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50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเปิดอาคารพร้อมทรงทอดพระเนตรงาน ๕๐ ปี 

พระจอมเกล้าลาดกระบัง



 เมือ่วนัที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๕๓ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด�าเนินเปิดอาคารปฏิบัติการกลางทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี” และ “อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร” ซึ่งทั้ง ๒ อาคาร ก่อสร้างเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง 

ในหลายสาขา เช่น ด้านสิง่แวดล้อม ด้านความมัน่คง ด้านดาราศาสตร์ และด้านดนตรไีทย หลงัจากนัน้ ได้เสดจ็ฯ ทอดพระเนตร

และเยี่ยมชมนิทรรศการ ๕๐ ปีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่จัดขึ้นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมและเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน 

 เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสถาบัน ๕๐ ปี พระจอมเกล้าลาดกระบังในครั้งนี้ สถาบันจึงจัดให้มีนิทรรศการ

ทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “Innovative Society” พระจอมเกล้าลาดกระบังสรรค์สร้างสังคมนวัตกรรม โดยวัตถุประสงค์หลัก

ในการจัดงาน เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความยินดีในโอกาสที่สถาบัน ครบรอบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ และ 

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอด ๕๐ ปีของสถาบัน นับ ๑,๐๐๐ ช้ิน 

จากนับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความคิด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนผู้สนใจท่ัวไปได้รับรู้ พร้อมแนะ 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยในอนาคต ทั้งนี้สถาบัน จะยังมุ่งพัฒนาให้สถาบันแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้าและ 

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน 

 นอกเหนือจากนี้ สถาบันยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนายกสภาสถาบัน เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย 

และเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�าประเทศไทย ในการส่งสารแสดงความยินดี ดังนี ้



K M
 I T L 

55

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Annual Report  2010

55

           สารจากนายกสภาสถาบัน

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ด�าเนินงานตามภารกิจการเรียนการสอน  

การวิจัย และการบริการสังคม มาครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2553 โดยปัจจุบันสถาบัน ได้ก้าวเข้าสู่ฐานะการเป็น

มหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัและเปน็สถาบันอดุมศกึษาท่ีเนน้การพฒันาบุคลากรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ซึง่ทีผ่า่นมาสถาบนั ได้สรา้งผลงานอนัเปน็ทีป่ระจกัษแ์ละเปน็ทีย่อมรบัจากสาธารณชน ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

อย่างมากมาย และที่เห็นได้เป็นรูปธรรมปรากฏชัดเจน คือ ผลงานวิจัยทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั จะอยูใ่นระดบัชัน้น�าของประเทศ ซึง่นบัเปน็นมิติหมาย

อันดีต่อการพัฒนาสถาบันให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป

 ผลงานอันน่าภาคภูมิใจดังกล่าว เปรียบเสมือนรางวัลแห่งความส�าเร็จ ที่ประชาคมชาวพระจอมเกล้า

ลาดกระบัง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้ช่ืนชมยินดีและถือเป็นบรรทัดฐานในการด�าเนินภารกิจของสถาบันต่อไป 

ในอนาคต โดยการรักษาระดับคุณภาพและพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป ผมมีความเช่ือมั่นว่า “พลังของชาว

พระจอมเกลา้ลาดกระบงั” อนัประกอบดว้ยคณะผูบ้รกิาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่นกัศกึษา ศษิยเ์กา่ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ทุกฝ่าย จะช่วยกันขับเคลื่อนสถาบันแห่งนี้ให้สามารถด�าเนินภารกิจและพันธกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและ

ประชาชน เป็นแหล่งรวมของผู้รู้ ผู้เรียน ผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม

ทุกระดับ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์

                                      นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง            
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 Message from the Ambassador, Embassy of Japan, 

 Bangkok, Thailand

 H.E. Mr. Kyoji KOMACHI

 I would like to express my hearty congratulations to the King Mongkut’s Institute  

of Technology Ladkrabang (KMITL) on its fiftieth anniversary. I am delighted that KMITL continues 

to be a symbol of friendship and cooperation between Thailand and Japan up to 50 years after 

our two governments signed the Agreement of Japanese Technical Cooperation for the Nondhaburi 

Telecommunications Training Center on 24 August 1960 which gave birth to KMITL. Since then, 

Japan has frequently collaborated with KMITL in such areas as technical cooperation, grant aid, 

and Japanese experts dispatch. The goal of this cooperation initially focused on training telephone 

technicians before shifting to the enhancement of research and development capabilities in the 

field of Information Communication Technology (ICT) at a later stage. The area of cooperation  

has also expanded from grounding in telecommunications to advanced ICT technologies.

 I am very happy to see a firmly established KMITL responding to the needs of society and 

producing many competent ICT experts necessary for Thailand’s technological and economic 

development. The successful growth of KMITL is a good example of Japan’s Official Development 

Assistance (ODA) and owes its success to the efforts of the people involved in its projects.  

This success story has impressed people both in Thailand and Japan, thus strengthening the ties 

between our two countries. I greatly appreciate the efforts made by those who have contributed 

in both countries.

 I am sure KMITL, now one of the most prestigious universities in Thailand, will continue 

to help consolidate the partnership between Thailand and Japan, as well as play a leading role 

in making Thailand a hub of ICT in the region.

 I wish KMITL further success for the future, and I hope that KMITL, as a symbol of  

our friendship, will increasingly occupy an even more important place in the years to come.
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  Message from the Ambassador, Embassy of the Federal Republic  

  of Germany, Bangkok, Thailand

  H.E. Dr.Hanns Heinrich Schumacher

 It is a great honor and a pleasure for me to be part of the celebrations on the occasion of 

the 50th anniversary of the King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. From its beginning in 

1960 KMITL has developed into one of the most distinguished universities in Thailand, not only in 

Information Technology but also in Architecture, Electrical Engineering and a number of other fields.

 International exchange is a corner stone of academic excellence. Consequently, KMITL has 

always been actively engaged in various forms of international collaboration. Germany played a major 

role as a cooperation partner throughout these 50 years. Numerous exchanges of lecturers and students, 

research collaborations and joint conferences with German universities and other German organizations 

have taken place on a regular basis.

 Let me just mention two recent highlights of this long and fruitful academic collaboration: 

Since 2003 KMITL closely collaborates with the Technical University “Bergakademie Freiberg” in Saxony. 

For several years now, KMITL students from the international program on Petrochemicals spend several 

weeks at the “Bergakademie Freiberg” during which they take classes and participate in academic 

excursions. In 2007 the successful exchange resulted in the first Thai-German Double Degree Program: 

the Master of Science and MBA in “International Management of Resources and Environment”  

a true milestone in the academic and educational collaboration between our two countries.

 A second highlight of cooperation is the “Bangkok 21” project, a joint project of KMITL,  

the German Technical Cooperation (GTZ) and Siemens AG. This initiative provides analysis and strategies 

for the systematic and sustainable development of Bangkok and its metro-politan area, trying to 

maximize its potential to become a world-class metropolis of the 21st  century. It therefore constitutes 

an excellent example of creative, future-oriented cooperation between an academic institute,  

an international organization of technical cooperation and a private company

 Looking back at these examples of successful Thai-German collaboration at KMITL, I would 

like to congratulate KMITL to its outstanding achievements and its active role in deepening the ties 

between our two countries in the area of scientific and academic cooperation.
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2552 

(พ.ศ. 2553) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

บางนา  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 

 โดยในปีนี้ มีบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เข้ารับพระราชทาน 

ปรญิญาบตัร ประจ�าปกีารศกึษา 2552 จ�านวนทัง้สิน้ 4,780 คน โดยมผีูท้รงคณุวฒุเิขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรดษุฎบีณัฑติ

กิตติมศักดิ์ จ�านวน 4 ราย ได้แก่ Prof. Kiyoshi Yamada เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, Prof. Dr.Yoshiaki Matsumae เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและ Prof. Dr.Yang Qian เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพตามค�าประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2552
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 ดร.กฤษณา ไกรสนิธุ ์เกดิเมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2495 จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรีด้าน

เภสชัศาสตร์จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ในปี พ.ศ. 2518 ระดบัปรญิญาโทด้านเภสชัวเิคราะห์ (Pharmaceutical Analysis) จาก

มหาวทิยาลยั Strathclyc สหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2521 และระดบัปรญิญาเอกด้านเภสชัเคม ี(Pharmaceutical Chemistry) 

จากมหาวิทยาลัย Bath สหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2524

 ดร.กฤษณา ไกรสินธุ ์ เป็นผู ้ที่มีส่วนส�าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาเภสัชเคมี  

เคมีอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ของประเทศและนานาชาติ ในช่วงระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ 

ท�างานในอุตสาหกรรมยาในหลายบทบาท อาทิ การควบคุมคุณภาพยา การผลิตยา การวิจัยและพัฒนายา การพัฒนาธุรกิจเพื่อ 

การค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีและผลิตภัณฑ์เภสัชธรรมชาติ เมื่อเริ่มรับราชการในองค์การเภสัชกรรม กระทรวง    

สาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2530 ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน 

เพื่อวิจัยและผลิตยาทั้งยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรกว่าหนึ่งร้อยชนิด พัฒนาการผลิตยาให้มีคุณภาพดีทัดเทียมกับ 

ต่างประเทศออกสูต่ลาดมากขึน้และมรีาคาถกูลง ผลงานอนัโดดเด่น คอื พฒันาผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยส�าหรบัใช้เป็นยา อาหาร และ 

เครือ่งส�าอาง พฒันาและผลติยาแผนปัจจบุนั เช่น ยารกัษาโรคเบาหวาน ยาลดความดนั ยาลดคอเลสเตอรอล และยาส�าหรบัเดก็ 

พัฒนาสตูรต�ารบัและศกึษาเภสชัชวีสมบรูณ์ของยาต้านเอดส์ชนดิต่าง ๆ  ได้แก่ ยาสามญัเอแซดท ี (AZT) ป้องกนัการตดิเชือ้เอดส์

จากแม่สูล่กู ยาสตูรผสมรวมเมด็ต้านเอดส์ หรอืจพีโีอเวยีร์ (GPO-VIR) และยาต้านเอดส์ชนดิอืน่อกี 5 ชนดิ ส่งผลให้ประเทศไทย

เป็นประเทศก�าลังพัฒนาประเทศแรกของโลกที่สามารถผลิตยาต้านเอดส์ท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูกกว่ายาน�าเข้าจากต่างประเทศ  

5 ถึง 20 เท่า รวมทั้งเพิ่มศักยภาพขององค์การเภสัชกรรมในการผลิตยาต้านเอดส์ ส่งออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ในประเทศ

เพื่อนบ้านของไทย ทั้งนี้ ยาจีพีโอเวียร์ถูกบรรจุในโปรแกรมการให้ยาต้านเอดส์แห่งชาติฟรี

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้ท�างานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ก่อสร้างโรงงาน

ผลิตยาต้านโรคเอดส์และยารักษาโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในทวีปอัฟริกา พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และ

ฝึกสอนบคุลากรของโรงงานผลติยา โรงพยาบาล และสถาบนัวจิยัและควบคมุคณุภาพยาแห่งชาตใินประเทศอฟัรกิา 15 ประเทศ 

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรของไทย ผลิตยาสมุนไพรไทยจ�านวน 4 ต�ารับ ใช้รักษาโรคและส่งเสริม 

สขุภาพของคนไทยในท้องถิน่ธรุกนัดาร และก่อต้ังหน่วยฝึกอบรม เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทีศ่กึษาด้านเภสชัศาสตร์และ 

ชาวอัฟริกาเดินทางมาเรียนรู้และฝึกงานการผลิตยาในขั้นอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งก่อสร้างโรงงานผลิตยาและก่อตั้ง 

หน่วยงานวิจัยด้านพืชสมุนไพร ถ่ายทอดความรู้ด้านเภสัชกรรมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  Harbin Institute of 

Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

คำาประกาศเกียรติคุณ

ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

ประจำาปีการศึกษา 2552 (12 พฤศจิกายน 2553)
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 ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ มีประสบการณ์ยาวนานท้ังในฐานะผู้บริหารและนักวิชาการ อาทิ ด�ารงต�าแหน่งท่ีปรึกษาด้าน

เภสัชกรรมขององค์กรให้ความช่วยเหลือด้านยาของเยอรมนี เพื่อส่งเสริมการผลิตยาในท้องถ่ินและการล�าเลียงส่งยาให้กับ

ประเทศในภมูภิาคอฟัรกิาโดยไม่คดิก�าไร ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถงึปี พ.ศ. 2550 เป็นทีป่รกึษาด้านเภสชักรรมในการผลติยาต้าน 

โรคเอดส์และยารักษาโรคมาลาเรียในอัฟริกา ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งคณบดีเกียรติคุณนานาชาติของคณะการแพทย์แผน 

ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์พิเศษ  

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศาสตราจารย์พิเศษ  (Visiting Professor)  

ด้าน Oriental Medicine ของมหาวิทยาลัย Harbin Institute of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 นอกจากน้ี ดร.กฤษณา ไกรสนิธุ ์ยงัได้รบัรางวลัต่าง ๆ  อาทิ รางวลั Global Scientific Award จาก Letten Foundation 

ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการชื่นชมและยอมรับผลงานด้านวิทยาศาสตร์ดีเด่นในด้านการศึกษาวิจัยและรักษาโรคเอดส์  

รางวัล Reminders Day AIDS Award 2005 (ReD Awards) ท่ีกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีในปี พ.ศ. 2548 และรางวัล 

รามอนแมก็ไซไซในปี พ.ศ. 2552 นอกจากน้ียงัได้รบัการคดัเลอืกจากนติยสาร Reader’s Digest ให้เป็น Asian of the Year 2007 

เมื่อปี พ.ศ. 2551 รวมทั้งได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยช้ันน�าท้ังในและต่างประเทศ ได้แก่ ปริญญา 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Mount Holyoke College ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี  พ.ศ. 2548 

เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Strathclyde สหราชอาณาจักร 

และปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Bath  เมื่อปี พ.ศ. 2552

 ในด้านผลงานทางวิชาการ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ มีบทความวิชาการกว่า 100 เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ  

การพัฒนายาจากสมุนไพร การผลิตยาจากสมุนไพรในขั้นอุตสาหกรรม การพัฒนาสูตรต�ารับยาต้านเอดส์ และอื่นๆ รวมท้ัง 

ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “กาบแก้ว บัวบาน ต�านานสมุนไพร” ร่วมกับคณะผู้เช่ียวชาญด้านสมุนไพรไทย เพื่อถ่ายทอด 

องค์ความรู้และประโยชน์ของสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้สาธารณชนชาวไทยได้น�าไปใช้ในชีวิต 

ประจ�าวัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจ

 ด้วยเหตทุี ่ดร.กฤษณา ไกรสนิธุ ์เป็นผูท้ีอ่ทุศิตนให้กบัวงการอตุสาหกรรมยาในหลายบทบาท อาท ิการควบคมุคุณภาพ

ยา การผลิตยา การวิจัยและพัฒนายา การพัฒนาธุรกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีและผลิตภัณฑ์เภสัชธรรมชาติ 

เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์และยอมรับท้ังผลงานด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย 

และด้านมนุษยธรรม นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญให้ปรากฏ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ 

ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง
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คำาประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ ดร.โยชิอาคิ มัทสุมาเอะ

ในโอกาสที่ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ประจำาปีการศึกษา 2552 (12 พฤศจิกายน 2553)

 ศาสตราจารย์ ดร.โยชิอาคิ มัทสุมาเอะ เป็นชาวญี่ปุ ่น ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก 

ด้านวิศวกรรมศาสตร์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก ในปี พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 2538 ตามล�าดับ ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งศาสตราจารย์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก และเคยได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกิวชิวโตไกใน ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2551 ต่อมาเมื่อได้มีการรวมมหาวิทยาลัยฮอคไคโดโตไก  

และมหาวิทยาลัยกิวชิวโตไกเข้ากับมหาวิทยาลัยโตไก ศาสตราจารย์ ดร.โยชิอาคิ มัทสุมาเอะ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตไก รับผิดชอบงานด้านการบริหารวิชาการและวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน

 ศาสตราจารย์ ดร.โยชิอาคิ มัทสุมาเอะ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสารกึ่งตัวน�า 

มีผลงานที่มีคุณค่าสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เป็นจ�านวนมาก เช่น  

การสื่อสารระยะไกลผ่านดาวเทียม ด้านสิ่งแวดล้อมโลก นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยพัฒนาเก่ียวกับการควบคุมและจัดการด้าน

ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าก�าลังรถโซลาเซลล์ที่ใช้แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ และมีผลงานตีพิมพ์จ�านวนมาก อาทิ “Space Charge 

Limited Current in Semiconductor Diamond Films” ในวารสารวิชาการ JJAP (Japan Journal Applied Physics) 

เมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นต้น

 ในระหว่างทีด่�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการส�านกัวจิยัและสารสนเทศ คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ และอธกิารบดขีองมหา

วิทยาลัยกวิชวิโตไก มาโดยล�าดบันัน้ ศาสตราจารย์ ดร.โยชอิาค ิมทัสมุาเอะ  ได้ให้การสนบัสนนุสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ โดยใช้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหาร 

การศึกษา เช่น การสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการจากสถาบันจ�านวนมากได้ไปศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยกิวชิวโตไก 

และส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกิวชิวโตไก กับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ด้วยเหตุที่ ศาสตราจารย์ ดร.โยชิอาคิ มัทสุมาเอะ เป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา  

ด้านวิชาการอย่างต่อเน่ือง ให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้มีความเจริญก้าวหน้า และ 

เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สภาสถาบันจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ศาสตราจารย์ ดร.โยชิอาคิ มัทสุมาเอะ เป็นผู้เหมาะสม 

ควรได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจ�าปีการศึกษา 2552 

เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยโตไกกับสถาบันสืบไป
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คำาประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์คิโยชิ ยามาดะ 

ในโอกาสที่ ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ประจำาปีการศึกษา 2552 (12 พฤศจิกายน 2553)

 ศาสตราจารย์คิโยชิ ยามาดะ เป็นชาวญี่ปุ ่น เกิดท่ีฮอคไคโด ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ 

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านบริหารกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2523 และปี พ.ศ. 2525 ตามล�าดับ นอกจากนี ้

ได้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านนโยบายสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยโตโฮคุ ประเทศญี่ปุ ่น ในปี พ.ศ. 2540 

และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการรับพิจารณาให้ได้รับปริญญาเอก

 ศาสตราจารย์คิโยชิ ยามาดะ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ ด้านกฎหมายเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร ์

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยโตไก และในอดีตได้ด�ารงต�าแหน่งทางด้านการบริหารการศึกษาหลายต�าแหน่ง เช่น ต�าแหน่ง

อธิการบดีของวิทยาลัยนานาชาติโตไกฮาวาย รองผู้อ�านวยการและผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ และประธานกรรมการ 

ด้านบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยโตไก เป็นต้น และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโตไกภายหลังจากท่ีได้มีการรวมมหาวิทยาลัย 

ฮอคไคโดโตไก และมหาวิทยาลัยกิวชิวโตไก เข้ากับมหาวิทยาลัยโตไก

 นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งผู้บริหารมาโดยตลอดแล้ว ศาสตราจารย์คิโยชิ ยามาดะ ยังมีความเชี่ยวชาญ 

ในเร่ืองของกฎหมายด้านเศรษฐศาสตร์ และการบริหารด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังเช่ียวชาญในเรื่องนโยบายการศึกษา 

ที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทางอุตสาหกรรม และการศึกษานานาชาติ ตลอดจนมีผลงานวิจัย 

เป็นจ�านวนมาก อาทิ บทความเรื่อง “A Study for Intellectual Property and Human Security, Human Security for 

21st Century” ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยโตไก

 ในระหว่างที่ ศาสตราจารย์คิโยชิ ยามาดะ ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู ้อ�านวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบด ี

ฝ่ายต่างประเทศ และต�าแหน่งอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยโตไกนั้น ได้ผลักดัน และสนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคณุทหารลาดกระบงัในด้านต่าง ๆ  มาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจบัุน ภายใต้โครงการแลกเปลีย่นทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลัย  

โตไกกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาทิ การฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษา การแลกเปล่ียน

อาจารย์และนักศึกษา การจัดท�าโครงการศึกษาสองปริญญาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมท้ังได้สนับสนุนให้มี

โครงการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่สถาบันเพื่อการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโตไกด้วย

 จากผลงานที่ ศาสตราจารย์คิโยชิ ยามาดะ ได้ท�าประโยชน์ในด้านการบริหารการศึกษา ซ่ึงเป็นผลให้เกิดความร่วม

มือทางวิชาการกับสถาบันโดยตรงมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเป็นผู้ทรงความรู้ และมีความสามารถด้านการบริหารธุรกิจ 

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป
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คำาประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ ดร.หยาง เชี่ยน

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ประจำาปีการศึกษา 2552 (12 พฤศจิกายน 2553)

 ศาสตราจารย์ ดร.หยาง เชี่ยน เป็นชาวจีน เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2502 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส�าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Northeast Agricultural College ระดับปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัย Reading  

สหราชอาณาจักร ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชา Life Science and Engineering มหาวิทยาลัย Harbin 

Institute of Technology นอกจากน้ียังเป็นกรรมการวารสาร China Bio-engineering รวมท้ังเป็นอาจารย์พิเศษของ 

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ศาสตราจารย์ ดร.หยาง เชี่ยน เป็นผู้มีผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ อาทิ 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติกว่า 200 เรื่อง ต�ารา 8 เรื่อง ผลงานวิจัยด้านการแยกล�าดับยีน 

ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคพืชของเชื้อรา เช่น Chaetomium cuperium, Trichoderma harzianum และ Chaetomium 

globosum ที่ปรากฏในฐานข้อมูล GENBANK และผลงานจดสิทธิบัตรด้านการปรับปรุงพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในการแปรรูป 

ของเสีย และผลงานวิจัยอื่นๆ กว่า 20 โครงการ

 ศาสตราจารย์ ดร.หยาง เชี่ยน เป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วงการศึกษาและวิจัยให้กับสถาบันเทคโนโลยี        

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยเป็นผูป้ระสานงานเพือ่ให้เกดิความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลยั Harbin 

Institute of Technology กบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ในกจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน อาทิ โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ณ มหาวิทยาลัย Harbin 

Institute of Technology โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์

เพ่ือการสอนและวิจยั โครงการวจัิยร่วมด้านเทคโนโลยชีีวภาพ โครงการศกึษาดงูานของบุคลากร รวมท้ังเป็นผูร้เิริม่การจดัประชมุ

วิชาการระดับนานาชาติ  The International Symposium on Biocontrol and Biotechnology ระหว่างมหาวิทยาลัย  

Harbin Institute of Technology กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปี พ.ศ. 2546 และ 

มีการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 8 มีนักวิจัยจากประเทศต่างๆ นอกเหนือจาก

ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมประชุม เช่น ฟิลิปปินส์ อินเดีย ญี่ปุ ่น อินโดนีเซีย ไนจีเรีย  

นอกจากน้ีแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.หยาง เชี่ยน ยังเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันได้รับ 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ณ มหาวิทยาลัย Harbin Institute of Technology อีกด้วย

 ด้วยเหตุที่ ดร.หยาง เชี่ยน เป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้เจริญก้าวหน้าและเป็นผู้ที่ได้ช่วยสนับสนุน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เจริญก้าวหน้าด้านการศึกษาและวิจัยด้วยดี นับว่าเป็นตัวอย่างท่ีดี

สมควรได้รบัการยกย่องสรรเสริญ และมคุีณสมบติัเหมาะสมทีจ่ะได้รบัปรญิญาปรชัญาดษุฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาเทคโนโลยี

ชีวภาพ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



TO BE NUMBER ONE

14

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

เสด็จเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตลาดกระบัง  รวมทั้งเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (Friend Corner) และทรงงาน

กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น. ณ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขต

ลาดกระบัง การจ�าหน่ายนิตยสาร TO BE NUMBER ONE พิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น รวมท้ังมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับ

เยาวชน เช่น กิจกรรมสอนร้องเพลง สอนการเป็นพิธีกร สอนเต้น และสอนการวาดภาพการ์ตูน 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553

  สารจากอธิการบดี

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นปีท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ  

50 ปี โดยตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา สถาบันได้สร้างบัณฑิตและบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และ

น�าองค์ความรู้ไปช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันได้จัดงาน 

ครบรอบ 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อเป็นการแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัย  

ของสถาบันที่ได้สร้างสรรมาอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2553 ซึ่งตัวอย่างผลงานที่น�ามาแสดง 

ได้แก่ แว่นตากันหลับใน  เครื่องผ่าหลังกุ้ง  การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ และหุ่นยนต์ไต่กระจก เป็นต้น

 การด�าเนินงานของสถาบัน นอกเหนือจากการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนและ 

ผลกัดนัการด�าเนนิงานตา่งๆ ใหบ้รรลเุปา้หมายทีก่�าหนดไวแ้ลว้ สถาบนัไดด้�าเนนิการวจิยัและสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ  

