

35

วิทยาเขตชุมพร

ครู-อาจารย ของโรงเรียน
ประถมและมัธยมศึกษาใน
จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี
ระนองและประจวบคีรขี นั ธ
61. เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งและ
กลมุ ผเู ลีย้ งสัตวน้ำ, เกษตรกร
การแปรรูปปลาดุกและปลานิล
นักวิชาการประมง, เจาหนาที่
แปลงเพศ (ในตำบล) ตามแนวทาง เกษตรและผสู นใจทัว่ ไป
เศรษฐกิจพอเพียง
62. การเพาะเห็ดนางฟา
นักเรียนและครูอาจารยจาก
โรงเรียน ตชด. เกษตรกร
ผสู นใจทัว่ ไป
63. การใชภาษาอังกฤษในชีวติ
บุคลากร/นักศึกษา/
ประจำวัน “English for daily
นักเรียน
Life”
64. การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชเศรษฐกิจ อาจารยทสี่ อนสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและสาขาเกษตร
ของโรงเรียนตาง ๆ/เกษตรกร
65. โครงการฝกอบรมสวน
อาจารยทสี่ อนสาขาวิชา
พฤกษศาสตรในโรงเรียนตาม
ชีววิทยาและผรู บั ผิดชอบ
โครงการสวนพฤกษศาสตรใน
โครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนอันเนือ่ งมาจาก
ในโรงเรียนตาง ๆ นักเรียน
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน- นิสติ นักศึกษา ผสู นใจ
ราชสุดาฯ



กิจกรรม
66. การจัดนิทรรศการ ประชุมวิชาการ
ทางการเกษตร การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ องคการเกษตรใน
อนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อกท.) ครัง้ ที่ 29
67. งานสัปดาหวทิ ยาศาสตร
ประจำปงบประมาณ 51

68. การจัดนิทรรศการงาน
เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิแ์ ละงานกาชาด
จังหวัดชุมพร
69. โครงการกระจายความรดู า นไอที
สสู ถานศึกษาภาครัฐ เอกชน/
ผปู ระกอบการและบุคคลทัว่ ไป
ทีอ่ ยโู ดยรอบสถาบัน (จำนวน
11 ครัง้ )
70. โครงการกระจายความรดู า นไอที
ดานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร
การใชงานคอมพิวเตอรทวั่ ไปและ
คอมพิวเตอรกราฟฟคสสู ถาน
ศึกษา ภาครัฐ เอกชน
ผปู ระกอบการและบุคคลทัว่ ไป
71. โครงการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติดา นวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรประยุกต และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
72. Interferrence in Wireless



73. มารจู กั กับ MPEG 4 Video
Coding (MPEG 4 VIDEO
Coding)

จำนวน
(คน/เลม/
แผน/ฉบับ)
600

วิทยาเขตชุมพร

นักเรียน นักศึกษาในสังกัด
สำนักงานการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน อาชีวศึกษาและ
การอุดมศึกษาในเขตพืน้ ที่
การศึกษาที่ 1 และ 2
ครู อาจารย นักเรียนและ
นักศึกษาใน จ.ชุมพร

5,266

วิทยาเขตชุมพร

600

วิทยาเขตชุมพร

บุคคลทัว่ ไป

392

สำนักวิจยั และบริการ
คอมพิวเตอร

บุคคลทัว่ ไป

112

สำนักวิจยั และบริการ
คอมพิวเตอร

อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป

274

สำนักวิจยั การสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป

32

สำนักวิจยั การสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิจยั การสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผรู บั บริการ
อาจารย นักวิชาการและ
บุคลากรทางการศึกษา

20
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ผดู ำเนินงาน

จำนวน
(คน/เลม/
แผน/ฉบับ)

กิจกรรม

ผรู บั บริการ

74. ขอกำหนดความปลอดภัยของ
อาคารตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร
75. จากทราย...สไู อทีสำหรับสมองกล

อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป

22

สำนักวิจยั การสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป

23

สำนักวิจยั การสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิจยั การสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

76. ความเปนไปไดในการนำสงกำลัง
ไฟฟาแบบไรสายในโลกแหงความ
เปนจริง
77. เทคโนโลยีการรักษาความ
ปลอดภัยสำหรับการสือ่ สาร
สารสนเทศ
78. การแบงแยกแบบเชิงเสนดวยวิธี
การของ Fisher
79. เทคโนโลยีไรสายกับความมัน่ คง
ปลอดภัยของขอมูล
80. รหัส Reed Solomon
81. อุกรณแฮปติกกับการประยุกต
ทางการแพทย
82. เหมืองขอมูลแบบกระจาย
83. โครงการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ “International
Conference on Engineering
Applied Science and
Technology” (ICEAST 2007)
84. Research in Wireless
Communication System
Wireless Censor Network at
Sydney University EIE
85. โครงการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ “The 5th
International sysposium on
Biocontrol and Biotechnology”

25

ผดู ำเนินงาน

อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป

31

สำนักวิจยั การสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป
อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป

20

สำนักวิจยั การสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิจยั การสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิจยั การสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิจยั การสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิจยั การสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิจยั การสือ่ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

34
21
23
29
274

อาจารย นักวิจยั นักศึกษา
บุคคลทัว่ ไป

36

สำนักวิจยั การสือ่ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขาราชการ, พนักงาน
ลูกจางของรัฐ

156

วิทยาลัยนานาชาติ



ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม
ภารกิจดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปนภารกิจหนึ่งที่สถาบัน ใหความสำคัญและมี
การดำเนินการอยางตอเนือ่ งโดยมีเปาหมายเพือ่ นำ
องคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประยุกตกบั การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพือ่
การอนุรกั ษภมู ปิ ญ
 ญาของทองถิน่ และเกิดประโยชน
ตอประเทศ ดำรงไวซึ่งความเปนเอกลักษณและ
ความภาคภูมใิ จของคนในชาติ และเพือ่ เปนรากฐาน
ของการดำเนินชีวิต ซึ่งในปงบประมาณ 2551
สถาบัน ไดจดั กิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและ
ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญา
ไทย เพื่ออนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไทย
เชนโครงการสืบสานมรดกความงามของ
สภาพแวดลอมทองถิน่ ไทย โครงการเสวนา
ธรรมตามรอยพระยุคลบาท “เศรษฐกิจพอ
เพียง” เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา โครงการ “สราง
ฝาย-ปลูกแฝก” ตามรอยพอ และสัปดาห
วัฒนธรรมไทยเปนตน
2. กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ทั้งของทองถิ่นและของชาติ เชน พิธีปฐม
นิเทศนักศึกษาใหม/ไหวครู โครงการพิธไี หว
ครูและครอบชางศิลปกรรม งานประเพณี
ลอยกระทง และงานสงกรานต เป น ต น

3. กิจกรรมทีก่ อ ใหเกิดความเขาใจและศรัทธา
ในสถาบันทางศาสนา เชน งานพิธกี ฐินพระราชทาน งานถวายเทียนพรรษา ละศีลอด
ในเดือนรอมฎอนและละหมาดตารอเวียะท
และธรรมจาริก เปนตน
4. กิจกรรมทีก่ อ ใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่
นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
เชนกิจกรรมเชียรสรางเสริมจริยธรรมตาน
ยาเสพติ ด บรรยายธรรมเพื่ อ เสริ ม สร า ง
คุณธรรม จริยธรรมและสรางจิตสำนึกที่ดี
โครงการบรรยายธรรมมะ เรือ่ งทำไมฉันตอง
รักองคกร โครงการความรคู คู ณ
ุ ธรรม และ
คายพุทธบุตร-พุทธรรม เปนตน
5. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน
จัดนิทรรศการ “พระอัจฉริยภาพของเจาฟาสิรนิ ธรในงานสถาปตยกรรมไทย” ดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 35 และ MUSIC WORK
SHOP เปนตน
6. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและ
ของชาติอนื่ ๆ เชน โครงงานคายสอนศิลปะ
เด็กชวงปดเทอม โครงการสอนศิลปะการ
วาดภาพเชิงปฏิบัติการใหกับนักศึกษาและ
เยาวชน อ.แมอาย จ.เชียงใหม โครงงาน
ละครถาป ด และโครงการแสดงศิ ล ปะ
Experimental Video Art 5 Exhibition ThaiEuropean Friendship 2008 เปนตน
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จำนวนนักศึกษาใหม จำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา ปการศึกษา 2551
จำนวนนักศึกษา
รวม
คณะ/หนวยงาน
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง
วิทยาลัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล
และการประยุกตใชงาน
รวม