เพ่ือช่วยพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถน�าไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนา

ประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประจักษ์ชัดจากการที่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน ได้รับรางวัล 

เช่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ�าปี 2553 เกียรติบัตรเชิดชูจากมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลงาน 

การใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืน รางวัลชนะเลิศ และรางวัลวัสดุยอดเยี่ยม  

จากการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์นานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยท่ียื่น 

ขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอีก จ�านวน 27 เรื่อง

 การด�าเนนิงานในทกุดา้นของสถาบนั ทีผ่า่นมาส�าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยด ีเนือ่งจากสถาบนั ไดร้บัความรว่มมอื

ร่วมใจจากทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนของสถาบัน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน ผมขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้      

             

 (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ)

 อธิการบดี

            



K M
 I T L 

1717

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Annual Report  2010

17

 ตราประจ�าสถาบัน  เป็นวงกลมสองชั้น ภายในวงกลมชั้นในมี พระมหามงกุฎครอบเลขไทย “๔” ล้อมรอบด้วย 

ลายกนก ด้านบนของตราพระมหามงกุฎ เป็นรัศมี ด้านข้างทั้งสองข้างของตราพระมหามงกุฎ เป็นฉัตรห้าชั้นประกอบ 

พระเกียรติยศ ด้านล่างของตราพระมหามงกุฎมีค�าว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” 

 ตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สื่อความหมายว่า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 ตราพระมหามงกุฎ   สื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้เชิญตราเครื่องหมายรัชกาลที่ ๔ เป็นส่วนประกอบของตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 เลข ๔ สื่อความหมายถึง รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 

 รัศมีบนตราพระมหามงกุฎ  สื่อความหมายถึง พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 

 ฉัตรห้าชั้นประกอบพระเกียรติยศ  สื่อความหมายถึง ความร่มเย็นของพสกนิกร   

วิสัยทัศน์ เปน็สถาบนัทางการศกึษาชัน้น�าทีมุ่ง่วจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่สรา้งนวตักรรม

และองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญาและศิลปะวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่สากล

ปรัชญา การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ

ปณิธาน มุ่งมั่นให้การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และด�ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม

วันสถาปนาสถาบัน  ๒๔ สิงหาคม

ดอกไม้ประจ�าสถาบัน ดอกแคแสด

สีประจ�าสถาบัน สีแสด (สีประจ�ารัชกาลที่ ๔)

สิ่งสักการะประจ�าสถาบัน พระนิรันตราย
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553

ประว ัติความเป็นมาของสถาบัน  

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั เปน็สถาบนัตามพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528  

เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม ในทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทาง

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมท้ังท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 

2551 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ  

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ประกอบดว้ย พระนาม “พระจอมเกลา้”  ซึง่พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมราชลัญจกร “พระมหามงกุฎ” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจา้อยูห่วั ใหเ้ปน็ตราสญัลกัษณป์ระจ�าสถาบนั นบัเปน็สิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเปน็มหามงคลยิง่ สว่นค�าวา่ “เจา้คณุทหาร” นัน้ มไีวเ้พือ่

เป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เจ้าคุณทหาร” ตามที่ท่านเล่ียม  

พรตพิทยพยัต  ทายาทของท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ในการบริจาคที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถาบัน  ในปัจจุบัน

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือท่ีนิยมเรียกกันท่ัวไปว่า “พระจอมเกล้าลาดกระบัง” 

มีประวัติความเป็นมา ดังนี้

24  สิงหาคม  2503 ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการก่อตั้งศูนย์ฝึกโทรคมนาคม  

นนทบุรี  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

พฤษภาคม  2507 ศูนย์ฝึกโทรคมนาคม  นนทบุรี  เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี

24  เมษายน  2514 รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  

เข้าด้วยกัน และจัดตั้งเป็น “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า”

24  สิงหาคม  2515 วทิยาลยัโทรคมนาคมนนทบุร ีเปลีย่นช่ือเป็น คณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

ศูนย์นนทบุรี

15  พฤศจิกายน  2515 วทิยาลยัวชิาการกอ่สรา้งบางพลดั โอนมาสงักดัสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ศนูยน์นทบุร ี และ

เปลี่ยนชื่อเป็น  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

29  มิถุนายน  2517 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ไดโ้อนสงักดัจากกระทรวงศกึษาธกิาร มาสงักดัทบวงมหาวทิยาลัย

ของรฐั  และเปลีย่นค�าวา่ “ศนูย”์ เปน็ “วทิยาเขต” โดยศนูยน์นทบรุ ีเปลีย่นเปน็วทิยาเขตนนทบรีุ

ลาดกระบัง

10  พฤศจิกายน  2520 จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
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22  เมษายน  2522 วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร ได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า  วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง และเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต เป็นวิทยาเขตเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

9  พฤษภาคม  2524 วทิยาลยัเกษตรกรรมเจา้คณุทหาร เปลีย่นชือ่เป็น  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร และจดัตัง้ส�านกัวจิยั

และบริการคอมพิวเตอร์

20  กุมภาพันธ์  2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปลี่ยนเป็นสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

22  พฤษภาคม  2529 จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

9  ธันวาคม  2531 จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์  โดยแยกออกจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

29  พฤษภาคม  2534 จัดตั้งส�านักหอสมุดกลาง

20  มิถุนายน  2539 จัดตั้งวิทยาเขตชุมพร

27  กุมภาพันธ์  2539 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

29  สิงหาคม  2539 จัดตั้งส�านักทะเบียนและประมวลผล

8 มีนาคม 2551 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก�ากับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 45 ก วันที่ 7 มีนาคม 2551

15 กรกฎาคม  2551 ประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ใหจ้ดัตัง้และก�าหนดภาระหนา้ที่

ของสว่นงานในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงัตามประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 117 ง วันที่ 14 กรกฎาคม  2551  ดังนี้

  - ส�านักงานสภาสถาบัน 

  - ส�านักงานอธิการบดี  

  -  สว่นงานวชิาการ ประกอบดว้ยคณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์คณะครศุาสตร์

อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตชุมพร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ลาดกระบัง วทิยาลยัรว่มดา้นเทคโนโลยกีารบันทกึข้อมลูและการประยกุตใ์ชง้าน  

  -  สว่นงานอืน่ ประกอบดว้ย ส�านกัหอสมุดกลาง ส�านกับริหารวชิาการ ส�านกับริการคอมพิวเตอร ์ส�านกั

ทะเบียนและประมวลผล ส�านักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

1 เมษายน 2553 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้จัดตั้งส่วนงานในสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127  

ตอนพิเศษ 16 ง หน้า 69 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 คือ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

20 กรกฏาคม 2553 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้จัดตั้งส่วนงานในสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127  

ตอนพิเศษ 123 ง. หน้า 36 วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ดังนี้

  - ให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานเป็น 

   วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

  - ให้ยุบเลิกส�านักบริหารวิชาการ
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รายงานประจำาปี 2553

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศ.ดร.สิทธิชัย  โภไคยอุดม

2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

นายถาวร  พานิชพันธ์

2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

นายอภิชัย  บุญธีรถาวร

2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

ศ.ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์

2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์

2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

นายโอภาส  เขียววิชัย

2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

นายฉิม  ตันติยาสวัสดิกุล

2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

นายวุฒิพงษ์  โมฬีชาติ

2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์

2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

นายถวิล  อินทรักษา

2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

นายอนนต์  สิริแสงทักษิณ

2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน

พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์

2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน
ศ.ดร.พจน์  สะเพียรชัย

2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน
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รศ.ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ

อธิการบดี
13 ก.ค. 51 - ปัจจุบัน

รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา

กรรมการสภาสถาบัน
เลือกจากผู้แทนพนักงานสถาบัน

22 ต.ค. 52 - ปัจจุบัน

นายทวี  บุตรสุนทร

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
21 ส.ค. 51 - ปัจจุบัน

รศ.ดร.อภินันท์  ธนชยานนท์

กรรมการสภาสถาบัน
เลือกจากหัวหน้าส่วนงาน

2 มิ.ย. 53 - ปัจจุบัน

นายสมศักดิ์  ภูรีศรีศักดิ์

นายกสมาคมศิษย์เก่า
28 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

อาจารย์พงศ์ทิพย์  อินทร์แก้ว

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
21 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

รศ.ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ์

เลขานุการสภาสถาบัน
2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

กรรมการสภาสถาบันเลือกจากคณาจารย์ประจำา

กรรมการสภาสถาบันโดยตำาแหน่ง
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คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 รศ.ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ

 อธิการบดี
 13 ก.ค. 51 - ปัจจุบัน

2 รศ.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล

 รองอธิการบดี
 16 ต.ค. 51 - ปัจจุบัน

3 รศ.ดร.เสน่ห์  เอกะวิภาต

 รองอธิการบดี
 16 ต.ค. 51 - ปัจจุบัน

4 รศ.ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ์

 รองอธิการบดี
 16 ต.ค. 51 - ปัจจุบัน

5 รศ.กิติพงค์  มะโน

 รักษาการแทนรองอธิการบดี/รองอธิการบดี
 21 พ.ย. 52 - ปัจจุบัน

6 รศ.ทวี  เทศเจริญ

 รองอธิการบดี
 16 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 53

7 ผศ.เบญจวรรณ  อุบลศรี

 รักษาการแทนรองอธิการบดี/รองอธิการบดี
 21 พ.ย. 52 - ปัจจุบัน

165 7 3 42
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คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร์

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
23 ธ.ค. 50 - ปัจจุบัน

รศ.จิติ  หนูแก้ว

คณบดีวิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

14 ก.พ. 50 - ปัจจุบัน

รศ.ดร.กอบชัย  เดชหาญ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ก.ย. 49 - 31 ส.ค. 53

รศ.ดร.จันทบูรณ์  สถิตวิริยะวงศ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 พ.ย. 50 - ปัจจุบัน

รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
29 ต.ค. 52 - ปัจจุบัน 

รศ.ดร.อภินันท์  ธนชยานนท์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
29 ต.ค. 52 - ปัจจุบัน 

รศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ก.ย. 53 - ปัจจุบัน 

รศ.ดร.วรรณา  ตั้งเจริญชัย

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
28 ม.ค. 53 - ปัจจุบัน

รศ.เยาวลักษณ์  สุรพันธพิศิษฐ์

รักษาการแทน
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

1 ต.ค. 52 - 27 ม.ค. 53

รศ.ศักดิ์ชัย  ชูโชติ

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 ก.ค. 50 - ปัจจุบัน

ผศ.ดร.จิระเสกข์  ตรีเมธสุนทร 

รักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

10 มิ.ย. 53 - ปัจจุบัน

รศ.บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
29 ต.ค. 52 - ปัจจุบัน 

รศ.ดร.อานันทวัฒน์  คุณากร

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
29 ต.ค. 52 - ปัจจุบัน 
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รศ.ศุลี  บรรจงจิตร

ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและบริการ
วิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

29 มี.ค. 50 - ปัจจุบัน

ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย์

ผู้ช่วยอธิการบดี
1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 53

รศ.ดร.อิทธิชัย  อรุณศรีแสงไชย

ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียน
และประมวลผล

29 ต.ค. 52 - ปัจจุบัน 

ผศ.พวงเพชร  รัตนรามา

ผู้ช่วยอธิการบดี
1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 53

อาจารย์กษมพงศ์  พงษ์ชมพร

ผู้ช่วยอธิการบดี
1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 53

ผศ.ดร.สมศักดิ์  คูหาสวรรค์เวช

ผู้ช่วยอธิการบดี
6 พ.ค. 53 - ปัจจุบัน

อาจารย์กษมพงศ์  พงษ์ชมพร

ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดกลาง
30 ก.ย. 53 - ปัจจุบัน 

ผศ.โอชกร  ภาคสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดี
21 เม.ย. 53 - ปัจจุบัน

อาจารย์รวีศักดิ์  รักใหม่

ผู้ช่วยอธิการบดี
1 ต.ค. 51 - ปัจจุบัน

รศ.สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถี

ผู้ช่วยอธิการบดี
1 ต.ค. 51 - 31 มี.ค. 53

อาจารย์นรินทร์  ธรรมารักษ์วัฒนะ

ผู้อ�านวยการส�านักบริการคอมพิวเตอร์
29 ต.ค. 52 - ปัจจุบัน 

รศ.วิศรุต  ศรีรัตนะ

ผู้ช่วยอธิการบดี
1 ธ.ค. 51 - ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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นางวิภาพร  อินทรสุวรรณ

รักษาการแทนหัวหน้าส�านักงาน
สภาสถาบัน

นางวรนี  อมรลักษณานนท์

หัวหน้าส�านักงานอธิการบดี 

อาจารย์อรรถศาสตร์  นาคเทวัญ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี /
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพร

27 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

นายพันธมิตร  จันทร์นุช

ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ�านวยการ
ส่วนบริหารงานทั่วไป

(4 มิ.ย. 52 - 30 มิ.ย. 53)

นางจริยา  นามเสนาะ

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนบริหารงานทั่วไป
(1 ก.ย. 53 - ปัจจุบัน)

นางนิภา  หนูสังข์

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนตรวจสอบ

นางสาวสอาดองค์  อุตระ

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนกิจการนักศึกษา

อาจารย์มณฑา  พลรักษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี /
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพร

27 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะผู้บริหารหน่วยงานในสำานักงานอธิการบดี

คณะผู้บริหารหน่วยงานในสำานักงานสภาสถาบัน
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นายทศชัย  ไกรโชค  

ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ�านวยการ
ส่วนนิติการ

นางนิศากุน  วรุตม์พงศ์

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนบ�ารุงรักษาและยานพาหนะ 

นางวันดี  บุญยิ่ง

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนแผนงาน

นายโสพล  จันทรโชติ

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

นางปรานอม  เอี๊ยบศิริเมธี

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย

นางสุดาพันธ์  มั่นเข็มทอง

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนอาคารสถานที่

นางสาวเจริญสุข  ศึกษาศิลป์

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ 
ส่วนพัสดุ

นางสาววิจา  ตันติโมระ

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์

นางสาววันเพ็ญ  เกิดศรี

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวอำาพร  น้อยสัมฤทธิ์

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส่วนการคลัง

คณะผู้บริหารหน่วยงานในสำานักงานอธิการบดี



K M
 I T L 

2727

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Annual Report  2010

ส�านักงานสภาสถาบัน

หัวหน้าส�านักงานสภาสถาบัน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน คณะกรรมการตรวจสอบ

สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาวิชาการอธิการบดี

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการประเมินผลการบริหาร คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะกรรมการประเมินผลการบริหาร คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

คณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินสถาบัน คณะกรรมการพัสดุสถาบัน

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ส่วนงานวิชาการ

คณบดี

ส�านักงานอธิการบดี

หัวหน้าส�านักงานอธิการบดี

ส่วนงานอื่น

ผู้อ�านวยการส�านัก

ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2552

แผนภูมิการบริหารงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายกสภาสถาบัน
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แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน 

ส�านักงานสภาสถาบัน

- ส่วนบริหารงานทั่วไป
- ส่วนตรวจสอบ

ส�านักงานอธิการบดี
ส่วนงานวิชาการ

- ส่วนบริหารงานทั่วไป
- ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
- ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
- ส่วนการคลัง
- ส่วนพัสดุ
- ส่วนบ�ารุงรักษาและยานพาหนะ
- ส่วนอาคารสถานที่
- ส่วนแผนงาน
- ส่วนบริหารวิชาการ
 

และวิจัย
- ส่วนประกันคุณ

ภาพ
 

การศึกษา
- ส่วนวิเทศสัมพันธ์
- ส่วนกิจการนักศึกษา
- ส่วนนิติการ
- ส่วนประสานงานเพื่อการบริหาร
 

จัดการกลาง

ส่วนงานอื่น

ส�านักหอสมุดกลาง

- งานเทคนิค
- งานบริการสารนิเทศ
- งานเทคโนโลยีสารนิเทศ

ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

- งานควบคุมเครื่องและ  
 

ระบบเครือข่าย
- งานบริการคอมพิวเตอร์
- งานสารสนเทศสถาบัน

ส�านักทะเบียนและประมวลผล

- งานรับเข้านักศึกษาและ
 

ทะเบียนประวัติ
- งานทะเบียนการศึกษา
- งานบริหารการเรียนการสอน
- งานประมวลผลการศึกษา
- งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
- งานทุนการศึกษา
                                                     

ส�านักส่งเสริมและบริการวิชาการ
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

- งานบริการวิชาการและเทคโนโลยี
- งานทรัพย์สินทางปัญญา
- งานอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณ
ะวิศวกรรมศาสตร์

- ส่วนบริหารงานทั่วไป
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
- สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณ

ะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- ส่วนบริหารงานทั่วไป
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 

และการวางแผน
- สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขาวิชาการออกแบบ

คณ
ะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- ส่วนบริหารงานทั่วไป
- สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม
 

และการออกแบบ
- สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
- สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร
- สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  ทางการศึกษา

คณ
ะวิทยาศาสตร์

- ส่วนบริหารงานทั่วไป
- สาขาวิชาฟิสิกส์   
- สาขาวิชาคณ

ิตศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาสถิติ
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาเคมี
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

- ส่วนบริหารงานทั่วไป
- สาขาวิชาเทคโนโลยี
 

การผลิตพืช
- สาขาวิชาเทคโนโลยี
 

การผลิตสัตว์และประมง
- สาขาวิชาพัฒ

นาการเกษตรและ
 

การจัดการทรัพยากร
- ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

คณ
ะเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ส่วนบริหารงานทั่วไป
- สาขาวิชาเทคโนโลยี
 

สารสนเทศ

คณ
ะอุตสาหกรรมเกษตร

- ส่วนบริหารงานทั่วไป
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
- สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
- ศูนย์วิจัยและพัฒ

นา
- ศูนย์ห้องปฏิบัติการกลาง

วิทยาลัยนานาชาติ

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 

และเทคโนโลยีการออกแบบ

ส่วนบริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

- สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
- ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการร่วม  
 

ภาครัฐและเอกชน

ส่วนบริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
- ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

ส่วนบริหารงานทั่วไป

วิทยาเขตชุมพร

- ส่วนบริหารงานทั่วไป
- ส่วนวิทยบริการ
- ส่วนบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ข้อมูล ณ
 วันที่ 1 กันยายน 2553

หมายถึง หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานส่วนกลางในการให้บริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ

สถาบันเทคโนโลยีพ
ระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ส่วนบริหารงานทั่วไป
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 1. นายศิรวัชร รังสฤษฎ์โยธิน นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลจาก 

การประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติ ในงาน Furniture 

Design Award 2010 (FDA 2010)  ณ ประเทศสิงคโปร์ รางวัล GRAND 

AWARD และ BEST MATERAIL ชื่อผลงาน “เก้าอี้สตูล 3.4.4.1” 

  แนวความคดิ : ได้รบัแรงบันดาลใจจากการใชร้ปูทรงเรขาคณติ 

และ Origami ในการออกแบบจุดที่ท�าให้คว้ารางวัลคือความท้าทาย 

ในการออกแบบโครงสร้างให้สามารถรับน�้าหนักได้ 

 2. นางสาวศิริพิชญ์  อัยยิมาพันธ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ Home Textile Butterfly Award 2010 ชื่อผลงาน “Marine” 

  แนวความคดิ : ได้แรงบนัดาลใจจากการมองเหน็ แสงระยบิระยบัของแสงแดด

ท่ีกระทบกบัผวิของน�า้ทะเลจงึน�ามาถ่ายทอดความรูส้กึของการอยูร่่วมกบัทะเล ผืนทะเล 

ที่มีแสงแดดสะท้อนผ่านผืนผ้าม่าน โดยท�าให้ผ้าม่านท่ีออกแบบมีท้ังส่วนท่ีโปร่งและ

ส่วนทีท่บึท�าให้เรารูส้กึเหมอืนอยูใ่ต้ทะเล เหมอืนมทีะเลโอบล้อมเราไว้ซึง่เหมาะส�าหรบั

ติดในบ้านรมิทะเลหรอืตดิให้บ้านของผูท่ี้ช่ืนชอบทะเลท�าให้เหมอืนได้บรรยากาศของ

ทะเลตลอดเวลา

 3. นางสาวก่ิงนภา ด�ารงวัฒนโภคิน  นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Creative 

Arts ชื่อผลงาน “การออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากเส้นใยน�าแสงส�าหรับ 

ตกแต่งร้าน

  แนวความคิด :  เกิดแรงบันดาลใจมาจากการที่อยากจะท�าให้ผ้ามีชีวิต

ขึ้นมา โดยการทดลองและหาวัสดุที่มีความเป็นไปได้จนมาเจอเส้นใยไหม และเส้นใย

น�าแสงที่มีความเข้ากันเป็นอย่างดี เมื่อแสงตกกระทบจะท�าให้ผ้าสว่างขึ้นและเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยน�ามาตกแต่งภายใน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นักศึกษาของสถาบัน ได้สร้าง

ชื่อเสียงให้กับสถาบัน โดยได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้
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 4.  นางสาวมณีรัตน์  พระไตรยะ นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์

วิศวกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวด 

การวางแผนทางการตลาดและสื่อสร้างสรรค์ ผลงาน RD CAMP  

SEASON 3 : ค่ายภาษีสนุกส�าหรับคนรุ่นใหม่ 

 5.  นายอิสรา เทศทอง นายสัญญา กล่อมเกล็ด นางสาวนิธิรัตน์   

เฑียรบุญเลิศรัตน์ นางสาวอติรส อินทะริง และนางสาวอรอุษา อึ่งแดง  

นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบได้รับรางวัล

ชมเชยประเภทผลติภณัฑจ์ากใบหญา้แฝก ประเภทนกัศกึษา Design Camp 

จากการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ครั้งที่ 4 ประจ�าปี 2552 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 

 6. นายสุทธิกร รักเพื่อน นายเลิศชัย จุลกโกมล นายเอกวุฒิ พุทธชาด  

นายชาลี ราศี นายจักรพันธ์ จันดามี นายธนานัติ กะรนรักษ์ นายสรายุทธ์ มิสุด  

นายชาญชัย แสงโพธิ์ นายทศมาส ปาตรีสกุล นายปฏิภาณ  ส�าเนียง และ  

นายอรุณ  ขาวทุ่ง นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการ

แขง่ขนัหุน่ยนต ์ iNexus Thailand Robot Contest และไดเ้ปน็ตวัแทนประเทศไทย

เขา้รว่มแขง่ขนั Techfest iNexus 2010 ณ ประเทศอินเดยี จดัโดยสถาบนัเทคโนโลยี

แห่งเอเชีย และ Indian Institute of Technology (IIT) Bombay : Techfest ซึ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกชิงแชมป์ประเทศไทยถูก

จัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2552  ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จังหวัดปทุมธานี เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศสามอันดับแรกเป็น

ตวัแทนประเทศไทยเขา้รว่มการแขง่ขนั Techfest iNexus 2010 ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่22 - 24 มกราคม 2553 ณ เมอืงมมุไบ ประเทศ

อินเดีย

  7. นางสาวทญาดา อุปนันท์ นางสาวโยษิตา ยศรักษา 

และ นายชัยพฤกษ์ เรืองอ�าพันธ์  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม

เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน 

ในรายการคิดข้ามเมฆ ตอน ตลาดจ๋าหนูลาก่อน ซ่ึงเป็นการแข่งขัน

พัฒนาเครื่องดักจับหนูให้สร้างสรรค์ที่สุดและจับหนูได้มากที่สุด
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 8. นายธีร์พิสุทธิ์ เตชะไกรศรี นายเสถียรพงษ์ บริรักษ์ภูสิฐ นางสาวกนกสุดา เกรียงนรงค์เดช นายตนัย ช่วยบ�ารุง  

และ นายภูดิส ประเสริฐ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 18 th   

International Micro Robot Maza Contest 2009  ซึ่งเป็น 

การแขง่ขนัหุน่ยนตข์นาดเลก็นานาชาต ิโดยจดัการแขง่ขนัที ่Nagoya 

University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2552 รางวัล

ที่ได้รับจากการแข่งขันประกอบไปด้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก

รายการ Category 0 รองชนะเลิศอันดับ 3 จากรายการ Category 

1 รางวัล Best Effort Award of Category 1 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 จากรายการ Category 2 และรางวัล Best Performance 

Award of  Category 

 9. นางสาวรมณีย์ สุภาวสุทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ไดรั้บรางวลัเยาวชนดเีดน่ ประจ�าป ี2553 ในฐานะทีเ่ปน็ผูท้ีม่คีวามสามารถดเีดน่ และน�าชือ่เสยีง

มาสู่ประเทศชาติ จากส�านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา โดยมี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และนายจุรินทร์ 

ลักษณะวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบโล่รางวัล เมื่อวันที่ 8 มกราคม 

2553 ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

 10. นายภารุจ  ปวิภาดา และ นายมรุต  อุกฤษฎ์มโนรถ นักศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ

รางวลั โครงงานยอดเยีย่ม Innovation Suggestion  

Award 2010 พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท  

จากการเข้าร่วมประกวดโครงการ SCG Excellent 

Internship Program รุ่นที่ 9

 11. นายเจษฐวิชญ์  จันทรฆาฎ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ คุณภาพ

งานวจิยั ระดบัด ีเรือ่ง แบบจ�าลอง การควบคมุระดับออกซเิจน โดยใชเ้ครือ่ง Nasal Cannula จดัโดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2552

 12. นางสาวรุ่งอรุณ สุขส�าราญ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล : ประเภทโปสเตอร์ดีเด่น  

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่  

12 กุมภาพันธ์ 2553

 13. นายสรุวฒุ ิวจิารณ ์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท คณะวทิยาศาสตร ์ไดร้บัรางวลัที ่2 ในการเสนอผลงานวจิยั ประเภท

โปสเตอร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 5 ผลงานเรื่อง การสร้าง 

แบบจ�าลองโครงสร้างเมทัลโลไดอิเล็กทริก-โฟโทนิกแบนด์แกพที่มีการเติมข้อบกพร่อง จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553
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 14. นายสุวรรณ พลายพิชิต นักศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการเสนอผลงานวิจัย 

ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 5 ผลงานเร่ือง  

แหลง่จา่ยไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสงูปรบัแรงดันได้ด้วยระบบดจิติอล จดัโดยสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(สสวท.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553

 15. นายศุภกิจ ไตรรัตน์ภิบาล นายวุฒิพงษ์  พิพัฒน์พัลลภ นายปัญญา  

นพรินทร์  และ นายถิรวัฒน์  ขิงทอง นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ 

ไดรั้บรางวัลรองชนะเลศิอนัดับที ่1 รางวลัวจิยันวตักรรมยอดเยีย่ม โครงการประกวด

แผนงานวิจัยเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ICT สร้างไทยเข้มแข็งครั้งที่ 1 (ปี 2552) ผลงาน

นวัตกรรม ระบบถ่ายส�าเนาดิจิตอลแบบไร้แสง (Dark Scanner) จัดโดยกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

   16.  นายสิทธิศักดิ์  ทองประศาสน์ นายวุฒิพงษ์ พิพัฒน์พัลลพ  

นางสาววิชุดา ความชอบ และ นายพิชญ์ ศักดิ์ศิวะกุล นักศึกษาสาขาวิชา

ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด  

สิง่ประดษิฐส์ูน่วตักรรม ผลงาน ระบบตรวจสอบและปกปอ้งการถกูปากอ้นหนิ

ใส่กระจกรถ จัดโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อวันท่ี  

15 มีนาคม 2553

 17. นายจิรายุ แก้วสีคราม และนางสาวขวัญชนก จ�ารัส นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล 

รองชนะเลศิอนัดบั 2 ในการประกวด สิง่ประดิษฐ์สูน่วตักรรม ผลงาน การพฒันาระบบตรวจวดัน�า้ตาลในเลอืดโดยใช้กระบวนการ

ทางแสง จัดโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553

 18. นายเรวัติ งามวงษ์วาน นายอรรธพล บุญเนิน นายอนวิต 

สมานวงษ์ นายรณชัย พลายด้วง และ นายภราดร สมปาง ทีมมุ้งม้ิง นกัศกึษา

สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติพชื คณะเทคโนโลยกีารเกษตรไดร้บัรางวลั

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทานจาก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

ศรีรัชมิ์ พระวรชายาฯ จากการประกวดสวนหย่อม และสวนดอกไม้  

ในงานการจัดสวนหยอ่มเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว ระดับอุดมศกึษา ประจ�าป ี2552 ฟวิเจอรพ์ารค์ ในงานอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมสานต่องานพ่อสร้าง ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2552 

 19. นางสาวพิจิตรา ปิ่นกุล  นางสาวอมลรุจี โสภณปฏิมา นายณัฐพงษ์ เจียมตน นายสุกฤษฏิ์ ชอบอาภรณ์ และ  

นายศักดิ์ทวี ศรีดงยาง นักศึกษาในนามชมรมพืชสวนประดับ ได้รับรางวัลชมเชย ถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

โสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ จากการประกวดจัดสวนไม้ดอกชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 Thailand Flower  

Garden Competition 2009 จัดโดยสมาคมผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระหว่างวันที่  
17 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 



34

K 
M

 I 
T 

L 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553

 การผลิตบัณฑิต

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดตั้งข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งท�านุบ�ารุง 

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นรากฐานต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งการด�าเนินงานตาม 

ภารกิจหลักของสถาบัน ได้ตระหนักถึงความต้องการของสังคมและประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ คือพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับ

นานาชาต ิซึง่เน้นผลติก�าลงัคนทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพทัง้ดา้นวชิาการ คณุธรรม จรยิธรรม และมทีกัษะ

ทางวชิาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและความตอ้งการของประเทศ โดยในป ี2553 มจี�านวนคณะทัง้หมด 

7 คณะ 1 วิทยาเขต และ 4 วิทยาลัย คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตชุมพร  

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล และวิทยาลัย 

การบริหารและจัดการ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

          คณะวศิวกรรมศาสตรม์ปีณธิานคอื มุง่มัน่ใหก้ารศกึษาและสนบัสนนุการวจิยัระดบัสงู เพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูสู้น่กัศึกษา

และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพันธกิจหลัก คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของสังคมและประเทศ การผลิตและพัฒนางานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ในระดับชาติและนานาชาติ  

การให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อสังคมและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการวางแผนบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานะภาพการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ  

โดยการก�าหนดแผนปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การประกันคุณภาพการศึกษาการบริหารความเสี่ยง 

กลยุทธ์ทางการเงิน การเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ พัฒนาห้องวิจัย 

ใช้ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อการเรยีนการสอน เปน็การสรา้งความมัน่ใจใหแ้กแ่หลง่เงนิทนุวจิยัภายนอกในการพจิารณา

ให้ทุนวิจัยแก่คณาจารย์ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

การบริหารงานของสถาบัน และรองรับการเปลี่ยนสถานภาพของหน่วยงานเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ เป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน สาขาวิชาการออกแบบ และสาขาวิชาศิลปกรรม ท�าหน้าที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  

ปรญิญาโท และปรญิญาเอก โดยมสีว่นบรหิารงานทัว่ไปท�าหนา้ทีส่นบัสนนุและอ�านวยความสะดวก ในการจดัการเรยีนการสอน 

กิจกรรมนักศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 ผลการด�าเนินงาน ในปีการศึกษา 2552 มีบัณฑิตจบการศึกษารวมทั้งส้ิน 410 คน จ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ�านวน  

349 คน ระดับปริญญาโท จ�านวน 57 คน และระดับปริญญาเอก จ�านวน 4 คน
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

          มุ่งเน้นในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในด้าน

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นครูช่างอุตสาหกรรม 

นักเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคศึกษา และผู้บริหารอาชีวศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรม มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง 

การเรียนรู้และภูมิปัญญา ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรม 

การบริการวิชาการ และการวจัิยเพือ่พฒันาองคค์วามรูใ้หเ้กดินวตักรรมใหม่ๆ  ทีส่ะทอ้นถงึความเปน็ผูน้�าในศาสตรท์ีจ่ดัการศกึษา 

สร้างเครือข่ายพันธมิตรเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ สถาบันอาชีวศึกษา องค์กร สมาคม และสถาบันวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมท้ังหมด 29 หลักสูตร 

แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 16 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 12 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ�านวน 1 หลักสูตร 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ยึดหลักบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการคณะ เพื่อ 

ให้เกิดประโยชน์สุขของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของคณะ มีประสิทธิภาพและ 

เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของคณะ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ�าเป็น ปรับปรุงภารกิจของคณะให้ทันต่อ 

สถานการณ์ เพื่อให้ผู ้รับบริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ โดยมีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานผู ้บริหารทุกระดับทั้งคณบดี รองคณบดี ผู ้ช ่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากร 

สายสนับสนุน เป็นประจ�าทุกปีอย่างสม�่าเสมอ

คณะวิทยาศาสตร ์

          คณะวิทยาศาสตร์  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 สาขาวิชา ท�าหน้าที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โทและเอก 

ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาสถิต ิ

โดยมีศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสาตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ันสูง เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย ของ

นักศึกษาและคณาจารย์และส่วนบริหารงานทั่วไป ท�าหน้าที่ให้บริการประสานงานและอ�านวยความสะดวกในการจัดการเรียน 

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ปีงบประมาณ 2553 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด�าเนินการปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหารงาน รองรับการเปลี่ยนสถานภาพหน่วยงานเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ ได้แก่ 

 1. เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเคมีและสิ่งแวดล้อม เป็น สาขาวิชาเคมี เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี โทและเอก

 2. เปลี่ยนชื่อ ศูนย์บูรณาการการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เป็น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  มีภารกิจรับผิดชอบ ดังนี้

  2.1 หนว่ยบรหิารเครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์ใหบ้รกิารเครือ่งมอืวทิยาศาสตรข์นาดใหญท่ี่ไดร้บังบประมาณจดัซือ้จาก 

   โครงการเงินกู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ (USEEP) ในการจัดการเรียนการสอน 

   การวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และให้บริการแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและ 

   ภายนอกสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์เครื่องมือที่มีราคาสูงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  2.2 หน่วยบริหารจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์ มีภารกิจในการให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบชนิดและฤทธ์ิของ 

   จุลินทรีย์ ให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ของจุลินทรีย์และวิจัยพัฒนางานด้านจุลินทรีย์ 

   ทั้งระดับพื้นฐานและระดับประยุกต์
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  2.3 หน่วยพัฒนาและวิจัย มีภารกิจพัฒนาและวิจัยเครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติการ รวมท้ังจัดการเรียนการสอน 

   วชิาการเขยีนแบบวศิวกรรมและการผลติอปุกรณแ์กว้วทิยาศาสตร ์ทัง้นีห้นว่ยงานนีม้แีผนงาน จะถา่ยภารกจิ 

   ให้สาขาวิชารับผิดชอบตามความเหมาะสมต่อไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 ภารกจิหลกัของคณะ คอืการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการและทะนุบ�ารงุศลิปวฒันธรรม ด�าเนนิงาน

ตามนโยบายสภาสถาบันและสถาบัน รวมทั้งด�าเนินตามนโยบายของคณะ

 แผนการพัฒนาของคณะ คณะได้ด�าเนินการจัดท�าร่างแผนกลยุทธ์ของคณะ แผนการบริหารจัดการองค์ความรู้  

แผนบริหารความเสี่ยง แผนอัตราก�าลังสายวิชาการ แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และเตรียมข้อมูลเชิงประจักษ์ในการท�าแผน

พัฒนาบุคลากร

 นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ด�าเนินงานตอบสนองนโยบายสถาบันนอกเหนือจากภารกิจหลัก คือ

 1. โครงการศูนยว์จัิยและถา่ยทอดวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

ณ ต�าบลองค์พระ อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 2. งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี สถาบัน ได้แก่ ร่วมแสดงนิทรรศการของสถาบัน จัดงานนิทรรศการเกษตร 

เจ้าคุณทหาร จัดแรลลี่ปลูกป่าพัฒนาสถาบัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน ณ ต�าบลองค์พระ อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับ  Tokai University และเป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 28

 3. ตอบสนองนโยบายการจัดตั้งวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�าเนินการโดยไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชา มีส่วนบริหารงานท่ัวไปเป็นหน่วยงานสนับสนุน

การด�าเนินงาน โดยมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้

คณะยังได้ให้ความส�าคัญกับงานวิจัยและบริการสู่สังคม โดยคณะด�าเนินงานต่างๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น�าในระดับประเทศ

ทางการศึกษา และวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อีกทั้ง ผลิตงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กเ่ศรษฐกจิและสงัคม และมกีารเผยแพร ่ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้หลา่นัน้ โดยไดจ้ดัตัง้ ศนูยฝ์กึอบรมมาตรฐาน 

ทีม่หีลกัสูตรและการวดัความรู ้ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม เพือ่พฒันาศกัยภาพของบุคลากรอนัจะน�าไปสูก่ารพฒันา

ประเทศอย่างยั่งยืน

 ผลการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 คณะมีนักศึกษาท้ังหมด จ�านวน 783 คน จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี จ�านวน 92 คน ระดับปริญญาโท จ�านวน 146 คน และระดับปริญญาเอก จ�านวน 2 คน ด�าเนินการโครงการวิจัย 

รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ มีบทความที่ได้น�าเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 16 บทความ จัดอบรม 

ทางวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก จ�านวน 4 โครงการ จัดโครงการอบรมทางวิชาการให้แก่บุคคลากรภายในสถาบัน จ�านวน  

9 โครงการ และส่งบุคลากรไปเข้าร่วมอบรมภายนอก จ�านวน 20 หลักสูตร ส่วนด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะจัดกิจกรรม

ต่างๆ ได้แก่ การจัดพิธีท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ การจัดพิธีรดน�้าด�าหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์ การท�าบุญตักบาตร 

เนือ่งในวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา จดัโครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรม ให้กบันกัศกึษา รวมทัง้การสนบัสนนุและร่วมในพธิี

เกี่ยวกับการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร

           มุ่งมั่นและเสริมสร้างการผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ให้บริการทางวิชาการ ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ  

จากการจัดการเรียนการสอนของคณะที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ ควบคู่กับการเรียนภาคปฏิบัติและทฤษฎี ท�าให้บัณฑิต

สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองแบบยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าแบบเสรี นับเป็นความภาคภูมิใจ ที่บัณฑิต

ของคณะอตุสาหกรรมเกษตร มสีว่นส�าคัญ ต่อการพฒันาอตุสาหกรรมอาหาร และเกษตรของประเทศ ใหก้า้วไกลสูร่ะดบันานาชาต ิ

ผูส้�าเรจ็การศกึษาเปน็บณัฑติในสาขาวชิาอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยกีารหมกั และสาขาวชิาวศิวกรรมแปรรปูอาหาร 

จะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สามารถน�ามาประยุกต์เพื่อการแปรรูปผลิตผลเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการก�าจัดของเสียจากโรงงาน บัณฑิตทุกคนได้รับการฝึกงานในหน่วยงานของ 

ภาครัฐและเอกชน

วิทยาลัยนานาชาติ

 ท�าหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินการหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรของสถาบัน เพื่อให้มี 

หลักเกณฑใ์นการปฏบิติัทีเ่ปน็แนวทางเดียวกนัและเพือ่สรา้งความเป็นเอกภาพส�าหรบัทกุหลกัสตูร นอกจากท�าหนา้ทีก่�ากบัดแูล

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันแล้ว ทางวิทยาลัยนานาชาติได้ท�าการรับโอนภารกิจภายใต้โครงการ 

AUN/SEED-Net จากคณะวศิวกรรมศาสตร ์ซึง่เปน็โครงการพฒันาทรพัยากรมนษุยท์างดา้นวศิวกรรมศาสตรใ์นระดบัอดุมศกึษา

ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ความสนับสนุนจาก JICA รัฐบาลญี่ปุ่น โดยสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท�าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพหรือหน่วยงานหลัก เพื่อผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก ในด้าน Information and Communication Technology

 การด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2553  วิทยาลัยนานาชาติ มีผลการด�าเนินงานดังนี้

 1. ความร่วมมือทางวิชาการกับ Technische Universität Berga เพื่อด�าเนินการจัดการเรียนการสอน 

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรสองปริญญา ด�าเนินการประสานงานต่อหนังสือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับ ในกรอบ 

ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชา International Management of Resources and 

Environment (IMRE) 

 2. ความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างหลักสูตร 2+2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

กับ University of Glasgow  

 3. เปิดรับนักศึกษาโครงการ AUN/SEED-Net ในภาคเรียนที่ 2/2553

 4. ปรับปรงุหลกัสตูรทีไ่มเ่ปน็ไปตามมาตรฐานหลกัสตูร ป ี2548 จ�านวน 1 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

 การจัดตั้ง “วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง” ถือเป็นส่วนส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานาโนเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับแผนนโยบายของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

ที่ผลักดันการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกล่าวมาแล้ว
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 ดังนั้นทางสถาบันโดยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงเล็งเห็นความจ�าเป็น 

ที่ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าด้านนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะข้ึน จึงให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าลาดกระบัง ตามมติสภาสภาบัน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการด�าเนินงานและ 

พัฒนางานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี  

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ีวิทยาลัยนาโนฯ ยังมีภารกิจเพื่อผลิตบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก ส�าหรับตอบสนองความต้องการบุคลากรในงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีตามแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา 

ด้านนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 ปี 2553 วิทยาลัยนาโนฯ ได้พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน ซึ่งถือเป็น

หลักสูตรด้านวัสดุนาโนระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกของประเทศไทย

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล 

 เป็นหนึ่งในสามศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทาง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดตั้งและด�าเนินการศูนย์วิจัยร่วม 

เฉพาะทางดา้นเทคโนโลยกีารบนัทกึขอ้มลูและการประยกุตใ์ช้งาน ท่ีจดัท�าข้ึนระหวา่งส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

แหง่ชาต ิโดยศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิกบั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  

มีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ

 1. พัฒนางานวิจัย ด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้ ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบันทึก

ข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐ  

ภาคอุตสาหกรรรมและสถาบันการศึกษา

 2. พัฒนาบัณฑิตและบุคลากร ด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน และจัดสรรทุนวิจัยเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท 

และเอก

 3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านงานวิจัยระหว่างภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรรม 

และเอกชนในการด�าเนินการ และสนับสนุนการให้บริการวิชาการและให้ค�าปรึกษาทางเทคโนโลยีบันทึกข้อมูลให้แก่ 

ภาคอุตสาหกรรม ด�าเนินการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลให้แก่พนักงานภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ส่งเสริม

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานต่อผู้สนใจทั่วไป
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ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2553  

 1. เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน เป็น วิทยาลัยนวัตกรรม 

การจดัการขอ้มลู และใชช้ือ่ภาษาองักฤษวา่ College of Data Storage Innovation ตามมตสิภาสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 6/2553 

 2. การจัดตั้ง Research Unit  ประกอบไปด้วย

ล�าดับที่ ชื่อหน่วยวิจัย/ผู้จัดการ
ภาคอุตสาหกรรม
ที่ให้ความร่วมมือ

บทบาทหน้าที่

1 Control System in HDD
(ดร.สมยศ  เกียรติวณิชวิไล)

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด 

วจิยัดา้นระบบควบคมุในฮารด์ดสิกไ์ดรฟ ์ เพือ่กอ่ใหเ้กดิความรว่มมอื
ระหว่างบุคลากรในภาคมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม 

2 Advanced Metrology
(ดร.ศิริเดช  บุญแสง) 

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ทดลอง วิจัย ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าต่ออุตสาหกรรมและ 
ยกระดับทักษะความสามารถของบุคคลในวงการศึกษาของประเทศ
ในระยะยาว

3 Corrosion
(ดร.สุธา  สุทธิเรืองวงศ์) 

บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ตรวจวัดและติดตามพฤติกรรมการกัดกร่อน ซึ่งจะน�าไปสู่
ความสามารถในการป้องกันหรือยับยั้งการกัดกร่อนใน
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

4 Electrostatic Discharge in 
Hard Disk Drive Industry
(รศ.ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์) 

บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

วิจัยด้านการคายประจุไฟฟ้าสถิต สร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
ปรากฏการณ์คายประจุไฟฟ้าสถิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการวิจัยของ
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสกใ์นอนาคต

5 Tribology and Mechanical 
Engineering
(ดร.ชัยยนต์  เจตนาเสน)  

บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

วิจัยเทคโนโลยีไตรโบโลยีและการสั่นสะเทือนทางกลซึ่งถือเป็น
กุญแจส�าคัญต่อการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลด้วยฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์

6 Servo Track Writing HDD 
Process
(รศ.อาจินต์  น่วมส�าราญ) 

บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล 
สตอเรจ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

วิจัยด้านการเขียนสัญญาณเซอร์โวและกระบวนการฮาร์ดิสก์
ให้แก่อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยรวม

7 Signal Processing Advance 
Data Strorage Technology
(ดร.กสิน  วิเชียรชม)

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

วิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีหน่วยความจ�าแบบโซลิตสเตทชนิดเปล่ียนเฟส 
และเทคโนโลยีหน่วยความจ�าไม่ลบเลือนแบบ MRAM เพ่ือน�าเอาจุดเด่น 
ของแต่ละเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกัน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในเร่ือง 
ความจุ  ความเร็วในการท�างาน และอายุการใช้งานของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

 วทิยาลัยการบรหิารและจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ไดร้บัการจดัตัง้ตามประกาศ

สถาบัน เร่ืองการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวิชาการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 69 เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 16 ง เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553  

ตามประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2552 โดยให้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ และวิทยาการจัดการ 

รวมทั้งการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553

 วิทยาเขตชุมพร

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการกระจายโอกาสทาง 

การศึกษาไปสู่ภูมิภาค โดยด�าเนินการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศจ�านวน 1 แห่ง คือ วิทยาเขตชุมพร เพื่อเป็นศูนย์กลางทาง 

การศกึษาและวจิยั ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทางภาคใตข้องประเทศไทย ซึง่เปน็การกระจายโอกาส และความเสมอภาค

ทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพมาตรฐาน ประยุกต์ 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผสมผสานการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ินก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน อย่างยั่งยืน 

รวมทั้งได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ในระดับประเทศ และระดับสากล 

 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 สภาสถาบัน ได้มีมติให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวิชาการ

ในสถาบัน เพื่อให้มีการจัดโครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนงานในวิทยาเขตชุมพร เป็นไปอย่างมีระบบ มีความเหมาะสมและ

ชัดเจน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการด�าเนินงานตามภารกิจของวิทยาเขตชุมพร ให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีความ 

คล่องตัวและเกิดความรวดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยมี 

กรอบแนวคิดคือ

 1. เป็นโครงสร้างแบบกะทัดรัด และเน้นการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดข้ันตอน  

ลดการท�างานซ�้าซ้อน และลดต้นทุน

 2. เป็นการบริการรูปแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการและงานวิจัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และร่วมกับบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้วย

 4. เตรียมพร้อมส�าหรับการบริหารจัดการที่เป็นอิสระในอนาคต

 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 ในปีการศึกษา 2553 สถาบนัได้ด�าเนนิการปรบัปรงุหลกัสตูรทัง้หมดของสถาบนั ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

พ.ศ. 2548 ของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร จ�านวน 138 หลกัสตูร เปิดสอนหลกัสตูรนานาชาติ 

จ�านวน 9 หลกัสตูร  นอกจากนีย้งัได้มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรต่างๆ ทัง้กรณกีระทบกระเทอืนโครงสร้าง ไม่กระทบกระเทอืนโครงสร้าง 

การขอเปิดหลักสูตรใหม่ และการขอปิดหลักสูตร ดังนี้

1.  การปรับปรุงหลักสูตร
  กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  1. หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)

  2. หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)

   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  1. หลักสูตร ค.อ.ม. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)

  คณะวิทยาศาสตร์

  1. หลักสูตร วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
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 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  1. หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ปฐพีวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)

 

  กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

   1. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545)

   2. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

   3. หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

   4. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2546)

   5. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

   6. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2546)

   7. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

   8. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2547)

   9. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

  10. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2546)

  11. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

  12. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

  13. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

  14. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551)

  15. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545)

  16. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

  17. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

  18. หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมการวัดคุม (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551)

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

   1. หลักสูตร สถ.บ. สถาปัตยกรรม (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551)

   2. หลักสูตร สถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

   3. หลักสูตร ศศ.บ. ประติมากรรม (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2549)

   4. หลักสูตร ศศ.บ. ภาพพิมพ์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2549)

   5. หลักสูตร ศศ.บ. จิตรกรรม (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2549)

   6. หลักสูตร ศศ.บ. ภาพยนตร์และวิดีโอ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2548)

   7. หลักสูตร ศศ.บ. การถ่ายภาพ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2548)

   8. หลักสูตร ศศ.บ. การออกแบบสนเทศสามมิติ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

   9. หลักสูตร ศศ.บ. นิเทศศิลป์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2548)
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  คณะวิทยาศาสตร์

   1. หลักสูตร วท.บ. ปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551)

   2. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2548)

   3. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551)

   4. หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

   5. หลักสูตร วท.บ. สถิติประยุกต์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551)

   6. หลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551)

   7. หลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2548)

   8. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2548)

   9. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร

   1. หลักสูตร วท.บ. สัตว์ศาสตร์ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551)

   2. หลักสูตร วท.ม. ปฐพีวิทยา (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551)

   คณะอุตสาหกรรมเกษตร

   1. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552)

   วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

   1. หลักสูตร วท.ม. นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551)

   2. หลักสูตร ปร.ด. นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551)

  
2.  การเปิดสอนหลักสูตรใหม่
  คณะวิศวกรรมศาสตร์

   1. หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)

   2. หลักสูตร วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)

3.  การขอปิดหลักสูตร
  คณะวิทยาศาสตร์

   1. หลักสูตร วท.บ. ปิโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

   2. หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

   3. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

   4. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

   5. หลักสูตร วท.ม. เคมีประยุกต์ 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

   1. หลักสูตร วท.บ. (ต่อเนื่อง) อุตสาหกรรมเกษตร

   2. หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
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 คุณภาพบัณฑิต

 (1) ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต 

ตารางแสดงภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต จ�าแนกตามคณะ และระดับการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2552 

คณะ/หน่วยงาน

จ�านวน

ผู้ส�าเร็จทั้งหมด
กรอก

แบบสอบถาม
ทั้งหมด

ไม่มีงานท�าก่อน
เข้าศึกษาที่ สจล.