1,603
407
724
955
1,014
104
172
197
-

256
64
200
48
108
150
13
26
8
22

56
3
11
2
4
2
4

1,915
474
924
1,014
1,124
258
185
197
26
10
26

5,176

895

82

6,153

จำนวนนักศึกษาทัง้ หมด จำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา รนุ ปการศึกษา 2551
คณะ/หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง
วิทยาลัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล
และการประยุกตใชงาน
รวม

จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

6,850
1,713
1,640
3,288
2,740
386
730
830
-

919
264
793
209
356
589
128
56
8
22

216
18
28
62
10
21
8
2
4

7,985
1,995
2,461
3,559
3,106
996
866
830
56
10
26

18,177

3,344

369

21,890


จำนวนผสู ำเร็จศึกษา จำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา รนุ ปการศึกษา 2550
คณะ/หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
รวมทัง้ หมด

จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

1,561
334
474
567
577
85
179
195

230
51
179
50
84
202
38
-

18
6
-

1,809
385
653
623
661
287
217
195

3,972

834

24

4,830
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ในปการศึกษา 2551 สถาบัน มีจำนวน บุคลากร 268 คน ผูชวยบริหาร (สาย ค.) จำนวน 418 คน
ทัง้ หมด 2,336 คน จำแนกตามประเภทเปนอาจารยประจำ ลูกจางประจำ จำนวน 179 คน ลูกจางชัว่ คราว จำนวน
(สาย ก.) จำนวน 986 คน ผชู ว ยวิชาการ (สาย ข.) จำนวน 463 คน และพนักงานราชการ จำนวน 22 คน

จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภท ระดับการศึกษา และตำแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอมูล ณ 10 มิถนุ ายน 2551
สาย ก.
คณะ/หนวยงาน

สาย ข.

ระดับการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ
ตรี

รวม ต่ำกวา

โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ.

สำนักงานอธิการบดี

0

0

คณะวิศวกรรมศาสตร

24

152

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

20

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

0

0

รวม
รวม ทั้งหมด

รวม ต่ำกวา

ป.ตรี

ตรี

โท เอก

ป.ตรี ตรี โท

0

0

29

13

0

42

18

80

10

108

150

0

0

139 122

91

98 4

315

1

17

11

0

29

19

66

3

88

432

128

18

107

30

22 2

161

0

12

1

0

13

7

26

1

34

208

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
คอมพิวเตอร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

13

0

28

7

11

6

24

52

สำนักหอสมุดกลาง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

7

0

34

8

12

1

21

55

สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

2

0

25

3

5

1

9

34

สำนักสงเสริมและบริการ
วิชาการพระจอมเกลา
ลาดกระบัง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

2

1

4

5

สำนักวิจัยการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

0

1

0

1

3

60

581

986

1

182

85

0

268

77

รวมทั้งสถาบัน

0

สาย ค.