มีงานท�า ศึกษาต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

1,431
350
446
803
304
192
180
238
139

1,423
347
445
799
300
192
179
233
138

1,382
335
418
790
292
91
175
225
135

1,067
224
335
552
165
75
128
139
105

154
24
12
146
48
2
26
18
6

รวมทั้งหมด 3,983 3,956 3,843 2,790 436

 จากการส�ารวจภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง จากการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2553 และ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 

ซ่ึงเป็นการซ้อมรับปริญญาบัตรที่สถาบัน จากผลการส�ารวจพบว่า จากจ�านวนผู้ท่ีไม่มีงานท�าก่อนเข้าศึกษาท่ี สจล. 

จ�านวน 3,843 คน  เป็นบัณฑิตมีงานท�าใหม่จ�านวน 2,790 คน  

 (2) ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตสถาบัน รุ่นปีการศึกษา 2551

ตารางแสดงความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี จ�าแนกตาม หน่วยงาน

     ความพึงพอใจ

คณะ/หน่วยงาน

ความรู้ความ

สามารถ

ทางวิชาการ

ความรู้ ความ

สามารถพื้นฐานที่

ส่งผลต่อการท�างาน

คุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ

คุณสมบัติและ

พฤติกรรมของ

บัณฑิต

รวม

n x SD. x SD. x SD. x SD. x SD.

วิศวกรรมศาสตร์ 117 3.49 0.62 3.73 0.49 4.06 0.57 3.92 0.56 3.75 0.50

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 3.63 0.50 3.74 0.70 3.90 0.90 3.81 0.76 3.75 0.65

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 61 3.62 0.59 3.87 0.57 4.05 0.66 3.95 0.53 3.85 0.55

วิทยาศาสตร์ 42 3.34 0.69 3.55 0.79 3.99 0.90 3.75 0.79 3.59 0.74

เทคโนโลยีการเกษตร 42 3.43 0.60 3.76 0.40 4.13 0.37 3.89 0.36 3.76 0.36

เทคโนโลยีสารสนเทศ 31 3.35 0.54 3.78 0.42 4.20 0.66 4.13 0.45 3.79 0.44

อุตสาหกรรมเกษตร 15 3.26 0.59 3.62 0.44 3.90 0.46 3.77 0.26 3.59 0.39

วิทยาเขตชุมพร 9 3.62 0.76 3.80 0.53 4.27 0.63 4.13 0.52 3.88 0.53

รวม 340 3.47 0.62 3.72 0.56 4.05 0.65 3.89 0.59 3.73 0.54
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 จากการวเิคราะหข์อ้มลูการศึกษาความพงึพอใจของนายจา้งท่ีมตีอ่บัณฑติของสถาบัน ระดบัปรญิญาตร ีรุน่ปีการศกึษา 

2551 ในภาพรวม 4  ด้าน คือ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท�างาน คุณธรรม 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี และคณุสมบตัแิละพฤตกิรรมของบณัฑติ นายจา้งมคีวามพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมากจ�านวน 

3 ด้าน คือ ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท�างาน คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และคุณสมบัติ 

และพฤติกรรมของบัณฑิตโดย มีค่าเฉลี่ยรวม 3.72  4.05  และ 3.89 ตามล�าดับ โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

จ�านวน 1 ด้าน คือความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ย 3.47 โดยบัณฑิตในระดับปริญญาตรี นายจ้างมีความพึงพอใจ 

ในด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด  

 (3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  1. กิจกรรมนักศึกษา ในรอบปีงบประมาณ 2553 สถาบัน ได้ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ

นกัศกึษา โดยพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมของนกัศกึษา  และสรา้งจติส�านกึใหน้กัศกึษามรีะเบยีบวนิยั โดยเฉพาะการตรงตอ่เวลา 

ทัง้น้ีเพ่ือตอบสนองคณุสมบติัของบณัฑติใหต้รงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ  ซึง่มหีนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ คอืสว่นกจิการ

นักศึกษา และองค์การนักศึกษา เป็นองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาที่ส�าคัญ เช่น

   - การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553

    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั จดัปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่ปกีารศกึษา 2553 

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ 

จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภา

สถาบัน กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

นักศึกษาใหม่ รองศาสตราจารย์  

ดร. กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี  

กล่าวต้อนรับและแนะน�าสถาบัน 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา 

เจริญพรพาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ก�ากับดูแลส่วนกิจการนักศึกษา กล่าวแนะน�าส่วนกิจการนักศึกษา และการใช้ชีวิตในสถาบัน 

ให้กับนักศึกษาใหม่ได้ทราบ ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  พ.ศ. 2553

   - บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน 

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม

บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการ “ประชาชนคนไทย  

ท�าความดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา84 พรรษา ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553  

ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

ซ่ึงโครงการดงักลา่ว มนีกัศึกษา คณาจารยเ์จ้าหนา้ที ่บคุคลากรของสถาบนั

และผู้มีจิตอันเป็นกุศล  มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจ�านวนมาก
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 2. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยในปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันได้จัดงานนัดพบ

แรงงานประจ�าปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่  

26 - 28 มกราคม 2553 ณ หอประชุมสถาบัน  

ซ่ึงได้รับความสนใจจากนักศึกษาและผู้สนใจ 

เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

 3. วนิยันกัศกึษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 สว่นกจิการนกัศกึษาโดยงาน

วินยันักศกึษา ซึง่มหีนา้ทีด่แูลนกัศกึษาใหป้ฏบิตัตินใหถ้กูตอ้งตามกฎระเบยีบของสถาบนั 

ได้รณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อช่วยลดปัญหาการประสบอุบัติเหตุ  

และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยได้จัดให้มี โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ  

เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฎจราจรและเพื่อความปลอดภัย

  4. หอพกันักศึกษา สถาบนั ได้จัดใหมี้หอพกันกัศกึษา โดยมวีตัถุประสงค์

ในการให้บริการที่พักแก่นักศึกษาที่มีภูมิล�าเนาห่างไกล เพื่อให้นักศึกษาได้รับบริการที่ดี 

และปลอดภัย โดยนักศึกษาที่เข้าพักในหอพักได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน และมีความรัก

สามัคคี โดยสถาบัน ได้มีการจัดโครงการอบรม และกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการกิจกรรม

สัมพันธ์และเครือข่ายหอพักนักศึกษา โครงการอบรมผู้น�ากิจกรรมหอพัก โครงการอบรม

ผู้น�านักศึกษา โครงการหอพักสีขาว เพื่อให้นักศึกษาปลอดภัยจากสิ่งเสพติด เป็นต้น

 5. สุขภาพอนามัย สถาบันให้ความส�าคัญกับปัญหาสุขภาพอนามัยหรืออาการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียน

ของนักศึกษา จึงได้จัดให้มีแพทย์ จิตแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพคอยให้บริการ ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา พร้อมทั้งอบรม 

ให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่สนใจ

 6. ทุนการศึกษา สถาบัน ได้จัดต้ังกองทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยแบ่งประเภทของทุนการศึกษา ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาที่ให้กับนักศึกษาโดยไม่มีข้อผูกพัน

  2. ทุนการศึกษาที่ให้กับนักศึกษาผู้ท�าชื่อเสียงให้กับสถาบัน หรือ 

   ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันและหรือประเทศชาติ

  3. ทุนยืมเพื่อการศึกษาที่มีข้อผูกพัน หรือทุนส�าหรับนักศึกษา 

   ปริญญาตรีที่เรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่สถาบัน

  4. ทุนสนับสนุนเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอผลงาน 

   ทางวิชาการ

  5. ทุนประเภทอื่นๆ 

 โดยสถาบัน ได้จัดสรรเงินรายได้จากค่าธรรมเนยีมการศกึษาเพือ่สนบัสนนุกองทุนการศกึษาของนกัศกึษา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 16,610,405.08 บาท
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 การขยายพื้นที่การศึกษา  

 จากการทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุมีอบทีดิ่นใหส้ถาบัน เพือ่ด�าเนนิการจดัตัง้ศนูยว์จิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยสีูช่นบท มีเนือ้ที่

ประมาณ 1,000 ไร่ ต�าบลองค์พระ อ�าเภอด่านช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอ�าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และ 

อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นพื้นที่สูง เหมาะสมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจังหวัดสุพรรณบุรีและสถาบัน จะมีการ

วางแผนร่วมกันในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสถาบันได้มีบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือกับจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นคณะแรกที่เข้าไปใช้

พ้ืนที่ด�าเนินการทางด้านการวิจัยและการฝึกงานของนักศึกษา ซึ่งสถาบันจะเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 

โดยการน�าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปช่วยเกษตรกรในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นการด�าเนินงานสนองตามแนว

พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มีผลการด�าเนินงานดังนี้

 1. การเจรจาเบือ้งต้นในความรว่มมอืพฒันาการศกึษาทางดา้นเกษตร ระหวา่งคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและวทิยาลยั

เกษตรกรรมสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ซึ่งจะมีโครงการความร่วมมือ ดังนี้

  - โครงการผลิตบัณฑิตคืนถิ่นทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงจะเป็นการร่วมมือในการผลิตบัณฑิตระหว่าง 

   คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรับนักเรียน 

   เรียนดีจากจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าเรียนในโครงการ

  - คณะเทคโนโลยกีารเกษตรขอความรว่มมอืจากวทิยาลยัเกษตรกรรมสพุรรณบุร ีเพือ่เป็นสถานฝีกึงานนกัศกึษา 

   ของคณะ และเป็นสถานที่ท�าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการท�าวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์

 2. สถาบัน จัดส่งผู้แทนเดินทางไปยังโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎรังสฤษฏ์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 เพื่อจัดท�า

แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่โรงเรียน การเรียนการสอนและฝึกวิชาชีพทางด้านการเกษตร และจัดท�าแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่

บางใหญ่ อ�าเภอบางปลาม้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการอบรมวิชาชีพทางด้านการเกษตร 

 3. นายกสภาสถาบันพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและประธานสภาคณาจารย์

และพนักงาน ได้ตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีผู้ว่าราชการ 

จังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ 

 4. เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการจดัท�าแผนแมบ่ทโครงการจดัตัง้ศนูยว์จิยัและถา่ยทอดวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของสถาบัน ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกคณะและวิทยาลัย  เพื่อวางแนวทางการจัดท�าแผนแม่บทโครงการจัดตั้ง

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบัน ต�าบลองค์พระ อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัด โครงการรักษ์ป่า พัฒนาชุมชน ระหว่างวันท่ี 4-5 กันยายน 2553 ท่ีศูนย์วิจัย 

และถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต�าบลองค์พระ อ�าเภอ

ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมบ�ารุงรักษาต้นไม้ท่ีปลูกในโครงการแรลลี่ปลูกป่าพัฒนาสถาบัน ช่วยกันลดโลกร้อน  

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านไผ่สีทอง ที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์วิจัยฯ โดยมีกิจกรรมการทาสีห้องน�้า 

สนามเด็กเล่น ห้องสมุด ขุดบ่อปลา ของโรงเรียน ก�าจัดวัชพืชในสวนสมุนไพรของโรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน 

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง เป็นต้น
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 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 

 ในรอบปีงบประมาณ 2553 สถาบัน ได้มีการเจรจาขยายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา 

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อด�าเนินการด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิชาการและวิจัย ดังนี้

 - โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  

มหาวิทยาลัย/องค์กร วัตถุประสงค์

1. ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

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

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

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

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

 5)  Telecommunicat ions Advancements Organizat ion 
of Japan

To perform collaborative research on distance learning system 
using a satellite system

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

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

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

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

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

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

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

Promote cooperative research in the field of radio science 
(Ionosphere and Upper atmosphere)

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

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

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

To joint responsibilibe for the programin to maintain its high 
standard

 16)  Japan International Cooperation Agency Project Office 

for ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering 

Education Development Network

AUN/SEED-Net Project No. KMITL Collaborative Program

 17) Osaka University Lectures, symposia, workshops other academic activities, and 

exchange of research scholars

 18) Hokkaido University The students participating in the exchange program during 

the term of this memorandum

 19) Saga University Exchange of faculty and staff members, exchange of students, 

exchange of publications, joint research, other activities

 20) Fukuoka Institute of Technology A new joint program of intensive Japanese training rererred 

to a “Twinning” Program

 21) University of the Ryukyus Exchange of students, faculty and staff members, exchange 

of academic material, publications, and information, joint 

hosting of simars, conferences and symposia, joint research 

and other academic exchange

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

 23)  Japan International Research Center of Agricultural Sciences 

(JIRCAS)

The collaboration between the parties shall be into cooprate 

in planning and implementation of predetermined and 

mutually agreed upon research project

 24) MIE University To Exchange of materials in education and research, 
publications and academic information, exchange 
of faculty and research scholars, exchange of students, joint 
research and meetings for education and research

 25) Gunma University 1. Exchange of faculty members and researchers, 
2. Exchange of under-gradrate and graduate students, 
3. Exchange of information, publications and materials for 
academic purposes, 4. Conducting joint research and academic 
meetings, 5. Other activities as may be mutually agreed by 
the two parties.
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 26)  Tokai University, Yokohama Industrial Development 

Corporation (IDEC)

In order to promote international industry-academia-

government cooperation

 27)  King Mongkut’Institute of Technology Ladkrabang, Sirindhorn 

International Institute of Technology of Thammasat University, 

The National Science and Technology Development Agency, King 

Mongkut’s University of TechnologyThonburi Thailand; and            

Tokyo Institute of Technology, Japan

Sub-Agreement of the Memoranda of understanding On the 

cooperation in the first phase of a Joint Graduate Institute  

(a Joint Graduate Program in Automotive Engineering)

 28) Kyoto University The two parties agree to encourage and promote academic 

and scholarly activities

 29) Tokai University, Kyushu Campuses Exchange of scholars, students and exchange of academic 

Cooperation

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

 1) Ball State University To exchange documentation, faculty, staff and/ or students; To 

develop proposals in research, instruction, or service functions; 

To perform other activities within the scope and mission of both 

institutions

 2) Iowa State University of Science and Technology To exchange faculty and scientific research materials;  

To exchange information on building and developing specific 

laboratories and research centers; To exchange graduates  

and undergraduates

 3) Oklahoma State University To exchange teach ing and sc ient ific research 

materials : To exchange information on building and developing 

specific laboratories and research centers; To exchange 

graduates & undergraduates

 4) The University of Illinois To exchange faculty members and students; To carry out 

joint research projects of mutual interest

 5) The University of Michigan To promote academic cooperation

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

mutual benefit of both institutions

 7)  Satellite services division, office of Satellite data processing and 

distribution, national  environmental satellite data and information 

service, national oceanic and atmospherie administration, U.S. 

department of commerce

To ceate a Southeast Asian Satellite-based Fire Mitigation 

Center

 8) Fieldbus Foundation Foundation Certified Professinal Certificate, Certified Support 

Specialist Certificate, Certified Technical Specialist Certificate
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3. สหราชอาณาจักร (อังกฤษ - เวลล์ - สก๊อตแลนด์ - ไอแลนด์เหนือ) ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

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

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

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

 4) University of Glasgow To develop academic and educational cooperation and to 
promote mutual understanding between the two parties

4. ประเทศออสเตรเลีย ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

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

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

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

5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

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

 2) Technische Universitat Bergakademie Freiberg To purpose of scientific and cultural exchange

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

 4) Anhalt University of Applied Science (FH Anhalt) To exchange student, research, staff, information and materials

 5) EHEDG Regional Section By-Laws “EHEDG Thailand Regional Section”

 6)  Deutsche Geselischaft Fur Technische Zusammenarbeit, Bangkok 
and Siemens

To Cooperation on scientific and technical research and 
instruction as well as the utilization for innovation, cooperation 
on organizing of workshops and traning, cooperation on 
internships and training of students and employees 
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6. สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

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

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

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

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

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

 6) FEC, Nanchang University & FAI application & implementation of research project and 
intellectual poety rights

7. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

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

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

8.  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

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

2)  DE LA SALLE UNIVERSITY MANILA Exploe possibilities for faculty and staff exchanges for 
research, Explore the feasibility of student exchanges and 
study program, Seek support for projects determined to be 
mutually beneficial to both institutions

3)  Eastern Visayas State University Exchange of students and researchers, other activities

9.  สหพันธรัฐรัสเซีย ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

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

10. สาธารณรัฐเกาหลี ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

 1) Sun moon University To explore cooperation in education, research and cultural 
exchange
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 2) Mokpo National University To exchange faculty members and students; To carry out 
joint research by faculty members; To exchange academic 
materials and publications

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

11. สาธารณรัฐไต้หวัน ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

 1)  National Pingtung University of Science and Technology To constitute mutually beneficial programs of research and 
education

12. ประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

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

13. สาธารณรัฐออสเตรีย ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

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

14. ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

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

15. สหราชอาณาจักรแคนาดา ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

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

16. AUN/SEED-Net ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

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

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

หน่วยงาน วัตถุประสงค์

กระทรวงมหาดไทย พัฒนาข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1. พัฒนาทางวิชาการและห้องปฏิบัติการทั้งสองหน่วยงาน
2. เพื่อท�าการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.  เพื่อการทดสอบมาตรฐานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
 องค์ความรู้ต่างๆ

กรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการร่วมมือกันทางวิชาการด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพ 
ในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมมือพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD Cluster) 
ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนบัสนนุใหส้ถาบนั เปน็แหลง่พฒันาวชิาการของประเทศ, และสนบัสนนุ
ให้สถาบัน พัฒนาการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประเด็นวิจัยที่เป็นคอขวดของ
ประเทศ

ส�านักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โครงการจัดตั้งศูนย์กลางพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลเพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษา

ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางการวิจัย จัดท�าโครงการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้พันธมิตรในระบบวิจัยได้เกิดความร่วมมือการสร้าง
“สังคมการเรียนรู้”

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนการอบรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สนับสนุน 
คณะอาจารยแ์ละนกัศกึษา สจล. สนบัสนนุใหบ้คุลากร และกจิกรรมอืน่ๆ

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ความร่วมมือทางด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เพื่อด�าเนินการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรรวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(โครงการให้ทุนการศึกษาส�าหรับหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ) 
ระดับมหาบัณฑิต)

1.  รว่มกนัสรา้งระบบการพฒันา การผลติก�าลงัคนทางดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ระดับมหาบัณฑิต

2.  ให้นักวิจัยของ สวทช. และนักวิทยาศาสตร์ของ สจล.ร่วมมือกัน 
ในการท�างานวิจัย

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนบุคลากรในด้านการเป็นอาจารย์พิเศษ พัฒนาด้านฝึกงาน 
สนับสนุนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

จัดตั้งโรงเรียนน�าร่องเพื่อเป็นฐานการผลิตก�าลังคน
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ส�านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (ศูนย์บริหารออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ iSMEs)

ให้บริการปรึกษาแนะน�าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์  
เปน็แหลง่รวมข้อมลูข่าวสาร เปน็ศนูยก์ลางแนะแนวทาง การแกไ้ขปญัหา
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประสานความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้าน Organic Nanoelectronic Devices 
ด�าเนินการวิจัย ออกแบบ และวิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการค่ายหุ่นยนต์จิ๋ว Sumo BOT

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องก�าเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ การผลิตนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา การวิจัย การใช้เคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ การแสวงหาแหล่งทุน การแลกเปลี่ยนบุคลากร ข้อสนเทศ 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สง่เสรมิสนบัสนนุการวจิยัและการพฒันาดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยบูรพา สง่เสรมิพฒันาบคุลากรสายวชิาการ สายสนบัสนนุวชิาการและนกัศกึษา, 
สง่เสริมการท�าวจิยัร่วมกนั, ความร่วมมอืในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่
สงัคม, ในการจดัประชมุสมัมนาทางวชิาการ, ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรัฐ 11 สถาบัน

ร่วมมือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก พัฒนานักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ  
ร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ร่วมมือ
กิจกรรมด้านการวิจัยอื่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนสนับสนุน
การวิจัยและการประชุมร่วมกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พัฒนาบุคลากร นักศึกษา หลักสูตร การวิจัย ร่วมมือในการสัมมนา 
บริการทางวิชาการแก่สังคมพัฒนาสื่อการเรียน

มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือเป็นการร่วมมือกันทางวิชาการด้านการโอนหน่วยกิตและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 1. ร่วมมือการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา
2. ร่วมให้บริการวิชาการแก่สังคม
3. พัฒนาหลักสูตรวิจัย

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคนพิการ  ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และร่วมมือด้านวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร วิชาการ การท�าวิจัย และให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการ
และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แลกเปลี่ยนบุคลากร 
เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ การวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและพัฒนา และการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.) พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในระดับบัณฑิต
ศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พัฒนาอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต งานด้านวิจัยทางวิชาการ, งานด้านพัฒนาบุคลากร, ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน
การด�าเนินการตามโครงการ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุ
อุเทนถวาย

ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถองค์ความรู้ 
การพฒันางานวจิยั การบรกิารวชิาการ ของอาจารย ์ตลอดจนการพัฒนา 
การเรียนการสอนและกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่
บุคลากรของโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่
บุคลากรของโรงเรียนส่งเสริมการศึกษาต่อของนักเรียนและบุตรหลาน
ของบุคลากรในสถาบัน

โรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์ 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค โรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้า กาญจนบุรี และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

ร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียน
ครู-อาจารย์โรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ด้านการส่งเสริม
การศึกษาต่อ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2 มีความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทางด้านวิชาการ
แก่นักเรียน ครู-อาจารย์โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 4 ด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ด้านการส่งเสริม
การศึกษาต่อ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  นนทบุรี ด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
ด้านการส่งเสริมการศึกษาต่อ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
ด้านการส่งเสริมการศึกษาต่อ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
ด้านการส่งเสริมการศึกษาต่อ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
ด้านการส่งเสริมการศึกษาต่อ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
ด้านการส่งเสริมการศึกษาต่อ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
ด้านการส่งเสริมการศึกษาต่อ
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  พุทธมณฑล ด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
ด้านการส่งเสริมการศึกษาต่อ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี ด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
ด้านการส่งเสริมการศึกษาต่อ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต ความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
ด้านการส่งเสริมการศึกษาต่อ

โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ 1.  เพื่อให้สถาบัน และโรงเรียนมีความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย
2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครู

โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เพื่อจัดให้มีความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียน

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา มีความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการแก่นักเรียนและครู โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” มีความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครู โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขต 5 ประกอบด้วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ นิมิตใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

มีความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่
นักเรียนและครู

โรงเรียนดัดดรุณี มคีวามร่วมมอืในกจิกรรมดา้นสง่เสริมวชิาการ ดา้นสง่เสริมการเรยีนรว่ม 
ด้านส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน และด้านส่งเสริมการศึกษาต่อ

โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง มคีวามร่วมมอืในกจิกรรมดา้นสง่เสริมวชิาการ ดา้นสง่เสริมการเรยีนรว่ม 
ด้านส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน และด้านส่งเสริมการศึกษาต่อ

จังหวัดสุรินทร์ น�าองค์ความรู้ทางวิชาการมาใช้เพื่อพัฒนาจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแสดงเจตน์จ�านงในการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

การจัดตั้งและด�าเนินงานศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีบันทึกข้อมูลและ
การประยุกต์ใช้

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  (CAT Telecom) ร่วมมือการวิจัยพัฒนาเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีสื่อสาร

บริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จ�ากัด (มหาชน) สนับสนุนการด�าเนินการโครงการวิจัยพัฒนาออกแบบและอุปกรณ์ 
ต่อเนื่องจาก Wafers (Diodes 7 & Transistors) การวิจัยและบุคลากร
ด้าน Semiconductor Devices

บริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ากัด เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรสถาบัน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือการบริหารการปฏบิตังิานและการบริการขอ้มลู
ข่าวสารของ ร.ฟ.ท.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จัดโครงการส่งเสริมการเรียน e-Learning เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดพื้นฐานด้านการลงทุน

German Brewhouse Tawandang To cooperate in the field of brewing 
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Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) To encourage academic cooperation through research, 

study in furtherance of the advancement of learning

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด สนบัสนนุการด�าเนนิการโครงการวจิยัเพือ่ออกแบบเกีย่วกบัการท�าละออง

หมอกด้วยเทคโนโลยีอื่น เพื่อประโยชน์ทางด้านการบริการทางวิชาการ

บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมมือสนับสนุนด�าเนินโครงการวิจัยเพื่อออกแบบและรับถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีด้าน เซอร์เฟสเมาท์ โครงการวิจัยอื่นๆ

บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ร่วมมือกันในการทดสอบการด�าเนินงานของ ผู้ตรวจสอบพลังงานตาม

โครงการขยายผลมาตรฐานการจัดการพลังงาน

บริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จ�ากัด เพื่อวิจัยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในงานเครื่องจักรกล ฝึกอบรม

เทคโนโลยีชั้นสูงและแลกเปลี่ยนความรู้

บริษัทวิบูลย์วัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีและ

การออกแบบทางสถาปตัยกรรมและการพฒันาศกัยภาพของวสัดสุ�าหรบั

การกอ่สรา้งอาคาร การแลกเปลีย่น สง่เสรมิความรูใ้หแ้กอ่งคก์รและสังคม

บริษัทนีโอเฮ้าส โปรดักส์ จ�ากัด การใช้สถานที่ของบริษัทในการบริการวิชาการ

บริษัท อี ไอ ที เอส โชลูชั่น จ�ากัด ส่งเสริมสนับสนุนโครงการศูนย์ Apple Authored Training Center 
สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาการเรียนของศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อ 
การออกแบบ การจัดท�าห้อง U-Store Apple บริเวณคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
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ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

  การบริการห้องสมุด
 ส�านักหอสมุดกลาง ท�าหน้าที่ให้บริการด้วยทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ได้สัดส่วนตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร โดยมุง่เนน้การจดัหาทรพัยากรสารนเิทศประเภทสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ในการพฒันาเปน็

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว  

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ มีความร่วมมือในการบริการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับกลุ่มห้องสมุดสถาบัน

อดุมศกึษาและหนว่ยงานอ่ืน รวมทัง้สง่เสรมิและสนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการใหบ้รกิาร เพือ่สนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชใ้นสังคมแหง่การเรยีนรู ้พฒันาเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุการบรกิารและบรหิารจดัการอยา่งเพยีงพอและตอ่เนือ่งมคีวามพรอ้ม

ทั้งด้านระบบฐานข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการให้บริการ ดังนี้

 1) บริการยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง (Self Checkout)

 2) บริการตู้คืนหนังสือ (Book Return Station)

 3) บริการส่งถึงผู้ยืม (Delivery) ส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขยายเพิ่มไปยังอาคารชินวัตร

 4) บริการจองทรัพยากรสารนิเทศด้วยตนเอง (Self Renew)

 5) บริการอินเทอร์เน็ต ขยายพื้นที่ห้องบริการเป็น 2 ห้อง

 6) บริการนอกเวลาราชการ เพิ่มจ�านวนวันและเวลาการให้บริการในช่วงก่อนสอบ

map of kmitl’s mou

ที่มา : ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ส�านักงานอธิการบดี (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2553)
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ในปีงบประมาณ 2553 ส�านักหอสมุดกลางมีรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการดังนี้ 

ล�าดับที่ ทรัพยากรสารนิเทศ
ปีงบประมาณ

2550 2551 2552 2553
จ�านวนเปรียบเทียบ 310,377 377,403 361,726 375,932

1 หนังสือ 318,910 352,254 376,687 348,254

2 วารสาร 3,181 3,194 2,393 1,500

3 หนังสือพิมพ์ 82 79 81 71

4 วิดิทัศน์ 3,345 3,355 2,948 3,319

5 ซีดี-รอม 10,990 13,109 13,963 14,713

6 เทปบันทึกเสียง 1,391 1,391 1,391 1,391

7 ฐานข้อมูล 24 24 30 27

8 หนังสือ E-Book - - 17,835 24,360

9 วารสาร E-Journal - - - 1,403

10 ดรรชนีวารสารภาษาไทย - - - 6,251

11 วิทยานิพนธ์ Online - - - 3,698

12 ปริญญานิพนธ์ Online - - - 1,763

จ�านวนรวม 337,403 373,406 415,328 406,750

จ�านวนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 27,326 36,003 53,602 30,818

ร้อยละของจ�านวนที่เพิ่มขึ้น 8.81 10.67 14.82 8.20

  การบริการคอมพิวเตอร์

 หนว่ยงานสว่นกลาง ทีม่หีนา้ทีใ่นการใหบ้รกิารเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์บบมสีาย ไรส้าย บรกิาร

การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ระบบงานคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย รวมไปถึงบริการงานฝึกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆ แก่ทาง

สถาบัน คือส�านักบริการคอมพิวเตอร์  โดยในปีงบประมาณ 2553 มีผลการด�าเนินงานดังนี้

 ² งานควบคุมเครื่องแม่ข่าย (Server) 

  1. ด�าเนินการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 

   1.1 ระบบ Disk ที่เป็น SAS พื้นที่ในการจัดเก็บขนาด 10 TB

   1.2 ระบบ Disk ที่เป็น  SATA ส�าหรับส�ารองข้อมูล (Backup Data) ขนาด 10 TB

   1.3 เครื่องส�าหรับแชร์ไฟล์ (HNAS)

   1.4 อุปกรณ์เชื่อมต่อ Brocade Switch

  2. ด�าเนินโครงการ Cloud Computing ประกอบด้วย

   2.1 ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อ Gigabit Switch

   2.2 ติดต้ังเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยส�าหรบัใหบ้รกิารระบบ Mail System ระบบจดัการ Directory  Server  

    และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล
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   2.3 พัฒนา ปรับปรุงระบบงานให้บริการระบบจัดการ Directory Server  mail system  Web Server   

    FTP Server  ระบบ Virtualization และระบบบริหารจัดการ User account management

  3. ด�าเนินการติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สาย จ�านวน 30 จุด ได้แก่อาคารเฉลิมพระเกียรติ จ�านวน 17 จุด  

แฟลต อาคาร 4-8 จ�านวน 11 จุด และโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตรงข้ามอาคารเรียนรวม 12 ชั้น) จ�านวน 2 จุด

  4. ด�าเนนิการติดต้ังทดแทนอปุกรณก์ระจายสญัญาณระบบสญัญาณระบบเครอืข่ายไรส้าย จ�านวน 70 จดุ  ไดแ้ก ่

หอพักนักศึกษา อาคาร 7 และ 8 จ�านวน 30 จุด อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ D , E จ�านวน 20 จุด อาคารเรียนรวม 12 ชั้น 

จ�านวน 5 จุด และอาคารเจ้าคุณทหาร (รวงผึ้ง) จ�านวน 15 จุด

 ² งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล

  1. เปลี่ยน Core Switch ท�าให้ใช้งานได้เร็วและเสถียรมากขึ้น 

  2. เพิ่ม RAM บน Proxy Server ท�าให้เพิ่มความเร็วในการ Cache ข้อมูลที่อุปกรณ์  Proxy Server ได้ดีขึ้น  

ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายนอกสถาบันได้เร็วขึ้น

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นระบบสารสนเทศที่ส�านักทะเบียนและประมวลผล 

พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่  

และมุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการติดต่อและสื่อสารข้อมูล ระหว่างนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา สามารถดูข้อมูล 

ทุนการศึกษา รวมทั้งสมัครทุนการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ซ่ึงจะเป็นผลท�าให้มีความสะดวกรวดเร็ว 

ในการเข้าถึงและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ามาประมวลผลข้อมูลในการมอบทุนการศึกษา นอกจากนี้ระบบทุนกู้ยืม

เพื่อการศึกษานี้จะต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาที่จ�าเป็น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

การให้ทุนการศึกษาและ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับทุน



K M
 I T L 

6161

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Annual Report  2010

ด้านการวิจัย

Annual Report  2010



62

K 
M

 I 
T 

L 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553

 นโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน

 เป้าหมายหลักการวิจัยของสถาบัน มี 4 ประการ ประกอบด้วย

 1. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

 2. ผลิตงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

 3. ผลิตงานวิจัยที่สามารถน�าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

 4. ผลิตงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรในระดับนานาชาติ

 ทิศทางการวิจัยของสถาบัน

 ทิศทางการวิจัยของสถาบัน ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยอาศัยหลักของวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมเชิงฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างฐาน

ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ เช่น ด้านความมั่นคง ปลอดภัย (ICT security) หรือ การวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี 

ไฟฟ้า การสื่อสาร การบันทึกข้อมูล ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้และก่อประโยชน์ต่อสังคม ท้องถิ่น หรือประเทศ อีกทั้งสามารถ

พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อประเทศ

 2. การวิจัยด้านพลังงาน หมายถึง การวิจัยท่ีเก่ียวข้องทางด้านพลังงาน เช่น พลังงานทดแทน พลังงานท่ีไม่ได้มา

จากฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานทางเลือก การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การพัฒนาพลังงาน จากแหล่งต่างๆ 

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ โดยเน้นการวิจัยหลักเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  (1) การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับพลังงานจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ลม แสงอาทิตย์

  (2) การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับพลังงานจากพืช จุลินทรีย์ หรือทรัพยากรต่างๆ ในประเทศ รวมถึงการผลิต 

   แก๊สชีวภาพ (biogas) จากวัถตุดิบ หรือของเสียทางการเกษตร ครัวเรือนและอุตสาหกรรม การผลิต 

   เอทานอลจากจุลินทรีย์

  (3) การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการจัดการพลังงาน

 3. การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ 

ทางน�้า หรือทางดิน การใช้ทรัพยากรผิดประเภทและลักษณะ ตลอดจนปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน 

และชุมชนที่ไม่ถูกต้องและปัญหาจากของเหลือทิ้ง อันได้แก่ ขยะมูลฝอย รวมถึงการลดของเสีย การน�ากลับมาใช้และการใช้ซ�้า 

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 4. การวิจัยด้านการเกษตรและอาหาร หมายถึง การวิจัยด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืช สัตว์ จุลินทรีย์ เช่น 

การปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ เพื่อเพิ่มผลการผลิต ลดการเกิดโรค การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี การเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ 

ท่ีใช้ในการก�าจดัศตัรพูชื การวจิยัด้านอาหารและอตุสาหกรรมเกษตร การแปรรปูอาหาร และผลติทางการเกษตร การเพิม่มลูค่า

ให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร การพฒันาวตัถดุบิ กระบวนการผลติผลติภณัฑ์อาหารและอาหารสขุภาพ การผลติอาหารหมกัด้วย

จุลินทรีย์ ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) การป้องกันและก�าจัดสารพิษในอาหาร
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 5. การวิจัยด้านการเรียนการสอน หมายถึง การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างหนึ่ง เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง และเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนา เช่น การวิจัยชั้นเรียน 

(classroom research) หรือวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research) หรือเป็นงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียน

การสอน เช่น งานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อาทิ ชุดการสอน สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน  

ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมทางการเรียนการสอน

 6. การวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หมายถึง การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือแก้ไขปัญหาของ 

ท้องถิ่น โดยคนในท้องถิ่น (ที่มิใช่นักวิจัย) เป็นผู้ตั้งโจทย์และเป็นผู้ท�ากิจกรรมส่วนใหญ่ของการวิจัยนั้น นักวิจัยจะอยู่ในลักษณะ

เป็นผู้ช่วยเหลือ ที่ปรึกษา ผู้อ�านวยความสะดวก และสร้างการเรียนรู้ เพื่อให้ท้องถ่ินมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา

ตนเอง มากกว่าเป็นผูท้�ากจิกรรมหลกั และเป็นการวจิยัตามความต้องการของท้องถ่ิน เช่น ด้านการจดัการ ด้านพฒันาเทคโนโลยี

การผลติ การแปรรปูผลติภณัฑ์เกษตรหรอืด้านสิง่แวดล้อม เป็นต้น เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื ภายใต้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง หรือ

การศึกษาพฤติกรรมของคนในชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม 

วิถชีวีติของชมุชนตลอดจนค่านยิมบรรทดัฐานของคนในสงัคม เพือ่ศกึษาออกแบบจดัการสภาพแวดล้อมให้น่าอยู ่เหมาะสมและ

ยั่งยืนสอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศ

 7. การวิจัยด้านพัฒนาองค์กร หมายถึง การศึกษาวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของ

องค์กร ทัง้องค์กรต้นสงักดัและองค์กรภายนอกผูเ้ป็นเจ้าของทนุวจิยั รวมทัง้การวจิยัพฒันาองค์ความรูต่้างๆ ทีมุ่ง่น�าสูก่ารพฒันา

วิชาการและการให้บริการของหน่วยงาน

 8. การวจิยัด้านการออกแบบและศลิปวฒันธรรม หมายถงึ การศกึษาวจิยัทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่การสร้างแนวทางหรอื

กระบวนการ หรือต้นแบบ หรือ สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแบบ หรือศิลปะมุ่งสู ่

การประยุกต์ใช้หรือการเกิดประโยชน์ต่อสังคม

 9. การวจิยัด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ หมายถงึ การศกึษาและวจิยัเพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐับาล

ในการสนับสนุน การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การพัฒนาระบบ 

ราง การขนส่งและลอจิสติกส์ การพัฒนาเครือข่ายการใช้ทรัพยากรน�้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพลังงานทดแทน และ 

การบูรณาการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 10. การวิจัยพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี หมายถึง การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวัสดุนาโน 

(Nanomaterial) ด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์ (Nanoelectronics) และด้านนาโนชีวภาพ (Nanobiology) เพื่อน�ามาสร้างและ

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคมหรือประเทศชาติ รวมทั้งน�าไปใช้ประโยชน์ และเกิดเครือข่ายการวิจัย 

ภาคอตุสาหกรรม หรอืเพิม่มลูค่าให้แก่สนิค้า โดยเน้นการศกึษาวจิยั และพฒันาให้เกดิประโยชน์ด้านต่างๆ อาทเิช่น ด้านพลงังาน 

พลังงานทดแทน สุขภาพและการแพทย์ ด้านการเกษตรและอาหาร การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานส�าหรับการใช้ 

ในการศึกษาวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี
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รายงานประจำาปี 2553

 1. ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ อาจารย์ประจ�า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  

ประจ�าป ี2553 สาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมวจิยั จากส�านกังาน

คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) ศาสตราจารย ์ดร.โมไนย ไกรฤกษ ์เปน็

นักวิจัยซึ่งได้อุทิศตนให้กับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่น 

ที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม และเป็นผลงานวิจัยที่สะสมกันมา ทั้งเป็นผู้ท่ีมี

จริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นท่ียอมรับและยกย่องในวงวิชาการ สมควร

เป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่น 

 2. ดร.บรรจง  บุญชม อาจารย์ประจ�าวิทยาเขตชุมพร ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2553 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  

โดยได้รับพระราชทานโล่ห์เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา จากผลงาน 

ทางด้านการสังเคราะห์สารโลหะฟอสเฟต โดยศึกษาทฤษฎีทางด้านพลศาสตร์ และ 

เทอร์โมไดนามิกส์ ของการสลายตัวทางด้านความร้อน ซึ่งสารดังกล่าว มีความส�าคัญคือ  

น�าไปใชเ้ปน็ตวัเรง่ปฏกิริยิา เปน็สเีคลอืบเซรามกิ เปน็สารเคลอืบการกดักรอ่นโลหะ ใชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรมเหล็ก รถยนต์ เป็นปุ๋ยที่สามารถจะสโลรีรีส หรือปลดปล่อยธาตุอาหารทีละนิด  

ค่อยๆ ปลดปล่อยอย่างช้าๆ  ซึ่งประโยชน์ของการศึกษาเมทาฟอสเฟตนี้ สามารถน�าไปใช้ในด้าน

ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยี

การเกษตร ได้รับรางวัล “10 ปี บัวหลวงเกษตรก้าวหน้า” ประเภทพัฒนาวิชาการ 

จากธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งยกย่องบุคลากรทางการเกษตรผู้มีผลงาน 

ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะผู้เป็นก�าลังส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม เป็นผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในประเทศไทย โดยน�าผลการวิจัย 

ในส่วนของเกษตรกรมาวิเคราะห์ร่วมกับการวิจัยในห้องทดลอง พบว่าพืชแต่ละชนิดมีความต้องการธาตุอาหารหลักและ 

ธาตุอาหารรองแตกต่างกัน ดินที่ปลูกก็มีคุณสมบัติและแร่ธาตุอาหารในดินไม่เหมือนกัน ธาตุอาหารที่ใช้ได้ดีกับสวนหนึ่งจึงอาจ 

ไม่เหมาะสมกับสวนอื่น จากผลการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา  ได้กระตุ้นให้เกษตรกรน�าตัวอย่างใบและดินจากสวนมา

วิเคราะห์ธาตุอาหาร การที่จะใช้ปุ๋ยหรือจัดการธาตุอาหารพืชอย่างถูกต้อง เกษตรกรต้องมีการตรวจวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อให้

ทราบปัญหาที่แท้จริง และน�าผลที่ได้ไปปรับใช้ให้ตรงตามความต้องการของพืช โดยเริ่มจากสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี  

จนรวบรวมค่ามาตรฐานธาตุอาหารส�าหรับไม้ผลอื่นๆ เช่น มังคุด สละ มะม่วง ไม้ดอกไม้ประดับ และส่งเสริมให้เกษตรกร 

น�าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ ซึ่งจะน�าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

ในปี 2553 บุคลากรของสถาบัน มีผลงานวิจัยและ

ผลงานดีเด่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ดังนี้
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 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งตะวัน พนากุลย์ชัยวิทย์ และคณะผู้วิจัยร่วมสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง  

ได้รับเกียรติบัตรเชิดชู จากมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลงาน “การใช้เทคโนโลยี RFID 

เพื่อการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืน” โดยได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที 

รตันราชสดุาสารสนเทศ ครัง้ที ่6 (ประเภทบคุคลทัว่ไป) เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2553 ซึง่เปน็รางวัล

ที่มอบให้กับงานวิจัยที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้า

ทัดเทียมระดับสากล สามารถน�ามาพัฒนาในเชิงธุรกิจและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ และเพื่อ

เปน็การสนบัสนนุใหม้กีารพฒันาบคุลากรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งกวา้งขวางทัง้ภาครฐั

และเอกชน

 5. อาจารย์ธนดล  ดีรุจิเจริญ  อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 

ทุนสร้างสรรคศ์ิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 9 จากผลงาน “สัมพันธภาพ แห่งจิตวิญญาณ 2552” 

เน้นแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต้องการน�าเสนอทัศนคติส่วนบุคคล ผ่านเรื่องราวทางความคิด 

รปูทรง เทคนคิ วิธีการ เปน็ผลงานประติมากรรม ภายใตช้ือ่โครงการ “สมัพนัธภาพแหง่จติวญิญาณ 

2552” ซ่ึงมีเน้ือหาทางความคิดเกี่ยวกับการดูแล การเลี้ยงดู การให้ความส�าคัญกับมนุษย์ไม่เพียงแต่

ร่างกาย หรือวัตถุหากแต่รวมไปถึงการดูแลจิตวิญญาณภายใน อย่างจริงจังต่อกัน

 6. อาจารยอ์ฐัพร นมิมาลยัแกว้ อาจารยป์ระจ�าสาขาวชิาศลิปกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 ประเภท เหรียญเงิน จากการแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติ ครั้งที่ 56 ประจ�าปี 2553 จากผลงาน “จีวรแด่แม่” โดยมีแนวความคิด จีวรและ 

สังฆาฏินี้แด่บิดามารดา ขออานิสงค์แห่งบุญน้ีส่งผลให้ท่านท้ังสอง ได้มีดวงตาเห็นถึงสัจธรรม 

แห่งความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลาย ซึ่งสาระส�าคัญของผลงาน มุ่งเน้นถึงสัจธรรมของ 

ชีวติมนุษย์ โดยมองผ่านร่างกายตนเอง ลักษณะของผลงานที่สร้างมิตลิวงตาขึ้นระหว่างวัตถุที่ผ่าน

กาลเวลาและสังขารที่ก�าลังร่วงโรย จึงเป็นการสะท้อนมิติแก่นแท้แห่งความจริงของชีวิต

 7. รองศาสตราจารย์กันจณา ด�าโสภี อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 ประเภท เหรียญทองแดง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  

ครั้งที่ 56 ประจ�าปี 2553 จากผลงาน “DISAPPOINTMENT AND HOPE No.1” โดยมี 

แนวความคิด ในชีวิตคนเราต้องเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่าง หากเรามีจิตใจจดจ่อกับส่ิงใด

เปน็พเิศษ สิง่นัน้กอ็าจเปน็สิง่ทีด่เูหมอืนวา่ส�าคญั และมคีวามหมายตอ่เรามากมาย จนไมส่ามารถ

ปรับตัวได้ทันจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งอย่างฉับพลันทันที หรือ อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมิได้คาดหวังว่าจะเกิดก็อาจจะเสียใจหนัก ซ่ึงในความผิดหวังนั้นเอง 

ก็มักจะมีความหวังในทุกเรื่องและทุกเหตุการณ์
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 8. ดร.ตุลยา ลิมปิติ อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม ประจ�าปี 2553 สาขา

วิศวกรรมศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมวจัิย เรือ่ง “กรอบการวเิคราะห์

เชิงมิติสัมพันธ์ ส�าหรับการประมาณค่าคุณลักษณะและ 

การบ่งชี้แหล่งก�าเนิดสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสมอง”

 9. ดร.วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ประจ�าปี 2553 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 

เรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ของคาร์บอนนาโนทิวบ์ ผนังเด่ียวและการน�าไปประยุกต์ใช้

กับอุปกรณ์ก๊าซเซ็นเซอร์”

 10. ดร.สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล อาจารย์ประจ�าคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจ�าปี 

2553 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ เรื่อง 

“ประเดน็ส�าคญัในการออกแบบเครอืข่ายไรส้ายแบบแอดฮอค 

: ก�าลงัสง่ภมูลิกัษณะของเครอืข่าย และการจัดเสน้ทางขอ้มลู”

 11. รองศาสตราจารย์ ดร. จ�ารูญ  เล้าสินวัฒนา  อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยี 

การเษตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Councilors of the Asian Allelopathy Society และ 

ได้รับเชิญให้เป็น Featured Speaker และเป็น Co-Chair Man ในการประชุมและน�าเสนอ 

ผลงานวิชาการ การประชุม The First International Conference of Asian Allelopathy 

Society ณ มณฑลกวางโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2552

          

 12. รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทพิชัย  สดภิบาล อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลป

สถาปตัยกรรมดเีดน่ประจ�าป ี 2553 ประเภท “บคุคล” โดยคณะกรรมาธกิารอนรุกัษศ์ลิปสถาปตัยกรรม สมาคมสถาปนกิสยาม ใน

พระบรมราชูปถัมภ์

         รองศาสตราจารยว์า่ทีร่อ้ยโทพชิยั  สดภบิาล เปน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสถาปตัยกรรม

ร่วมสมัยและการพัฒนาด้านการจัดการชุมชนเชิงอนุรักษ์ เป็นผู้มีความช�านาญ 

การศึกษาค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย การศึกษาทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 

และภูมิทัศน์วัฒนธรรม นอกจากนี้ ท่านยังมีองค์ความรู้ด้านการออกแบบในนานา

สาขา อาทิ การพัฒนาชุมชนพื้นถิ่นในเชิงอนุรักษ์ของชาวบ้านในหลายพ้ืนท่ี 

ให้หันมามองถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน  
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบนั มผีลงานทีน่กัวจิยัไดร้บัการตพีมิพแ์ละเผยแพรใ่นวารสารระดบันานาชาตทิีอ่ยูใ่น

ฐานข้อมูล ISI จ�านวน 274 เรื่อง  ดังนี้

หน่วยงาน เรื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 87

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7

คณะวิทยาศาสตร์ 65

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 32

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10

วิทยาเขตชุมพร 23

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 27

ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย 7

รวม 274

ข้อมูลจากการรายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจ�าปี 2553

 การยื่นขอจดสิทธิบัตร 

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้ประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ สถานภาพ

1 การพัฒนาอัลกอริทึมในการ 

ตรวจหาและแก้ไขความขรุขระ

เชิงความร้อน

ผศ. ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์ วธิกีารตรวจจบัและการแกไ้ขความ

ขรุขระเชิงความร้อนในระบบการ

บันทึกเชิงแม่เหล็กแบบแนวต้ังโดย

อาศัยเทคนิคการปรับเส้นโค้งที่

เหมาะสม

เลขที่ค�าขอ 1001000394

2 การพัฒนาอัลกอริทึมในการ

ตรวจหาและแก้ไขความขรุขระ

เชิงความร้อน

ผศ. ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์ วิธีการตรวจจับและแก้ไข 

ความขรุขระเชิงความร้อน 

ในระบบการบันทึกเชิงแม่เหล็ก 

แบบแนวต้ัง และระบบการ

กู้ข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ท่ีใช้

วิธีการเช่นน้ัน

เลขที่ค�าขอ 1001000647
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ล�าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้ประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ สถานภาพ