345 480 257 243 6

306 35

418

1,672



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค
ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ของสถาบันเทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
ประจำปการศึกษา 2550 ณ ศูนยนทิ รรศการและ
การประชุมไบเทคบางนา เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2551



¶วายพระพรพระบาทสมเด็
จพระเจาอยห
ู วั
à¹×Íè §ã¹ÇÑ¹ÁËÒÁ§¤Åà©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ “5 ¸Ñ¹ÇÒÁËÒÃÒª”

เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 อธิการบดีพรอมดวย วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช”
คณะผบู ริหารสถาบัน รวมบันทึกเทปโทรทัศน เพือ่ ณ สตูดโิ อของสถานีโทรทัศน ชอง 9 อสมท.
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เนือ่ งใน

3 ธันวาคม 2550 “สจล. รวมใจเทิดไทองคราชัน”

เมือ่ วันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2550 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดจดั กิจกรรม
รวมทำดีเพื่อพอ ในงาน “สจล.รวมใจเทิดไทองค
ราชัน” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง โดยภายในงานนี้ ไดรับความ
รวมมือจากผบู ริหาร คณาจารย ขาราชการ พนักงาน
บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน เขารวมกิจกรรม
ดังกลาวเปนจำนวนมาก

¢อพระราชทานราชวโรกาสเข
าเฝาถวาย พระพรชัยมงคลและถวายเงิน
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนือ่ งในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองราชยครบ 60 ป
ในป พ.ศ.2549 และทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา
ในป พ.ศ.2550 คณะกรรมการมูลนิธพิ ระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวใน
พระบรมราชูปถัมภ ขอพระราชทานราชวโรกาสเขา
เฝาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเงิน แดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
สมทบทุนมูลนิธอิ นันทมหิดล
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจดั
ทำโลเกียรติยศ เพือ่ ขอพระราชวโรกาส พระราชทาน
โลเกียรติยศเชิดชูเกียรติ แกผมู ผี ลงานวิจยั ทีไ่ ดมสี ว น

ชวยยกฐานะใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ขึน้ เปน World Class University
จำนวน 3 ทาน เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ณ พระบรมมหาราชวังสวนจิตรลดา ประกอบดวย
1. ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทรโรสถ ผลงานวิจยั เรือ่ ง
“Combustion Engine Air-Intake Ozone & Air Ion
Generator” สิทธิบตั รอเมริกา เลขที่ 6,990,965 B2
2. รศ.ดร. ธีรวัฒน มงคลอัศวรัตน ผลงาน
วิจยั เรือ่ ง “Fingerprint Reagent” สิทธิบตั รอเมริกา
เลขที่ 5,221,627
3. รศ.ดร. เกษม สรอยทอง ผลงานวิจยั เรือ่ ง
“คีโตเมีย่ มควบคุมโรคพืช” สิทธิบตั รเลขที่ 6266สป/
200-ข

ดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จแทนพระองคในพิธพี ระราชทาน
เหรียญกาชาดสมนาคุณชัน้ ที่ 2 และ ชัน้ ที่ 3 แกผมู ี
อุปการะคุณแกสภากาชาดไทย ในวันอังคารที่ 29
เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ อาคารใหม สวนอัมพร

ซึง่ ไดมบี คุ ลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง เขารับพระราชทานเหรียญ
กาชาดสมนาคุ ณ ชั้ น ที่ 3 จำนวน 5 ท า น คื อ
รองศาสตราจารย ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ นางเชาวนิตย
ชาญสิทธิโชค นางกนกวรรณ นิลพงษ นายนิมิต
สาตรปรุง และนายปรีชา ผลงาม

ºØคลากรพระจอมเกลาลาดกระบังเขารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3



¹ายกรัฐมนตรีและนายกสภาสถาบัน เยี่ยมชมผลงานวิจัย
เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 เวลา 08.30 น.
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีและนายกสภาสถาบัน เยี่ยมชมผลงานวิจัย “โครงการวิจัย
พัฒนากลองตรวจการ เวลากลางคืนดวยรังสี อินฟาเรด”
ซึ่งเปนงานวิจัยรวมระหวางภาควิชาอิเล็กทรอนิกส