3 การวิจัยกระบวนการซ่อม 
หัวอ่านฮาร์ดดิสก์ที่เสีย 
จากเครื่องเชื่อมวงจรหัว
อ่านแบบพ่นน�้าโลหะผสม 
(The Research of 
rework process for 
defected HGA from 
Soder Jet Bonding 
Process)

รศ.ดร.นิติน  อาฟเซาพูก้า Closed Loop Contral of 
Adhesive Dot Characteristics

United States Patent  
Application Serial 
No. 12/646,926

4 การพัฒนาคาวิเตชันเซนเซอร์
แบบใหม่  เพื่ อ ใช้ส� าหรับ 
การปรับค่าพารามิเตอร์ของ
กระบวนการท�าความสะอาด
ชิ้นงานหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ที่ใช้
เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิค

ดร.ศิริเดช  บุญแสง การวัดปริมาณคาวิเตชั่นแบบใหม่
โดยใช้ ไฟเบอร์ออปติก เพื่ อ ใช้  
ในกระบวนการท�าความสะอาด 
ที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิค

เลขที่ค�าขอ 1001000932

 โดยสถาบัน มหีน่วยงานทีท่�าหน้าทีดู่แลและรกัษาผลประโยชนข์องสถาบนั ในการท�าขอ้ตกลงรว่มกบัหนว่ยงานภายนอก 

คือส�านักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยมีภารกิจหลักคือ 

 1. บริการวิชาการและเทคโนโลยี มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประสานงานรับเป็นท่ีปรึกษาและออกแบบ รับทดสอบ

และวิเคราะห์รับจ้างท�าของ สร้างเคร่ืองมือและติดตั้ง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งานวิจัยที่ว่าจ้างหวังผลทางธุรกิจ  

รวมทัง้บรกิารวชิาการประเภทอืน่ โดยในปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 มจี�านวนโครงการบรกิารวชิาการ ทัง้จากภาครฐั รฐัวสิาหกจิ

และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 221 โครงการ เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 584,834,211 บาท  

 2. ทรัพย์สินทางปัญญา  มีการด�าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

  1. มีประกาศฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ชัดเจนและเป็นธรรม

  2. มีคณะกรรมการบริหารผลประโยชนจ์ากงานอนัเปน็ทรพัยส์นิทางปญัญา ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการ ผูท้รงคณุวุฒิ

ภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างดี

  3. ใหบ้รกิารยืน่ขอรับความคุ้มครองในทรพัยส์นิทางปญัญา อาท ิสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร และทรพัยส์นิทางปญัญา

ประเภทอื่นๆ รวมทั้งบริการให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  4. จ�านวนผลงานที่ยื่นขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา ในปีงบประมาณ 2553 ประกอบไปด้วย

   4.1 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในนามสถาบัน เป็นผู้ทรงสิทธิและผู้ทรงสิทธิร่วม จ�านวน 5 เรื่อง 

   4.2 ลิขสิทธิ์ จ�านวน 3 เรื่อง ซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้ว จ�านวน 3 เรื่อง

   4.3 เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ จ�านวน 13 เรื่อง

  5. จัดท�าฐานข้อมูลการยื่นขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน  

  6. การน�าผลงานวิจัยที่ได้รับการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและน�าไปใช้ประโยชน์ สู่เชิงพาณิชย์ 

(การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี)  เช่น
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   6.1 ผลงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการผลิตน�้าส้มสายชูหมักด้วยระบบผสมน�้าหมักเข้ากับอากาศ 

    ภายในถังหมัก (Internal Venturi Ejector System)” ภายใต้ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.วราวุฒิ   

    ครูส่ง สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี 

    การหมกั) กระบวนการผลติน�า้ส้มสายชหูมกั เป็นกระบวนการผลติทีภ่าคเอกชนได้น�าเข้าเทคโนโลยมีาจาก 

    ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตน�้าส้มสายชูหมักภายในประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง อีกทั้งจ�าเป็น 

    ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านสารอาหารที่มีราคาแพงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของการใช้งาน ดังนั้นการพัฒนา 

    เทคโนโลยีการหมักน�้าส้มสายชูให้มีผลผลิตสูงทัดเทียมเทคโนโลยีต่างชาติจะสามารถแก้ไขปัญหา 

    ดังกล่าวได้ 

   6.2 ผลงานวิจัย เรื่อง “การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าส�าหรับโคมไฟฟ้า 

    สาธารณะ” โดยการน�าเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วยลดการใช้พลังงานส�าหรับไฟถนน 

    (ไฟสาธารณะ) ภายใต้ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ชาย  ชมภูอินไหว และ ผศ.ดร.เชาว์ ชมภูอินไหว สังกัด 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฏิบัติการระบบพลังงานไฟฟ้าและวิศวกรรม 

    การส่องสว่าง) 

   6.3 ผลงานวิจัย เรื่อง “สูตรสมุนไพรควบคุมและก�าจัดไรฝุ ่นท่ีมีน�้ามันหอมระเหยจากกานพล ู

    เป็นส่วนประกอบหลัก” และเรื่อง “สูตรสมุนไพรควบคุมและก�าจัดไรฝุ่นที่มีน�้ามันหอมระเหย 

 จากอบเชย เป็นส่วนประกอบหลกั” ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ในการ

ก�าจัดไรฝุ่น รักษาโรคภูมิแพ้ และเป็นแนวทางใช้เป็นแนวทาง

ป้องกันการเกิดโรคในผู้เสี่ยงเป็นผู้ป่วยภูมิแพ้รายใหม่ ภายใต้

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.อ�ามร อินทร์สังข์ และ นายจรงค์ศักดิ์ 

พมุนวน สงักดัคณะเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยี

การจัดการศัตรูพืช
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  7. การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่บุคลากรของสถาบัน เพื่อเผยแพร่ความรู ้

ความเข้าใจและน�าความรู้ที่ได้รับ ไปสร้างสรรค์งานของตนให้เกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 

   7.1 เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา...ใครว่าไม่ส�าคัญ”

   7.2 เรื่อง “ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงต�าราเรียน...ท�าอย่างไรถึงเรียกว่าอย่างเป็นธรรม” 

  8. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนา อบรมในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับ

ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง 

  9. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

อาทิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยบูรพา และ สถาบันการศึกษาอื่นๆ

การจัดหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัย

 ในปีงบประมาณ 2553 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 

งบประมาณแผ่นดิน จ�านวน 78 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,502,900 บาท และสถาบัน ได้จัดสรรงบประมาณ 

เงินรายได้ของสถาบัน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบัน ได้จัดท�าโครงการวิจัยอีกจ�านวน 232 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 

39,208,687 บาท (ไม่รวมงานสร้างสรรค์) นอกจากนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอีก จ�านวน 47 โครงการ 

จ�านวนเงินทั้งสิ้น  31,005,484 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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 จำานวนโครงการวิจัยที่ ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2553

จ�านวน 78 โครงการ จ�านวนเงินทั้งสิ้น 40,502,900 บาท

ล�าดับท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จ�านวนเงิน

(บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 การประยุกต์สัญญาณอลวนเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ข้อมูลความลับ

ส�าหรับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายปิติเขต สู้รักษา 575,000

2 การศึกษาการคัดพันธุ์ข้าวด้วยการประมวลผลภาพ นายโยธิน  วงศ์ประเสริฐ 495,000

3 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดการเคลื่อนไหวของมนุษย์ นายสุรเดช ตรีไตรลักษณะ 490,000

4 การพัฒนาระบบสร้างภาพตัดขวางภายในวัตถุด้วยแสงส�าหรับประยุกต์ใช้
ในงานอุตสาหกรรม

นายสิริชัย ธรรมารักษ์วัฒนะ 489,000

5 แมกนีโตทรานซิสเตอร์แบบสามขั้วความไวสูงและกินพลังงานต�่า นายเติมพงษ์ เพ็ชรกูล 340,000

6 แหล่งจ่ายก�าลังไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานเพื่อการส่งสว่างหลอด CREE นายจิรวัฒน์ ปานกลาง 380,000

7 การวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน�้ายางสดและน�้ายางข้น
โดยการวัดที่ต้นยางพาราโดยตรงด้วยวิธีไม่ท�าลายโดยใช้เทคนิค
เนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี

น.ส.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ 551,200

8 การศึกษาการเจริญเติบโตของสารประกอบเชิงโลหะระหว่างโลหะ
บัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-0.3Ag-0.7Cu และแผ่นรองทองแดง

นายกรรณชัย กัลยาศิริ 194,300

9 การสังเคราะห์และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (Bi
1/2

K
1/2

)TiO
3
 – LiSbO

3
นายสุรศักดิ์ เนียมเจริญ 350,000

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1 ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรมไทยบนเวิลดว์ายเว็บ (ภาค 3)  “ภมูปิญัญา
ของคนไทย : ศึกษาจากการจัดพื้นที่เว้นว่างในงานพุทธสถาปัตยกรรม”

นางวัชรี  วัชรสินธุ์ 1,165,000

2 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองตามแนวคิด Smart Growth 
เพือ่การประหยดัทรพัยากรพลังงานในบรบิทไทย และระดบัการยอมรบั
ของประชาชนในตา่งพืน้ทีเ่มอืง : กรณศีกึษาเปรยีบเทียบ กรุงเทพชัน้ใน 
ชั้นกลาง และเขตชานเมือง

นายนพดล  สหชัยเสรี 990,000

3 การประยุกต์ใช้เทคนิค Stated Preference เพื่อใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะขนาดกลาง กรณีศึกษารถโดยสาร
ประจ�าทาง และรถตู้โดยสารสาธารณะ

นายประพัทธ์พงษ์  อุปลา 1,560,000

4 การขยายตัวของชุมชนบริเวณชานเมืองกับความย่ังยืนทางสังคม น.ส.สาลินี ศุกลรัตนเมธี 916,000

5 กิจกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจก  : กรณศึีกษา
กรุงเทพมหานคร

น.ส.วันเพ็ญ  เจริญตระกูลปีติ 898,000

6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบและตรวจสอบความเข้มข้นของปรากฏการณ์
เกาะความร้อนในเมืองหลักของประเทศไทย

น.ส.วันเพ็ญ  เจริญตระกูลปีติ 1,180,000

7 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นายอมร กฤษณพันธุ์ 1,996,000

8 แนวทางการกระจายอ�านาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท

นายอมร กฤษณพันธุ์ 1,671,000

9 แนวทางการจัดการพื้นที่โล่งส�าหรับชุมชนเมืองในพื้นที่ส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์

นายปนายุ ไชยรัตนานนท์ 1,800,000
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553

ล�าดับท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จ�านวนเงิน

(บาท)

10 โครงร่างของระบบเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : 
แนวทางเพือ่น�าไปสู่การก�าหนดนโยบายในการพฒันาพ้ืนทีเ่มอืงภมูภิาค

น.ส.มนสิชา เพชรานนท์ 693,000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1 ศึกษาการน�าวัสดุพื้นถิ่นมาใช้ประกอบในการผลิตครุภัณฑ์ใน 4 ภาค
ของประเทศไทย

นายสถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2,245,000

2 การพัฒนาโปรแกรมปทานุกรมอักษรย่อไทยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นายวัชรินทร์ คงพิบูลย์ 545,000

3 โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหล่ันของพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศของครูระดับมัธยมศึกษา

นางพรรณี ลีกิจวัฒนะ 725,000

4 การจัดท�าหลักสูตรเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวมในรูปแบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

นายสันติ กวินวงศ์ไพบูลย์ 807,000

5 การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการวางและจัดท�า
ผังเมืองรวม อ�าเภอบ้านนา  จ.นครนายก  

นายสมพล ด�ารงเสถียร 875,000

6 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเป็นมรดกโลก และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

น.ส.สรรวดี เจริญชาศรี 4,627,800

6.1  การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเรือนพักอาศัยและ 
วิถีชีวิต จังหวัดน่าน

นายพงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว

6.2  การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกรณีศึกษา : คุ้มในเขตเมืองเก่า 
จังหวัดน่าน

น.ส.สรรวดี เจริญชาศรี

6.3 การศึกษาสถาปัตยกรรม วิหารไทลื้อ จังหวัดน่าน นางวิภาวัลย์ ธาดาประทีป

6.4  เทคโนโลยแีละการเปลีย่นแปลงสถาปตัยกรรม พ้ืนถ่ินจงัหวดัน่าน นายกษมพงศ์ พงษ์ชมพร

6.5  การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาวไทยภูเขาเผ่าขมุ กรณีศึกษา : 
ต�าบลชนแดน อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน

นางวิภาวัลย์ ธาดาประทีป

6.6  การศึกษางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน จังหวัดน่านเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ ์สนบัสนนุการทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ์

น.ส.กรวรรณ งามวรธรรม

6.7  การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กรณีศีกษา :  เรือนพักอาศัย
 ในเขตเมืองเก่า จังหวัดน่าน

น.ส.ฉัตรภิรมย์ สุรเชษฐ์

6.8  การศึกษาศักยภาพเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์กรณีศึกษา จังหวัดน่าน น.ส.เบญจวรรณ อุบลศรี

6.9  การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินชาวไทยภูเขา เผ่าลัวะกรณีศึกษา 
บ้านป่าก�า ต�าบลดงพญา อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

น.ส.สรรวดี เจริญชาศรี

6.10  การจัดท�าฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
จังหวัดน่าน

น.ส.ฉัตรภิรมย์ สุรเชษฐ์

6.11  การศึกษาศักยภาพทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็น
แนวทางในการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่า จังหวัดน่าน

น.ส.เบญจวรรณ อุบลศรี

คณะวิทยาศาสตร์

1 การลดปรมิาณไนไตรตต์กคา้งในผลติภณัฑเ์นือ้สตัว์บม่โดยใชจ้ลุนิทรียท่ี์
สร้างเอนไซม์ไนไตรต์รีดักเทสร่วมกับการใช้สารทดแทนไนไตรต์ชนิดอื่น

น.ส.สุรีย์ นานาสมบัติ 200,000

2 การผลิตบิวทานอลจากกลีเซอรอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วย
กระบวนการทางชีวภาพ

นายวรภัทร์ สงวนไชยไผ่วงศ์ 200,000

3 การแยกและคัดเลือกยีสต์ราเพื่อการผลิตเอนไซม์ไลเปสและน�าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพน�้ามันจากสบู่ด�า

นางอารี ฤทธิบูรณ์ 200,000

4 สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลาเพื่อผลิตไฮโดรเจน น.ส.สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ 200,000
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ล�าดับท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จ�านวนเงิน

(บาท)

5 การผลิตไฮโดรเจนจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วย
สับสเตรทพอลิแซคคาไรด์ และการประยุกต์ใช้ในน�้าเสีย

นายสมชาย ไกรรักษ์ 200,000

6 การศกึษาความสัมพนัธ์ของการสะสมเอนไซม์ต้านทานอนุมลูอิสระและ
ระดับการต้านทานต่อสภาวะ ออกซิเดทีฟในข้าวสายพันธุ์ไทยที่ได้รับ 
เชื้อราก่อโรคไหม้

น.ส.กนกพร สมพรไพลิน 200,000

7 การเพ่ิมปริมาณต้นสบู่ด�าเพ่ือการเพาะปลูกด้วยเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ  
และการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม

นายอนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม 200,000

8 การบ�าบัดน�้าเสียด้วยตัวเร่งทางชีวภาพ น.ส.มาริสา จาตุพรพิพัฒน์ 200,000

9 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารสกัดทีไ่ดจ้ากเชือ้รา สาเหตโุรคในแมลง : Metarhizium anisopliae

นางสุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 200,000

10 แอคติโนมัยสีทที่ส่งเสริมการเจริญของพืชและลักษณะทางอนุกรม
วิธานของเชื้อเหล่านั้น

นายจิตติ ท่าไว 60,000

11 อิมมูโนเซนเซอร์ส�าหรับอัลฟาฟีโตโปรตีน นางสุวรรณ ไชยสิทธิ์ 200,000

12 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของไบล์แอซิดเพื่อการเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพ น.ส.พัชนี เจริญยิ่ง 164,000

13 การสังเคราะห์ผงผลึกโพแทสเซียมไนโอเบต (K1/2Na1/2NbO3) 
ด้วยเทคนิคคอมบัสชั่น

นายนราธิป วิทยากร 164,000

14 การปรบัปรงุการผลติกรดแลกตกิโดยกระบวนการหมกัแบบตอ่เน่ืองของ
เชื้อ Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842 
และ Lactobacillus casei subsp. rhamnosus NRRLB 445

นางสุขใจ ชูจันทร์ 164,000

15 โปรแกรมช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีวิเคราะห์ทางสถิติส�าหรับข้อมูล
จากตารางการณ์จร 2 ทาง 

นางอุมาพร จันทศร 132,400

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 การโคลนและการแสดงออกของยีนที่ก�าหนดการสร้างเอนไซม์
เซลลูเลสกลุ่มที่ 9 ที่คัดเลือกมาจากรูเมนของกระบือ

นางกัญญา จิระเจริญรัตน์ 300,000

2 การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตของข้าวโดยใช้แบบจ�าลอง
การเจริญเติบโตของข้าว : กรณีศึกษาภาคกลาง

น.ส.นิตยา ผกามาศ 283,980

3 การศกึษาสถานะของธาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีมในพืน้ที่
ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และอิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งในภาคตะวันตกของประเทศไทย

น.ส.สุกัญญา แย้มประชา 299,900

4 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการเก็บกักคาร์บอน ในดิน และลักษณะ
ของดินในพืน้ทีป่่าไม้ พืน้ทีชุ่ม่น�า้ และพืน้ทีเ่กษตรกรรม ของพืน้ทีช่ายฝ่ัง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย

นายกรรณ  จินดาประเสริฐ 300,000

5 การประเมินศักยภาพของพรรณไม้น�้าที่สร้างสารต้านอนุมูลอิสระและ
สารประกอบฟีนอลเพื่อใช้เป็นสมุนไพรในการป้องกันโรคกุ้ง

น.ส.อัจฉรี เรืองเดช 300,000

6 การใช้ปุ๋ยแคลเซียมและโบรอนในการปรับปรุงคุณภาพมะม่วง น.ส.พรทิวา กัญยวงศ์หา 225,000

7 อิทธิพลของการให้น�้าชลประทานและระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตมันเทศ

นายธวัชชัย อุบลเกิด 197,000

8 การศึกษาผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วย ใบมะรุมป่น ในอาหารต่อ
การเติบโต โลหิตวิทยาและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของปลานิล

น.ส.จตุพร บัณฑิต 300,000

9 ผลของการให้ปุ๋ยโปแตสเซียมทางใบและไกลโฟเสทที่มีต่อ
การเจริญเติบโตและปริมาณของซูโตรสในข้าวฟ่างหวาน 6 พันธุ์

นายสมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร 189,000
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10 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์
ของเกษตรกร ต�าบลบุพราหมณ์ อ�าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

นายพีรชัย กุลชัย 300,000

11 ผลของระยะเวลาการลดอุณหภูมิ ระดับอุณหภูมิ และภาชนะบรรจุ 
ต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น�้าดอกไม้สีทอง

นายสมชาย กล้าหาญ 300,000

12 ผลของสารสกดั และน�า้มนัหอมระเหยจากพชื ต่อการเจริญของแบคทเีรีย
ที่เจริญได้ในสภาพอุณหภูมิต�่า ที่ตรวจพบในผักสลัดหลังการเก็บเกี่ยว

นายพรหมมาศ คูหากาญจน์ 256,000

13 การวิจัยพัฒนาเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล นายลือพงษ์ ลือนาม 200,000

14 การพัฒนารูปผลิตภัณฑ์และศึกษากลไกการท�าลายวัชพืชของ
สารก�าจัดวัชพืชจากชะอม

นายจ�ารูญ เล้าสินวัฒนา 280,000

15 การใช้น�้ามันหอมระเหย และธูปสมุนไพรในการป้องกันก�าจัด
แมลงวันบ้านและยุงร�าคราญ

นางมยุรา สุนย์วีระ 180,000

16 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการยอมรับการปลูกสบู่ด�าของเกษตรกร เพื่อใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ในต�าบลทับมา อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

นางทิพวรรณ ลิมังกูร 300,000

17 ผลกระทบจากการรุกล�้าของความเค็มต่อการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศทางน�้าในลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง

น.ส.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ 300,000

18 การศึกษาคุณค่าทางอาหาร และปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงของ
ไดอะตอม (Chaetoceros sp.) และสาหร่ายน�้าเค็มขนาดเล็ก 
(Isochrysis sp., Chlorella sp., Tetraselmis sp.) ที่เพาะเลี้ยงภายใต้
สภาวะที่มีความเข้มแสง และปริมาณไนโตรเจนต่างกัน

น.ส.บุปผา จงพัฒน์ 300,000

19 ความสัมพันธ์ของปริมาณจีออสมินกับการเกิดกลิ่นโคลนในกุ้งก้ามกราม นายสมชาย หวังวิบูลย์กิจ 300,000

20 อิทธิพลของปริมาณความชื้น และการพรางแสงต่อการเจริญเติบโต
ของพรรณไม้น�้าสกุลอนูเบียส

นายสมเกียรติ สีสนอง 300,000

21 เทคนิคการก�าจัดเพลี้ยไฟในบัวหลวงตัดดอกเพื่อการส่งออก น.ส.สุวรินทร์ บ�ารุงสุข 234,400

22 การควบคุมโรคโคนเน่ารากเน่าจากเชื้อราของพรรณไม้น�้า 
สกุลอนูเบียสในระบบปลูกพืชแบบไร้ดินโดยชีววิธี

นางนงนุช เลาหะวิสุทธิ์ 300,000

23 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายต่อไรฝุ่น, 
Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)

น.ส.สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ 300,000

24 การศึกษาศักยภาพด้านอัลลีโลพาทีของสารสกัดจากใบเลี่ยน นายวิรัตน์ ภูวิวัฒน์ 194,000

25 การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากบัวหลวง

น.ส.ถนอมนวล สีหะกุลัง 200,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1 การทดแทนเนื้อหมูด้วยถั่วแดงบดและการลดปริมาณไนไตรท์
ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก

นางยุพร พืชกมุทร 229,400

2 ความสามารถในการกันหืนของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นที่บริโภคได้ในน�้ามันพืช น.ส.วริพัสย์ อารีกุล 315,400

3 ผลของการเตรียมข้ันต้นและการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศตอ่คณุภาพหลกั
ทางเคมีกายภาพและโภชนาการของกล้วยทอดกรอบแผ่นบาง

นายประพันธ์ ปิ่นศิโรดม 266,400

4 ผลของความร้อนและสารเคมีบางชนิดต่อคุณภาพของมะเขือเทศ
ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต�่า

นางพอใจ ถามากร 199,400

5 สภาวะที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงเขียวเสวยตัดแต่ง
พร้อมบริโภค

นายระจิตร สุวพานิช 191,400



K M
 I T L 

7574

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Annual Report  2010

ล�าดับท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จ�านวนเงิน

(บาท)

6 การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างกรดอะซิติกของ Acetobacter aceti WK 
ที่ตรึงเซลล์ด้วยใยบวบในถังหมักแบบยกอากาศ

นายวราวุฒิ ครูส่ง 250,000

7 เทคนิคการตรวจสอบยางไหลภายในผลมังคุดแบบไม่ท�าลายโดยวิธีการ
วัดการดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นและ 
ช่วงใกล้อินฟราเรด

นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ 155,520

วิทยาเขตชุมพร

1 เทคนิคการทดสอบความชื้นของเมล็ดพันธุ์โดยการใช้คลื่นไมโครเวฟ นายมนตรี ไชยชาญยุทธ์ 322,500

2 การตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งของน�้ายางพาราโดยใช้วิธีการ
สะท้อนกลับของแสงด้วยสมการแบบเชิงเส้น

นายพิมล ผลพฤกษา 299,400

3 เทคนิคที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจในการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินแบบวัสดุ
ปลูกในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย

นายโอภาส สืบสาย 420,000

4 การเพิ่มคุณภาพต้นพันธุ์หนอนตายหยากเพื่อการผลิตสารอัลคาลอยด์ 
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : การคัดเลือกโคลนท่ีให้ผลผลิตรากสูง  
และผลของอะไบโอติกอิลิซิเตอร์บางชนิดต่อการสะสมสารอัลคาลอยด์
ของรากในสภาพปลอดเชื้อ

น.ส.นาตยา มนตรี 847,000

5 เครื่องต้นแบบส�าหรับสร้างแบบแม่พิมพ์กระถางเพาะช�าต้นกล้าจาก
เส้นใยทลายปาล์มเพื่อช่วยลดโลกร้อน

นายมนตรี ไชยชาญยุทธ์ 381,500

6 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากบุหงานราเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งอาหารหยาบ
ส�าหรับสัตว์กระเพาะรวม

น.ส.คู่ขวัญ จุลละนันทน์ 339,000

7 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบ Lactoperoxidase ในการยับยั้งเชื้อ 
ทีก่่อโรคเต้านมอักเสบในพืน้ทีจั่งหวดัชมุพร และระบบ Lactoperoxidase  
system ทีเ่กดิขึน้เองโดยธรรมชาตจิากโคนมทีไ่ด้รบัใบมนัส�าปะหลงัหมกั
เสริมในอาหารหยาบต่อการรักษาคุณภาพน�้านมดิบและผลิตภัณฑ์นม

นายเทียมพบ ก้านเหลือง 844,000

7.1  การศึกษาประสิทธิภาพของระบบ Lactoperoxidase ในการ
ยับยั้งจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคเต้านมอักเสบในโคนม เพื่อลด 
การใช้และการตกค้างของยาปฏิชีวนะในฟาร์มโคนม

7.2  ผลของระบบ Lactoperoxidase ในน�้านมต่อคุณลักษณะของ
โยเกิร์ต

จ�านวนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ�าปี 2553 จ�านวน 232 โครงการ (ไม่รวมงานสร้างสรรค์)
จ�านวนเงินทั้งสิ้น  39,208,687 บาท

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จ�านวนเงิน

(บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 การจ่ายค่าผ่านทางโดยไม่จอดยานพาหนะ นายกอบชัย  เดชหาญ 59,000

2 ระบบการออกบัตรคิวโดยแจ้งเตือนผ่าน SMS นายสุรพล  บุญจันทร์ 54,300

3 การบ่งบอกความผิดปกติของหัวใจโดยใช้สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ นายอัครพล ตรีรัตน์ 59,000

4 เครื่องการตรวจสอบคุณภาพน�้าผ่านการสื่อสารไร้สายระบบจีพีอาร์เอส นายพิสิฐ บุญศรีเมือง 59,000

5 ระบบลดการใช้พลังงานในบ้านอัจฉริยะ นายพรชัย ทรัพย์นิธิ 47,200
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6 หุ่นยนต์ลาดตระเวนระยะไกล นายสมยศ จุณณะปิยะ 59,000

7 การออกแบบและพัฒนาเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลรูปแบบใหม่ นายศรวัฒน์  ชิวปรีชา 59,000

8 พัดลมอัจฉริยะ นางจีรสุดา  โกษียาภรณ์ 59,000

9 อปุกรณวั์ดและส่งสัญญาณคล่ืนไฟฟา้หวัใจและสัญญาณคลืน่เสยีงหวัใจ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

นายปราโมทย์  วาดเขียน 59,000

10 การออกแบบและสร้างวงจรตรวจจับขอบภาพแบบโซเบลและแบบ
ผลต่างของเกาส์เซียนที่ปราศจากตัวคูณบน FPGA

นายสมปอง  วิเศษพานิชกิจ 59,000

11 ระบบมอนิเตอร์และควบคุมแบบคงทนเพื่อท�าเสถียรภาพไมโครกริด นายอิสระชัย งามหรู 59,000

12 เคร่ืองท�าความสะอาดอัลตร้าโซนิกส์ส�าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้หลักการความหนาแน่นพัลส์

นายอนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ 59,000

13 การลดทอนกระแสรบกวนโหมดผลร่วมในระบบขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้า
ด้วยวงจรกรองสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพาสซีฟที่เหมาะสม

นายชัยยันต์  เจตนาเสน 59,000

14 การวิเคราะห์ฟอลต์ในระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดินโดยใช้การแปลงเวฟเล็ต นายอรรถพล เง่าพิทักษ์กุล 59,000

15 แหล่งจ่ายไฟกระตุ้นสนามแม่เหล็กส�าหรับแม่เหล็กถาวร นายพิชิต ล�ายอง 59,000

16 เครื่องแปรผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบหลายระดับ
ส�าหรับการประยุกต์ใช้งานกับระบบส่งจ่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก

นายสุรินทร์ ค�าฝอย 59,000

17 ตู้ขายข้าวถุงสูญญากาศอัตโนมัติแบบรางเลื่อน (Stack) นายดุสิต สุขสวัสดิ์ 59,000

18 ระบบการแยกส่วนภาพเซลล์เม็ดเลือดขาว นายเทอดศักดิ์  ลิ่วหาทอง 59,000

19 แอลกอฮอล์เซนเซอร์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีการตกตะกอนไอเคมีด้วย
ความร้อน

นายเติมพงษ์ เพ็ชรกูล 59,000

20 การสร้างและวิเคราะห์ฟิล์มบาง CulnS2 โดยเทคนิคสเปร์ส�าหรับ
ประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์

นายสุธิชัย  ชัยสิทธิ์ศักดิ์ 59,000

21 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ที่ใช้ชั้นนาโนพอรัสซิลิคอนจากการกัดทาง
ไฟฟ้าเคมีเป็นวัสดุรับแสงและชั้นลดการสะท้อนของแสง

นายนรินทร์  อติวงศ์แสงทอง 58,700

22 เครื่องปรับต�าแหน่งอัตโนมัติส�าหรับแถบผ้าทอควบคุมด้วยการ
ประมวลผลภาพ

นายสุรพันธุ์   เอื้อไพบูลย์ 59,000

23 เครื่องวัดออกซิเจนในสารละลาย นายสมศักดิ์ เชียร์ศิริกุล 59,000

24 ศึกษากระบวนการเตรยีมฟลิม์ Diamond-like Carbon ดว้ยวธิ ีCACVD 
ส�าหรับอุปกรณ์วัดแสง

นายโยธิน  วงศ์ประเสริฐ 57,800

25 ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติการทดลองทางวิศวกรรม นายสุรเดช  ตรีไตรลักษณะ 59,000

26 ระบบท�าลายเน้ือเย่ือโดยคล่ืนไมโครเวฟโดยใช้สายอากาศสามเส้น นายสุพันธุ์  ตั้งจิตกุศลมั่น 59,000

27 เครื่องบันทึกปริมาณน�้าปัสสาวะอัตโนมัติ นายกิติพล ชิตสกุล 59,000

28 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมซัพพอตเวกเตอร์แมชชีนเพื่อการรู้จ�าอักษร
ตัวพิมพ์ภาษาไทย

นางชมพูนุท  จินจาคาม 59,000

29 การรู้จ�าตัวอักษรตัวพิมพ์ภาษาไทยโดยใช้ราฟ-ฟัซซี่ซีมีน นายวัจนพงศ์  เกษมศิริ 59,000

30 ระบบ Hybrid intelligent ส�าหรับการท�านายอนุกรมเวลาโดยใช้  
ANFIS  และ  DNA  Coding  Method

นายสมศักดิ์  มิตะถา 59,000

31 เป้าฝึกยิงปืนอัตโนมัติ นายเจริญ  วงษ์ชุ่มเย็น 57,800

32 ระบบสินค้าคงคลังโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี นายประสาร  ตังติสานนท์ 59,000

33 ชุดหน้าจอแสดงผลโดยการสัมผัสส�าหรับผู้พิการทางสายตา นายบุญวัฒน์ อัตชู 54,000
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34 กระดานเสมือน และปากกาอินฟราเรด นายจิระศักดิ์ สิทธิกร 59,000

35 การออกแบบระบบควบคุมส�าหรับเครื่องเฉือนเนื้อทุเรียนแบบหมุน
ตามแนวรัศมี

นายนพดล มณีรัตน์ 59,000

36 ระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถภาพทางกายส�าหรับผู้สูงอายุไทยผ่าน
ระบบเครือข่าย

นายสิริชัย  ธรรมารักษ์วัฒนะ 59,000

37 ดีซีเซอร์โว 3 แกน นายเทพจิตร์  เชยโภคา 59,000

38 จักรยานเก็บพลังงานส�าหรับห้องออกก�าลังกาย นายนนทวัฒน์  จุลเดชะ 59,000

39 เครื่องคัดขนาดปลาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคล�าแสงเลเซอร์ตัดขวาง นายทวีพล ซื่อสัตย์ 59,000

40 การพัฒนาระบบตรวจสอบรอยบกพร่องในท่อโดยใช้กระแสไหลวน นายอภินัย   ฤกษ์รัตน์ 59,000

41 การศึกษาค่าความไหวตัวของช้ันดินเหนียวอ่อนในจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจน์ ศรีนิล 57,800

42 การศึกษาความเหมาะสมของการสร้างกังหันพลังงานลมส�าหรับ
การเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

น.ส.อุมา   สีบุญเรือง 47,200

43 การพัฒนาทัศนจักรอัตโนมัติส�าหรับชีวสารสนเทศ นายปิติเขต  สู้รักษา 59,000

44 การสร้างเครื่องก�าเนิดค่าสุ่มจริงโดยใช้สัญญาณอลวน นายกฤดากร  กล่อมการ 59,000

45 ระบบการจัดการให้บริการของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหยอดเหรียญ นายบุณย์ชนะ  ภู่ระหงษ์ 59,000

46 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์ดินทางการเกษตร น.ส.วรางคณา   เงินแก้ว 56,000

47 เครื่องติดตามยานพาหนะอัตโนมัติแสดงผลภาษาไทย นายอรรถสิทธิ์   หล่าสกุล 59,000

48 บ้านอัจฉริยะด้วย  RFID นายสรพงษ์  วชิรรัตนพรกุล 57,200

49 ระบบควบคุมการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี น.ส.สุธีรา พันธุ์ธีรานุรักษ์ 58,700

50 เครื่องจัดเก็บข้อมูลความเร็วและทิศทางลม น.ส.กุลฑรี   เทพลี 59,000

51 ระบบเสียงดิจิตอลประสิทธิภาพสูงส�าหรับสถานที่สาธารณะ นายดลชัย   สุขเจริญผล 59,000

52 แผ่นฉนวนกันความร้อนแบบสุญญากาศ นายอภินันท์  นัมคณิสรณ์ 59,000

53 การเตรียมตัวดูดซับซิลิกาจากแกลบเพ่ือใช้ในการดูดซับกรดไขมันอิสระ 
ในน�้ามันปาล์มดิบ

นางพรสวรรค์  อัศวแสงรัตน์ 59,000

54 การแยกน�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์จากน�้ากะทิโดยการกลับวัฎวาค นายประกอบ   กิจไชยา 59,000

55 การปรับปรุงแคลเซียมออกไซด์เพื่อการลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์

น.ส.ดวงกมล  ณ  ระนอง 59,000

56 เครื่องกรองน�้าซึ่งใช้สารสังเคราะห์จากเปลือกหอยนางรมเป็น
สารดูดซับโลหะหนัก

นางวลัยรัตน์   สุขสมัย 59,000

57 เครื่องท�าแห้งเนื้อมะพร้าวขูดด้วยความดันสูญญากาศร่วมกับ
คลื่นอินฟราเรดเพื่อการผลิตน�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์

น.ส.ปานมนัส  ศิริสมบูรณ์ 59,000

58 การออกแบบเครื่องต้นแบบเครื่องคัดผลพุทราพันธุ์น�้านม นายภัทรชัย  วิชัยยะ 21,300

59 เครื่องนับเมล็ดธัญญพืช นายประสันต์  ชุ่มใจหาญ 35,400

60 เครื่องละลายปลาประสิทธิภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรม นางนวภัทรา   หนูนาค 59,000

61 การศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องต่อการเกิดอิมัลชั่นของผลิตภัณฑ์สเปรด
จากน�้ามันมะพร้าวอินทรีย์บริสุทธิ์

น.ส.มาฤดี  ผ่องพิพัฒน์พงศ์ 59,000

62 เครื่องอัดก๊าซในเครื่องดื่มแบบต่อเนื่องส�าหรับผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและเล็ก

นายสมัคร   รักแม่ 59,000
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63 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเฉือนเนื้อทุเรียนส�าหรับกระบวนการท�า
ทุเรียนทอด

นายเกียรติศักดิ์  รุ่นพระแสง 59,000

64 การเพิ่มสมรรถนะความร้อนภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วย
แผ่นกั้นเอียง

นายพงษ์เจต  พรหมวงศ์ 57,800

65 การประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในเครื่องยนต์กังหันก๊าซขนาดเล็ก นายจารุวัตร  เจริญสุข 59,000

66 การเผาไหม้ชีวมวลในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดที่มีครีบรูปตัววี นายชินรักษ์   เธียรพงษ์ 54,900

67 การออกแบบเครื่องยนต์สเตอริงพลังงานแสงอาทิตย์ น.ส.สุตาภัทร  แคว้นเขาเม็ง 59,000

68 การพัฒนาเคร่ืองข้ึนรูปร้อนฟิล์มหรือแผ่นพลาสติกด้วยสุญญากาศโดยใช้
แท่งกดช่วย

นายวิภู  ศรีสืบสาย 59,000

69 การศึกษาปฏิกิริยารอยต่อระหว่าง  SAC อัลลอยที่มีธาตุเงินต�่า
กับแผ่นทองแดง

นายกรรณชัย  กัลยาศิริ 59,000

70 การศึกษาอิทธิพลของปรากฎการณ์การหมุนวนกับการผสมกันของระบบ
วสัดเุมด็กลมในภาชนะบรรจุเชงิ 2 มติ ิดว้ยเทคนคิการจ�าลองเหตกุารณ์
แบบวัสดุเม็ดนิ่ม

นายสกนธ์  คล่องบุญจิต 41,300

71 การออกแบบและการสร้างชุดทดลอง  Catapult  ส�าหรับการศึกษา
การออกแบบการทดลอง

นายสิทธิพร  พิมพ์สกุล 47,200

72 การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุของเหลวอัตโนมัติส�าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร

นายอุดม  จันทร์จรัสสุข 59,000

73 การออกแบบระบบตรวจเช็คคู่สายโทรศัพท์ภายในสถาบันฯ นายชูชาติ   พูตระกูล 58,400

74 การประยุกต์การแปลงเวฟเล็ตและปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับวิเคราะห์
ฟอลต์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในระบบส่งก�าลังไฟฟ้า 

นายอรรถพล  เง่าพิทักษ์กุล 650,000

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ ส่วนจัดแสดงนกและ
สัตว์ปีก บริเวณสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

นายวุฒิชัย  มณีอินทร์ 80,000

2 แนวทางการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับระบบขนส่งรถไฟเชื่อม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายประพัทธ์พงษ์  อุปลา 80,000

3 แนวทางศึกษาและพัฒนาทฤษฎีการล�าดับภาพในภาพยนต์ นางแข  มังกรวงศ์ 60,000

4 กรณีศึกษาการออกแบบอาคารลอยตัวบนที่ราบลุ่มภาคกลาง
เพื่อลดความสูญเสียทางโครงสร้าง

นายณรงค์  มณฑปใหญ่ 80,000

5 การออกแบบอนิเมชั่นเพื่อการบ�าบัดเด็กพิเศษ นางเตือนฤดี  รักใหม่ 60,000

6 วัสดุทดแทนรักในงานลงรักปิดทองเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
กรณีศึกษา : สีน�้ามัน

นายธนารักษ์  จันทรประสิทธ์ 70,000

7 พฤติกรรมคนไทยในการใช้ห้องพักในโรงแรมพักตากอากาศชายทะเล นางจันทนี  เพชรานนท์ 80,000

8 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของส่วนบริหารงานทั่วไป น.ส.ภัททิรา  บุญญานนท์ 50,000

9 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ภายในของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมและการวางแผน กลุ่มวิชา
สถาปัตยกรรมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายชาติ  ภาสวร 50,000
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ล�าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จ�านวนเงิน

(บาท)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1 ศึกษาการรบัรูเ้กีย่วกบัพลงังานทดแทนของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ศิริวรรณ  ฉายศิริ 50,000

2 การพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรด้านวินัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ส�าหรับงานทรัพยากรบุคคล

นายวิชัย  พลอยประเสริฐ 47,000

3 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

นายอรรถพร  ฤทธิเกิด 50,000

4 การเลือกสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางฉันทนา  วิริยเวชกุล 50,000

5 ผลของการใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในบทเรียนอีเลินนิ่ง นางศิริรัตน์  เพ็ชร์แสงศรี 50,000

6 ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายไพฑูรย์  พิมดี 50,000

7 สภาพการจัดการความรูแ้ละความต้องการเพิม่พนูความรู้สูอ่งคก์ารแหง่
การเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางกาญจนา  บุญภักดิ์ 50,000

8 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายทนงศักดิ์  โสวจัสสตากุล 50,000

9 ความต้องการของชุมชนลาดกระบังต่อหลักการให้บริการและรูปแบบ
การบริการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

น.ส.ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันต์ 50,000

10 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์
ส�าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางพรรณี  ลีกิจวัฒนะ 50,000

11 ประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาการออกแบบวงจรดิจิตอลและ
วงจรตรรกะโดยใช้ภาษา VHDL

น.ส.พรพิมล ฉายรัศมี 50,000

12 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในเขตภาคกลางตอนบนในประเทศไทย

นายฉกาจ  ราชบุรี 50,000

13 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของถ้อยค�าและส�านวนที่ปรากฏใน
อักขราภิธานศรับท์หมอบรัดเลย์

นางจันจิรา  จันทร์เจริญสุข 50,000

14 ความคาดหวังจากการเรียนหลักการบัญชีของนักศึกษาปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.วรนารถ  แสงมณี 50,000

15 พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางภัทรพร  ธรรมประดิษฐ์ 50,000

16 สมรรถนะด้านการสอนของอาจารยใ์นหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาวทิยาการจดัการอตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายณัฐวุฒิ  โรจน์นิรุตติกุล 50,000

17 ความพร้อมของสถานศึกษาเครอืขา่ย ในการฝึกประสบการณว์ชิาชพีคร ู
ของนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

นายศราวุธ  อินทรเทศ 50,000

18 บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.รัชดากร พลภักดี 50,000
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จ�านวนเงิน

(บาท)

19 รูปแบบการบริการวิชาการโดยยึดชุมชนเป็นฐานของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ปริยาภรณ์ ตังคุณานันต์ 93,000

คณะวิทยาศาสตร์

1 กิจกรรมการต้านจุลินทรีย์และการก�าหนดองค์ประกอบทาง
เคมีเบื้องต้นของเชื้อแอคติโนมัยซีททางทะเล

นายจิตติ  ท่าไว 50,000

2 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะเดื่อ นายอนุรักษ์  โพธิ์เอี่ยม 50,000

3 การจัดการข้อมูลสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาเคมีและสิ่งแวดล้อม

น.ส.ธนวรรณ  ศิวทัศน์ 50,000

4 ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 
คณะวทิยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบงั

นางอนงค์ ผลสุขการ 50,000

5 การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขโดยใช้สมการ Gross-Pitaevskii equation 
ส�าหรับ Bose-Einstein condensation (BEC)

น.ส.ธนภรณ์  ลีลาวัฒนานนท์ 50,000

6 การพัฒนาเครื่องวัดความหนาแน่นฟิล์มบางโปร่งแสงด้วยวิธี
การแทรกสอดของแสงขาว

นายภูมินทร์  จินดาจิธาวัฒน์ 50,000

7 การพัฒนาระบบควบคุมต�าแหน่งของอนุภาคในระดับไมโครเมตรผ่าน
โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่ประยกุตใ์ชใ้นการจบัอนภุาคของคีมจบัเชงิแสง

นายวรการ  นียากร 50,000

8 การออกแบบและสร้างแคโทดส�าหรับระบบ
ปลูกฟิล์มบางอาร์เอฟแมกเนตรอนสปัตเตอริง

นายวราวุฒิ  เถาลัดลา 50,000

9 การประดิษฐ์ฟิล์มบาง CdO ที่เจือด้วยอะตอม A1 ส�าหรับเป็นขั้วไฟฟ้า
โปร่งแสงของเซลล์แสงอาทิตย์

นางงามนิตย์  วงษ์เจริญ 50,000

10 การพัฒนาระบบวัดราคาถูกส�าหรับวัดสเปกตรัมการตอบสนองของ
เซลล์แสงอาทิตย์

น.ส.ภัทรียา  กิตติเดชาชาญ 50,000

11 แบบจ�าลองการระบาดส�าหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลายในประเทศไทย น.ส.พันธนี  พงศ์สัมพันธ์ 50,000

12 การค�านวณเชงิตวัเลขของตวัแบบเชงิคณิตศาสตรส์�าหรับการแพรก่ระจาย
ของควันจากปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมือง

นายนพรัตน์  โพธิ์ชัย 50,000

13 พลวัตวงจรชีวิต นางกาญจนา  ค�านึงกิจ 50,000

14 การค้นพบความรู้ในข้อมูลวิยุตโดยการค�านวณแบบซอฟต์เชิงคณิตศาสตร์ น.ส.พรรณทิพย์  ภัทรอินทากร 50,000

15 การจ�าแนกชนิดของกล้วยไม้โดยโครงข่ายประสาทเทียม นายสันธนะ  อู่อุดมยิ่ง 50,000

16 เส้นใยนาโนจากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตในรูปแบบการเตรียมซิงค์ออกไซด์ 
ที่คงตัวอยู่ในเส้นใยไนลอน

นายภิเษก  รุ่งโรจน์ชัยพร 50,000

17 ชุดต้นแบบส�าหรับตรวจวัดอะซีทัลดีไฮด์และฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ นายณัฐวุฒิ เชิงชั้น 50,000

18 การผลิตสารดูดซับจากขวดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตที่ใช้แล้วเพื่อ
ก�าจัดโลหะหนักและสารอินทรีย์ในน�้าเสีย

นายอ�านาจ  เพิ่มทรัพย์สกุล 50,000

19 การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส�าหรับ
ผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่น

นางวลัยลักษณ์  อัตธีรวงศ์ 20,000

20 การประมาณค่าความน่าจะเป็นและการหาขนาดตัวอย่างโดยใช้
อสมการเชฟบีเชฟและโดยใช้การแจกแจง

นายสายชล  สินสมบูรณ์ทอง 20,000

21 ศึกษาทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางวิชาการของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.กานต์รวี  โกมลดิษฐ์ 45,000

22 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

น.ส.พัชรินทร์  ขาวสวย 50,000
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ล�าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จ�านวนเงิน

(บาท)

23 การเตรียมเซรามิก La1-xAxMnO3; A = Ca, Ba, Sr ที่เปลี่ยนสี
ตามอุณหภูมิเพื่อเป็นวัสดุฉลาด

นายนราธิป  วิทยากร 250,000

24 การพัฒนากาวติดไม้ชนิดปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์จากพอลิไวนิลอัลกอฮอล์
และน�้ามันทัง

นายภัทธาวุธ  มนต์วิเศษ 250,000

25 ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายขนาดเล็ก
และการประยุกต์ใช้ร่วมกับแผ่นฟิล์มเซลลูโลสเพื่อชะลอการเหม็นหืน
ในผลิตภัณฑ์อาหาร

นางลินจง  สุขล�าภู 200,000

26 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านมะเร็ง
ของสารสกัดหยาบจากเห็ดบางชนิด

นายมงคล  เพ็ญสายใจ 250,000

27 การผลิตวัสดุปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรียร่วมกับสารสกัด
เปลือกมังคุดและศึกษาสมบัติของวัสดุปิดแผลที่ได้

นางดวงใจ  โอชัยกุล 170,000

28 การสังเคราะห์ฟิล์มเพชรด้วยเทคนิคการตกสะสมไอเชิงเคมีเสริมด้วย
พลาสมาที่ความถี่ไมโครเวฟ

นายวิชาญ เตชิตธีระ 200,000

29 อนุกรมวิธานของแอคติโนมัยสีททางทะเลและสารทุติยภูมิของไอโซเลต
ที่คัดเลือก

นายจิตติ ท่าไว 800,000

30 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของลักษณะการไหลของอากาศบริเวณรอบตอม่อ
ภายใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

นายนพรัตน์ โพธิ์ชัย 543,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในระบบล�าไส้ของไก่โดยวิธี
ทางชีวโมเลกุล

นายวิชัย  ศุภลักษณ์ 100,000

2 การศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานร
ในปลานิล

นายดุสิต  เอื้ออ�านวย 100,000

3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดด้วยระบบเตาผลิตไอน�้าแบบ
ประหยัดพลังงานและลดมลพิษให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเห็ด 
ต�าบลเกาะโพธิ์ อ�าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

นายสมศักดิ์  คูหาสวรรค์เวช  100,000

4 ผลกระทบของการปลูกพืชต่อปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน : กรณีศึกษา
จังหวัดชลบุรี

นายกรรณ  จินดาประเสริฐ  100,000

5 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านโลจิสติกส์และงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
พฒันาโปรแกรมการออกแบบบรรจภุณัฑใ์นการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ

น.ส.สุภาวดี  ปัตทวีคงคา  100,000

6 บทบาทของสารเดอร์คูมินและสาร 1-methylcyclopropene 
ต่อการเสื่อมสภาพของกุหลาบขาวตัดดอกพันธุ์ไวท์คริสต์มาส

น.ส.ล�าแพน  ขวัญพูล 100,000

7 การน�าวัชพืชในเขตลาดกระบังมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ด นายวิชัย  ลิ้มกาญจนะพงศ 100,000

8 การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายภาณุรัตน์  จันทร์ทับ 35,000

9 เทคนิคการสอนของอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร น.ส.สุขุมาภรณ์  ขันธ์ศรี  20,000

10 การจัดการแคลเซียมและโบรอนเพื่อลดอาการเนื้อแก้ว และยางไหล
ในมังคุดและความสัมพันธ์ระหว่างแคลเซียมและโบรอนในผนังเซลล์
กับอาการผิดปกติของผลมังคุด

น.ส.สุมิตรา ภู่วโรดม  481,500

11 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและศักยภาพการพัฒนาพันธุ์มันเทศ
เพื่ออาหารอุตสาหกรรม และเชื้อเพลิง

น.ส.อรอุมา  รุ่งน้อย 538,300

12 ผลของการขาดน�้าและการให้น�้าชลประทานที่มีต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตมันเทศ

นายสมยศ  เดชภิรัตนมงคล 100,000
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13 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพวิธีการคัดเลือกพนัธ์ุ 3 วธิ ีในการปรบัปรงุ
ผลผลิตถั่วเหลือง

นายธีรวัฒน์  ศรุตโยภาส 100,000

14 การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์น�้าจากเงาะ มังคุด ลองกอง 
ต่อการเจรญิเตบิโตและคุณภาพของคะน้า ผักกาดหวั และถ่ัวฝักยาวพุ่ม

น.ส.นิภาพร ยลสวัสดิ์ 50,000

15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของผลผลิตในถั่วฝักยาว 5 คู่ ผสมเดี่ยว นายสมภพ ฐิตะวสันต์ 50,000

16 การส�ารวจพรรณไมเ้พือ่ใชใ้นงานออกแบบภมูทิศัน์ ริมฝัง่ทะเลอันดามนั 
ประเทศไทย

นายศรายุทธ  ผลโพธิ์  50,000

17 การศึกษาผลของสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตของต้นบีโกเนีย 
(Begonia hybrid) และต้นดาวเรือง (Tagetes sp.)