คณะวิศวกรรมศาสตร รวมกับสำนักงานวิจัยและ
พัฒนาการทหารกลาโหม วัตถุประสงคของโครงการ
เพือ่ ศึกษาหาแนวทางการพัฒนาตนแบบ Thermal
imaging camera เพื่อใชในการทหาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

Êจล.พัฒนาวิชาการ งานวิจยั รวมกับ University of Waterloo

ÊÓ

Prof.Dr.Peter L.Douglas คณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัยและความรวมมือระหวางประเทศของ
University of Waterloo ประเทศแคนาดา ไดเขา
พบผูบริหารสถาบัน และคณาจารย เพื่อแลก
เปลีย่ นขอคิดเห็นทางดานวิชาการและวิจยั โดยมี
รองศาสตราจารย ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ
รองอธิ ก ารบดี ทำหน า ที่ เ ป น ประธานในการ
ตอนรับ การพบปะในครัง้ นีไ้ ดมกี ารทำขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการดานการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับการเรียนการสอนและการวิจยั

นักงานประกันคุณภาพฯ จัดสัมมนาการจัดการความรใู นองคกร

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 สำนักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู จัดสัมมนา
การจัดการความรใู นองคกร เรือ่ ง “การจัดการความรู
จากภาคทฤษฎีสภู าคปฏิบตั เิ พือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
สำหรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ก าร” ณ ห อ งประชุ ม บุ น นาค
(หอง701) ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สจล.


เทศในหองสมุด
¾Ôธีเปดระบบการจัดเก็บและการบริการทรัพยากรสารนิ
ดวยเทคโนโลยี RFID

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 รศ.ดร.กิตติ
ตีรเศรษฐ อธิการบดี เปนประธานเปดระบบการ
จัดเก็บและการบริการทรัพยากรสารนิเทศในหองสมุด ดวยเทคโนโลยี RFID ณ โถงบริการ ชั้น1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง โดยมี

ผศ.กิตพิ งค มะโน ผอู ำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
เปนผกู ลาวรายงาน พรอมใหการตอนรับ ซึง่ ภายใน
งานดังกลาวมีผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษาของ
สถาบัน เขารวมพิธเี ปนจำนวนมาก

Íธิการบดี พรอมคณะผบู ริหารของสถาบัน รวมโครงการแกไขปญหาน้ำเนาเสีย

เมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2551 เวลา 09.00 น.
รศ.ดร. กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี พรอมคณะผบู ริหาร
ของสถาบัน รวมโครงการแกไขปญหาน้ำเนาเสีย หลัง
สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง โดยใชจุลินทรีย
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ เปนความรวมมือระหวางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กับ

กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 การเคหะแหงชาติ
สำนักงานเขตลาดกระบัง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
กรมควบคุมมลพิษ สถานีตำรวจนครบาล ฉลองกรุง
และคุณวิบลู สำเร็จวาณิชย ณ สถานีตำรวจนครบาล
ฉลองกรุง


¡ารชีแ้ จง แนวทาง และทิศทาง ของสถาบันในอนาคต โดยอธิการบดี

เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2551เวลา 13.00 น.
รศ.ดร. กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี ไดชแี้ จง “แนวทาง
และทิศทาง ของสถาบันในอนาคต” ใหแกอาจารย
ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ของสถาบัน
ไดรบั ทราบขอมูลตางๆ ณ หอประชุมใหญสถาบัน
จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร สจล. ซึง่ ไดรบั ความ
สนใจจากผูบริหาร เจาหนาที่ และบุคลากรของ
สถาบัน เขารวมเปนจำนวนมาก

Êถาบัน รายงานความคืบหนา พรอมตอบข
อซักถามความคืบหนา
¡ÒÃÍÍ¡¹Í¡ÃÐºº ¢Í§ Ê¨Å.

เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2550 สภาคณาจารย
โดย อาจารยพงษทิพย อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย ไดเชิญ รองศาสตราจารย ดร.กิตติ
ตีรเศรษฐ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง รายงานความคืบหนา
เกีย่ วกับราง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา



เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. .... ครัง้ ที่ 2 ในการปรั บ เปลี่ ย นสถาบั น เป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกำกั บ
(นอกระบบ) พรอมตอบขอซักถาม โดยมีบุคลากร
ตัวแทนนักศึกษาจากองคกร สโมสร และนักศึกษา
ผูที่สนใจจากทุกคณะทั้งสถาบัน รวมเขารับฟงเปน
จำนวนมาก ณ หอประชุมใหญสถาบัน

Ê
ถาบัน พบบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร รายงานความคืบ
หนา พรอมตอบขอซักถามความคืบหนาการออกนอกระบบ ของ สจล.
ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร

เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2551 สภาคณาจารย โดย
อาจารย พงษทพิ ย อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย
ไดเชิญ รองศาสตราจารย ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รายงานความคืบหนาเกีย่ วกับราง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ....

ในการปรับเปลีย่ นสถาบัน เปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
(นอกระบบ) พรอมตอบขอซักถาม โดยมีบคุ ลากรของ
คณะวิศวกรรมศาสตร และผูที่สนใจจากทุกคณะ
ทั้งสถาบัน รวมเขารับฟงเปนจำนวนมาก ณ หอง
ประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร

เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2551 สภาคณาจารย
โดย อาจารยพงษทิพย อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย ไดเชิญ รองศาสตราจารย ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รายงานความคืบหนาเกีย่ วกับราง
พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-

ลาดกระบัง พ.ศ. .... ในการเปลี่ยนสถาบัน เปน
มหาวิทยาลัยในกำกับ (นอกระบบ) พรอมตอบขอซักถาม โดยมีบคุ ลากรของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และผทู สี่ นใจจากทุกคณะทัง้ สถาบัน รวมเขารับฟง
เปนจำนวนมาก ณ หองประชุม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

Êหนถาบัา พรน อพบบุมตอบขคลากรของคณะสถาป
ตยกรรมศาสตร รายงานความคืบ
อซักถามความคืบหนาการออกนอกระบบ ของ สจล.



¡ารจัดการอบรม เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการและการประเมินผลโดยใชเครื่องมือ PART

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 สวนแผนงาน ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี เปนประธานเปดการสำนักงานอธิการบดี จัดการอบรม เรื่อง การติดตาม อบรม ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น 7 ห อ ง 701 อาคาร
ประเมิ น ผล โครงการและการประเมิ น ผลโดยใช กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
เครื่ อ งมื อ PART โดยได รั บ เกี ย รติ จ าก รศ.ดุ ษ ณี

¡

ารอบรม เรื่อง Benchmarking กระบวนการเทียบเคียงสูความเปนเลิศ

เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2551 สวนแผนงาน อธิการบดี โดยมีผูเขารวมการอบรม ประกอบดวย
จัดการอบรม เรื่อง Benchmarking กระบวนการ ผบู ริหาร ผปู ฏิบตั งิ านดานการวางแผน และผเู กีย่ วของ
เทียบเคียง สคู วามเปนเลิศ ณ หองประชุม 701 ชัน้ 7 เขารวมอบรมเปนจำนวนมาก
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สำนักงาน

§านแสดงมุทิตาจิต ประจำป 2551



เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2551 สถาบันเทคโนโลยี- โดยมีผูเขารวมงานแสดงมุทิตาจิตประกอบดวย
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จัดงานแสดง ผบู ริหาร คณาจารย บุคลากรของสถาบัน และผเู กีย่ วมุทติ าจิต ประจำป 2551 ณ หอประชุมใหญของสถาบัน ของ เขารวมงานเปนจำนวนมาก

¾Ôธีเปดงาน “ลาดกระบังแฟร ครัง้ ที่ 1”

เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2551 เวลา 19.00 น.
รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนประธาน
เปดงานลาดกระบังแฟร ครัง้ ที1่ โดยรวมมือระหวาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานเขตลาดกระบัง สมาชิกสภาเขตลาดกระบัง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษทั ในเครือนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง รวมกันจัดงาน “ลาดกระบัง
แฟร ครัง้ ที1่ ” ระหวางวันที่ 5-9 มิถนุ ายน 2551 ณ
ศูนยกฬี าพระจอมเกลาลาดกระบัง สจล.

ชาการ ระหวาง สจล. กับ
¾ÔธีลงนามความรKongjuวมมือทางวิNational
University

เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2551 รองศาสตราจารย
ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พรอมดวย Dr.JaeHyun Kim President of Kongju National University
พรอมดวยตัวแทนทั้งสองฝาย รวมลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการในพิธีลงนาม
ความรวมมือทางวิชาการ ระหวางสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กับ Kongju
National University ณ หองประชุม ชัน้ 6 หอง 606
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร


¹Ñดพบแรงงาน ปการศึกษา 2550

เมือ่ วันที่ 29-31 มกราคม 2551 เวลา 09.00- “นัดพบแรงงาน ปการศึกษา2550” เพือ่ ใหนกั ศึกษา
15.30 น. กองกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี- ชั้นปสุดทายพบผูประกอบการและสมัครงาน ณ
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดจัดงาน หอประชุมสถาบันฯ

äอซีที รวมกับ สจล. จัดทำโปรแกรม”เฮาสคปี เปอร 2008" สกัดเว็บไซตทไี่ มเหมาะสม

นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปน
ประธานในพิธีสงมอบโปรแกรมไอซีที เฮาสคีปเปอร
2008 ซึ่งกระทรวงไดรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง จั ด ทำขึ้ น
20,000 ชุด เพื่อแจกจายใหผูปกครอง ประชาชน
สถานศึกษา และหนวยงานตางๆ ไวใชเปนเครื่องมือ
ในการดูแลจัดการการใชอนิ เตอรเน็ตและเว็บไซตของ


เยาวชน รวมถึงปองกันการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ไมเหมาะสม โปรแกรมไอซีทีเฮาสคีปเปอร 2008 มี
ประโยชนในการควบคุมเวลาการเขาใชงานอินเตอรเน็ต
และสามารถกำหนดไดวา จะอนุญาตใหเขาใชงานเว็บไซต
ใดไดบา ง เชน ไมใหเขาเว็บไซตลามกอนาจาร และยังมี
คุณสมบัติกำหนดชวงเวลาการใชคอมพิวเตอร และ
โปรแกรมตางๆ รวมทัง้ การเลนเกมส และสามารถสราง
โปรไฟลการใชงานสำหรับผใู ช แตละรายได

ผูจัดทำ
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ

อธิการบดี

รองศาสตราจารย ดร.ดุษณี ธนะบริพฒ
ั น

รองอธิการบดี

ผชู ว ยศาสตราจารยสทิ ธิชยั เจริญเศรษฐศิลป

ผชู ว ยอธิการบดี

นางวันดี บุญยิง่

รักษาการแทนผอู ำนวยการสวนแผนงาน

จัดทำโดย : งานวิจย
ั สถาบัน
นางขนิษฐา สาคร

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นายจตุพร ศิรบิ รรณไพศาล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางวรรณา สอนพูล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

จัดพิมพ : งานธุรการ
นางจันทรศรี สุขวิเศษ

ผปู ฏิบตั งิ านบริหาร

นางมุกดา แกวจรัส

ผปู ฏิบตั งิ านบริหาร

ภาพประกอบ : สวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ
ขอขอบคุณคณะและหนวยงานตางๆ ทีใ่ หความอนุเคราะหขอ มูลและรูปภาพประกอบ

พิมพที่
จำนวน

หางหนุ สวน จำกัด วี.เจ. พริน้ ติง้
โทรศัพท 0-2872-2090-1
โทรสาร 0-2872-2092
600 เลม
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