นายศุภร  เหมินทร์  49,891

18 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน�าสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ของประชาชนแขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

นายพงศ์ศักดิ์  ศรีธเนศชัย  25,000

19 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงเป็ดรุ่นไข่ นายกานต์  สุขสุแพทย์  25,000

20 การลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์บนเนื้อสัตว์โดยการใช้
น�้ามันหอมระเหยโหระพาและกระเพรา

นางคมแข  พิลาสมบัติ  50,000

21 การรบัรูข้องผูบ้ริโภคต่อน�า้มนัมะพร้าวบริสทุธิใ์นกรุงเทพมหานคร น.ส.ศิริจรรยา  เครือวิริยะพันธ์ 30,000

22 การศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.วอนชนก  ไชยสุนทร 30,000

23 วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการสระว่ายน�้า น.ส.สุภาวดี  ปัตทวีคงคา  30,000

24 ความสามารถต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายทะเลที่พบในอ่าวไทย น.ส.อัจฉรี  เรืองเดช 40,000

25 การตกตะกอนและเก็บรักษาเซลล์คลอเรลล่า นายสมชาย  หวังวิบูลย์กิจ 20,000

26 ผลของการหืนของไขมันในอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงสีของ
เนื้อปลาสวาย

น.ส.จตุพร  บัณฑิต 40,000

27 ผลของการเสริมกากยีสต์ในอาหารต่อการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ
และการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในปลานิลแดง

น.ส.สุนีรัตน์  เรืองสมบูรณ์ 60,000

28 ผลของความหนาแน่นต่อการแสดงออกของโปรตีนความเครียดในปลานิล
ที่เลี้ยงในระบบปิดแบบผสมผสานในแนวดิ่ง

นางรุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ 40,000

29 การเก็บรักษาน�้าเชื้อปลาแฟนซีคาร์ฟ (Cyprinus carpio)  แบบระยะสั้น นายนิพนธ์ จิตต�านาน 40,000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

1 ผลของอุณหภูมิ และปริมาณกล้าเชื้อจุลินทรีย์ต่อคุณภาพทางเคมี 
จุลินทรีย์ และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนยแข็งคอตเตช

นางวรรณา  ตั้งเจริญชัย 35,000

2 การวิเคราะห์แบคทีเรียแลคติกในระหว่างการหมักและเก็บรักษา
ไส้กรอกอีสานโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์

นางอพัชชา  จินดาประเสริฐ 33,000

3 น�้าส้มสายชูหมักจากผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตน�้าผักและ
ผลไม้ : กากแครอท 

นายวราวุฒิ  ครูส่ง 30,000

4 ผลของการเติมข้าวสุกและระยะเวลาบ่มต่อคุณภาพไส้กรอกหมัก น.ส.เยาวลักษณ์  สุรพันธพิศิษฐ์ 30,000

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปพริกแกงก้อน นางชมพูนุท  สีห์โสภณ 30,000

6 การตรวจวัดอาการฟ่ามในผลส้มเขียวหวานแบบไม่ท�าลายโดยใช้
คุณสมบัติทางไฟฟ้า

นายสนธิสุข  ธีระชัยชยุติ 26,000

7 การปรับปรุงเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้เหมาะสม ส�าหรับ
กระบวนการผลิตมะม่วงดิบแผ่นอบแห้ง 

นายประมวล  ศรีกาหลง 25,000
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8 การใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านที่บริโภคได้ส�าหรับการต้านการหืน
ในแพตตี้หมู

น.ส.วริพัสย์  อารีกุล 24,000

9 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสกัดสารสกัดจากกากองุ่นแดงและการใช้
ประโยชน์บางประการ

นายกิตติชัย  บรรจง 20,000

10 การเปรียบเทียบวิธีประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสอาหารโดยใช้แบบ
ทดสอบในคอมพิวเตอร์กับแบบทดสอบบนกระดาษ 

นางกัลยาณี  เต็งพงศธร 20,000

11 ส�ารวจพฤติกรรมการบริโภคแกงกะทิและนมถั่วเหลืองดัดแปร
เลียนแบบกะทิของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร

น.ส.จิราภรณ์  สิริสัณห์ 20,000

12 ผลของถุงพลาสติกต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการหายใจ
ของผักไฮโดรโปรนิกภายหลังการเก็บเกี่ยว

นางรุจิรา  ตาปราบ 17,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1 การบริการจัดการองค์ความรู้โดยใช้ภูมิทัศน์ความรู้ นายบุญประเสริฐ  สุรักษ์รัตนสกุล 50,000

2 การจัดตารางการผลิตแบบท�าตามสั่งด้วยวิธีการทางวิวัฒนาการ นายอาริต  ธรรมโน 50,000

3 ปัจจัยและความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร

น.ส.ณิศวรา จันทร์เพ็ชร 50,000

4 Self Organized Cluster in Wireless Sensor Networks นายโชติพัชร์  ภรณวลัย 100,000

5 การเพิ่มขยายการค้นหากฎความสัมพันธ์แบบหลายมิติ นายวรพจน์  กรีสุระเดช 100,000

6 การพฒันาระบบท่ีปรกึษาโดยใชเ้ทคโนโลยเีอเจนต์ : กรณศีกึษาทีป่รกึษา
การเรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

น.ส.พรฤดี  เนติโสภากุล 50,000

7 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายประทีป  อินทร์เขียว 15,000

8 การพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการรับและการน�าไปใช้ระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับ Enterprise Application Integration ( EAI)

นายสิงหะ  ฉวีสุข 50,000

วิทยาเขตชุมพร

1 การพัฒนาต้นแบบระบบให้อาหารอัตโนมัติแบบจมชั่วคราวส�าหรับ
การผลิตต้นกล้ากล้วยไม้

นายเกษมสุข  เสพศิริสุข 142,000

2 การลดปริมาณเยื่อใยรวมในกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน�้ามันโดยใช้เอนไซม์
เซลลูเลส และผลของการใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน�้ามันที่
ผ่านการลดปริมาณเยื่อใยรวม ระดับต่างๆ ในอาหารไก่เบตง

น.ส.สายชล  เลิศสุวรรณ 190,000

3 การผลิตต้นพันธุ์หนอนตายหยากเชิงการค้าในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
แบบจมชั่วคราวอย่างง่าย

น.ส.จินดา  สุดวัดแก้ว 146,000

4 ปริมาณโลหะหนักในสัตว์ทะเลเศรษฐกิจที่จับได้ในจังหวัดชุมพร น.ส.แขวลี  วิบูลย์กิจ 175,600

5 การศึกษาและออกแบบเครื่องเร่งปัจจัยการหมักแบบไม่กลับกอง
คุณภาพสูงที่เหมาะสมส�าหรับชุมชน

นายโอภาส  สืบสาย 177,600

6 การศึกษาอัลกอริทึมในการประมวลผลภาพส�าหรับการตรวจจับ
การลอกคราบของปูนิ่มในฟาร์มเลี้ยง

นายมนตรี  ไชยชาญยุทธ์ 121,500

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 การวิจัยวัสดุโนโฟโตนิกส์จากปีกผีเสื้อหลายหลากชนิดในประเทศไทย นายจิติ หนูแก้ว 282,000

2 การวจิยัอนภุาคนาโน ZnO ในการทดลองใชย้บัยัง้โรคในสตัวเ์ลีย้งท่ัวไป นายจิติ หนูแก้ว 272,000
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3 การพัฒนาระบบควบคุมการระเหยสารอนินทร์และอินทรีย์จาก
3 แหล่งในสุญญกาศโดยระบบคอมพิวเตอร์

นายจิติ หนูแก้ว 368,000

4 การพัฒนาวัสดุผสมโหละออกไซด์และพอลิเมอร์ น�าไฟฟ้า
เพื่อประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์

นายสิรพัฒน์   ประโทนเทพ 310,000

5 การทดสอบและปรับปรุงสมบัติทางเสียงของไม้ธรรมชาติส�าหรับใช้เป็น
เครื่องดนตรีไทย

นายสิรพัฒน์   ประโทนเทพ 100,000

6 การสร้างและพัฒนาระบบวัดโฟโตลูมิเนสเซนต์สเปกโทรสโคปี (ปีที่ 2) นายจิติ หนูแก้ว 242,000

7 การประดิษฐ์โฟโตดีเทคเตอร์โครงสร้าง MSM (ปีที่ 2) นายจิติ หนูแก้ว 392,000

8 การเตรยีมวสัดปุระกอบนาโนจากพอลเิมอร์ประกอบอะครเิลตกบัเซรามกิส์
ที่มีโครงสร้างระดับนาโน (ปีที่ 2)

นายภัทธาวุธ   มนต์วิเศษ 296,000

9 การเตรียมสารดูดซับที่มีรูพรุนขนาดนาโนส�าหรับการบ�าบัดน�้าเสีย 
(ปีที่ 2)

น.ส.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน 396,000

10 การสังเคราะห์อนุภาค/เส้นใย ระดับนาโนเมตร ส�าหรับ
นาโนเพียโซอิเล็คทริกเซรามิก (ปีที่ 2)

นายนราธิป   วิทยากร 296,000

11 การโคลนและศึกษาหน้าที่ของยีน TT7 และ TT8 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ชีวสังเคราะห์สารเฟลโวนอยด์ (ปีที่ 2)

น.ส.กนกพร สมพรไพลิน 296,000

12 การวิเคราะห์บาดแผลที่เกิดจากการยิงกระสุนปืนขนาดต่างๆ 
ส�าหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ปีที่ 3)

นายจิติ หนูแก้ว 398,000

13 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล Solar Spectrum ทุกจังหวัด
ในประเทศไทย เพื่อสร้างเซลสุริยะนาโนคริสตอล และวิเคราะห์
ภาวะโลกร้อน

นายจิติ หนูแก้ว 398,000

14 การพัฒนาระบบเคลือบฟิล์มแบบพ่นเคลือบด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในงานเตรียมฟิล์มแบบไม่ชอบน�้าอย่างยิ่งยวด

นายจิติ หนูแก้ว 350,000

15 การประดิษฐ์ไดโอดเปล่งแสงสีแดงจากแสงอนินทรีย์ นายจิติ หนูแก้ว 350,000

16 การประดิษฐ์อุปกรณ์หน่วยความจ�าจากสารอินทรีย์ นายจิติ หนูแก้ว 150,000

วิทยาลัยนานาชาติ

1 การตรวจวัดขนาดและจ�านวนของเม็ดสิ่งสกปรกในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

นายชัยวัฒน์ หนูทอง 50,000

ส�านักทะเบียนและประมวลผล

1 การศกึษาความสามารถทางการเรยีนของนกัศึกษากบัระบบการคดัเลอืก
ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551

น.ส.พัฒนา  บุญอ�่า 45,000

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

1 วงจรอนาลอกซีมอสอีควอไลเซอร์ความเร็วสูงส�าหรับช่องอ่านสัญญาณ
ของอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบแม่เหล็ก 

นายกสิน   วิเชียรชม 308,000

2 การออกแบบวงจรขยายภาคหน้าแบบซีมอสที่มีสัญญาณรบกวนต�่า
และแบนด์วิดท์กว้างส�าหรับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 

นายวรากร  เกษมสุวรรณ์ 308,000

3 การออกแบบรหัสอาเรย์ปรับปรุงที่มีอัตรารหัสสูงส�าหรับการประมวลผล
วนลูปในระบบการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก 

นายพรชัย  ทรัพย์นิธิ 1,045,000

4 การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมตรวจสอบชิ้นส่วนพรีแอมป์ในระดับ
การผลิตด้วยหลักการการตรวจจับแบบวิทัศน์อัตโนมัติแบบอัจฉริยะ 

นายสมยศ  เกียรติวนิชวิไล 990,000
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ล�าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จ�านวนเงิน

(บาท)

5 การตรวจสอบรอยขีดข่วนบนแผ่นตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูลของฮาร์ดดิสค์ นายปราโมทย์  วาดเขียน 798,000

6 ตัวขับเคลื่อนแบบเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดต�าแหน่งส�าหรับมอเตอร์ 
สปินเดิลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (การลดทอนระลอกแรงบิดและ
การสั่นสะเทือนทางกล) 

นายสุรพงศ์  สุวรรณกวิน 648,728

7 การพัฒนาเครื่องคัดลอกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ที่สามารถยืนยันความแท้จริง
ของข้อมูลได้ 

นายปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์ 990,000

8 ผลของความร้อนจากการฉายเลเซอร์ในหัวอ่านแบบ heat assisted 
magnetic recording (HAMR) ต่อจลนศาสตร์ของการหลุดออก
และการเสื่อมสลายของสารหล่อลื่นประเภทเปอร์ฟลูออโรพอลิอีเทอร์
และพอลิเตตระฟลูออโรเอธิลีน 

น.ส.สุปราณี  แก้วภิรมย์ 947,400

9 การพัฒนาตัวควบคุมแบบคงทนสมรรถนะสูงส�าหรับระบบควบคุม
ต�าแหน่งในฮาร์ดดิสก์ 

นายสมยศ  เกียรติวนิชวิไล 185,000

10 การศึกษาการกระจายและค่าสูงสุดของสนามไฟฟ้าในไอออไนเซอร์
โดยใช้ วิธีการไฟไนต์เอเลเม้นต์ 

นายศุภกิตติ์  โชติโก 839,300

11 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยการตอกขึ้นรูป HSA ชนิดหนึ่งบอล นายมงคล  มงคลวงศ์โรจน์ 750,000

12 การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ใช้เอกซ์เรย์ นายสุรพันธ์  เอื้อไพบูลย์ 1,060,000

13 ต้นแบบทัศนจักรอัตโนมัติส�าหรับตรวจสอบรอยเชื่อมต่อหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ นายปิติเขต สู้รักษา 2,506,468

14 การวัด Flying Height ในตัวบันทึกข้อมูลแบบจานแม่เหล็กด้วย 
Michelson Interferometry 

นายศิริเดช  บุญแสง 214,000

15 การวิเคราะห์ค่าความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  นายชนะ รักษ์ศิริ 350,000

16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบเครื่อง XULS เพื่อเพิ่มผลผลิต
ต่อชั่วโมง 

นายชัยวัฒน์  หนูทอง 347,000

17 การพัฒนาระบบตรวจสอบแบบวิทัศน์อัตโนมัติเพื่อการตรวจจับ
ต�าแหน่งของ Tail Pad  

นายสมยศ  เกียรติวนิชวิไล 250,000

18 การพัฒนาและปรับปรุงระบบวิทัศน์อัตโนมัติลดความผิดพลาด ของการรู้
จ�าตัวอักษรในระบบการลงทะเบียนชิ้นส่วนหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ 

นายนิรุธ  จิรสุวรรณกุล  350,000

19 การตรวจสอบรอยร้าวแบบเส้นผมบนพื้นผิว พี แซท ที นายปิติเขต  สู้รักษา  440,000

20 การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับการคายประจุไฟฟ้าสถิตในอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  

นายชัยยันต์  เจตนาเสน  350,000

21 อตัราการกดักรอ่นของโลหะผสมนกิเกลิ-เหลก็จากการเคลอืบผวิดว้ยไฟฟา้ นายสุธา  สุทธิเรืองวงศ์ 347,600

22 Influence of Temperature fluctuation on Fly Height in Energy 
Assisted Magnetic Recording slider head with inert gas filled 
HDD system

นายมงคล  มงคลวงศ์โรจน์ 429,800

23 โครงการพัฒนาอัลกอริทึมส�าหรับการชดเชยค่า n และ k ตรงจุดวัด
ส�าหรับเครื่องวัดระดับการบินของหัวอ่าน 

นายศิริเดช  บุญแสง 280,000

24 โครงการพัฒนาอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ส�าหรับการวัดระดับการบินของ
หัวอ่านที่มีความแม่นย�า 0.1 นาโนเมตร 

นายศิริเดช  บุญแสง 305,000

25 การออกแบบการประมวลผลรีดแชนแนลชั้นสูงและความจุส�าหรับ
การบันทึกแนวตั้งและมีเดียบิตแพทเทิรน 

นายพรชัย  ทรัพย์นิธิ 1,830,000

26 เทคนิคใหม่ในการตรวจจับวิทัศน์แบบไม่หยุดตรวจในระบบการผลิต
หัวอ่านฮาร์ดดิสก์

นายสมยศ  เกียรติวนิชวิไล 1,400,000

27 การตรวจจับและแยกประเภทสัญญาณการคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบ
อัจฉริยะด้วยเทคนิคการประมวล 

นายชัยยันต์  เจตนาเสน 1,500,000



86

K 
M

 I 
T 

L 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553

จ�านวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2553 
จ�านวน 47 โครงการ จ�านวนเงินทั้งสิ้น 31,005,484 บาท

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ จ�านวนเงิน
(บาท)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

1 โครงการการใช้ประโยชน์จากสารเคมีในเปลือกหอยนางรมเพื่อการก�าจัดโลหะหนักและฟอสเฟตในน�้าเสีย 486,200

2 โครงการปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน�้ามันปาล์มดิบกับเมทานอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์
ในเครื่องปฏิกรณ์ต่อเนื่องแบบท่อ

200,000

3 โครงการการพัฒนาโมเดลการเคลื่อนตัวของดินและการประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างข้างเคียงจาก
การก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์

339,900

4 โครงการหาต�าแหน่งของเป้าหมายในโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายบนพื้นฐานเทคโนโลยี ZigBee 480,000

5 โครงการการวัดขนาดและคัดเลือกชนิดของปลาโดยใช้วิธีล�าแสงเลเซอร์ตัดผ่านแบบอัตโนมัติ 320,000

6 โครงการระบบควบคุมฟัซซี่สององศาอิสระแบบคงทนแบบก�าหนดโครงสร้างได้แบบใหม่ และเทคนิค
การประมวลผลภาพด้วยหลักการปัญญาประดิษฐ์ ประยุกต์ใช้ในระบบตรวจรับอัตโนมัติแบบวิทัศน์

320,000

7 โครงการต้นแบบการจัดการการผลิตมะละกอแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร 1,139,600
8 โครงการวิจัยทดสอบระบบการผลิตมะละกออย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 1,241,350

9 โครงการประเมินศักยภาพเชิงลึกของอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน

3,812,700

10 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาผลิตไอน�้าประหยัดพลังงานส�าหรับการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนให้กับเกษตรกร
ผู้ผลิตเห็ดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

125,000

11 โครงการการค้นหายีนต้านทานโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia Grisea จากแหล่งพันธุกรรมข้าวพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย 320,000

12 โครงการแบบจ�าลองการระบาดส�าหรับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เชื้อ Influenza virus ชนิด A สายพันธุ์ย่อยชนิด H1N1 320,000

13 โครงการการแยก ตรวจสอบลักษณะ และการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมเีบือ้งต้นของเชือ้แอคตโินมยัชทีส์ทีแ่ยก
จากดนิบรเิวณน�า้พรุ้อน

320,000

14 โครงการการสงัเคราะหก์ราฟนีนาโนริบบิน้ชนดิสารกึง่ตวัน�าจากคารบ์อนนาโนรบิบิน้ชนดิสารกึง่ตวัน�าจากคารบ์อนนาโนทวิบ์
แบบเรียงตัวและการประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์เซนเซอร์

320,000

15 คุณภาพชีวิตในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษา โฮมสเตย์บ้านปราสาท จ.นครราชสีมา 100,000

16 เพิ่มมูลค่าข้าวเปลือกที่จมน�้าในแปลงนาของเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 879,140

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนวท.) 

1 การสร้างแบบจ�าลองในการผลิตข้าวของกระบวนการสีข้าว : แบบจ�าลองของการกะเทาะเปลือกข้าว 237,500

2 โครงการพัฒนาความเสถียรและความสามารถในการตรวจเลือกก๊าซของก๊าซเซนเซอร์คาร์บอนของนาโนทิวป์ 250,000
3 การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในท่อโดยตัวเพิ่มความปั่นป่วนแบบครีบบางเอียง 250,000

4 โครงการวิจัยเส้นยาโนจากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตในรูปแบบการเตรียมซิงค์ออกไซด์ที่คงตัวอยู่ในเส้นใยไฟเบอร์เมทริก
ของเซลลูโลสอซิเตตและโพลีเอททิลีนออกไซด์

250,000

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการแปรรูปอาหารด้วยกระบวนการออสโมติคแบบอัตโนมัติ 974,600

2 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพรรณไม้น�้าสกุลอนูเบียส (Anubisa sp.) เพื่อการส่งออก 1,397,000

3 ผลกระทบการรุกล�้าความเค็มต่อระบบนิเวศทางน�้า การใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจ-สังคมของ
ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง

1,294,000

4 โครงการวจัิยผลกระทบจากการรุกล�า้ความเคม็ต่อระบบนเิวศทางน�า้ การใช้ประโยชน์ทีด่นิทรพัยากรธรรมชาตแิละเศรษฐกจิ-
สังคมของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง

2,000,000

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 การศึกษากลุม่โปรตนีของเสน้ใยกลา้มเนือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะความนุม่ของเนือ้โคพืน้เมอืง (ในโครงการศนูยเ์ครอืขา่ย
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์)

638,000

2 การวิจัยตลาดและส่งเสริมตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์เนื้อโคธรรมชาติ (ในโครงการศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเนื้อสัตว์) 956,000
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ล�าดับที่ ชื่อโครงการ
จ�านวนเงิน

(บาท)
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อโคไทย 872,500

4 การน�าเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติคมาใช้ในการเป็นกล้าเชื้อส�าหรับผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อเพื่อความปลอดภัยในอาหารและสุขภาพ 
(ในโครงการ ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเนื้อสัตว์)

322,500

5 โครงการ ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (บริหารศูนย์) 1,193,600

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ�ากัด 1,142,818

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
1 เมตาบอริซึมของผนังเซลล์ในผลมะละกอที่เกิดการช�้า 240,000

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1 การพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศส�าหรับกล้วยเล็บมือนางที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก 199,870

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มศว. 

1 โครงการศึกษาผลกระทบอุทกภัยและแนวทางในการบรรเทาปัญหาในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยกรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 199,300

2 โครงการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
ภาคกลางตอนบนในประเทศไทย 

116,000

3 โครงการศึกษาพัฒนาเตากลั่นสมุนไพรไล่แมลง 200,000

รัฐบาลไทย

1 An integrated culture of tropical abalone ( Haliotis asinins), seaweed (Ulva sp.), rock oyster
(Saccostrea cuculata) and sea bass (Lates calcarifer) in land-based recirculating system

633,333

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1 โครงการเพิ่มศักยภาพของ SMEs สาขาภาคการผลิตในภูมิภาคและท้องถิ่นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4,050,000

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม (สสส.)

1 โครงการวิจัยเพื่อประเมินสถานภาพและทิศทางการรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในประเทศไทย ปี 2551-2552

469,703

National Institute of Information and Communications Technology
1 โครงการศึกษาวิจัยชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ 270,000

บจ.เฮลท์ รีเลชั่นส์ 

1 โครงการวิจัยประสิทธิภาพน�้าแอคทิเวทเอ็มเร็ทในไก่กระทง 297,470

บจ.แอกโกรนิก้า

1 โครงการพัฒนาหัวเชื้อ Acetobacter accit สป 5 ให้มีประสิทธิภาพการสร้างกรด 
10-12% ในถังหมักน�้าส้มสายชู High Speed Agitation ขนาด 600 ลิตร

587,400

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

1 ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนต้นแบบและการจัดท�าแบบประกันคุณภาพ 800,000

โครงการ IRPUS

1 การเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยข้าวด้วยโคจิข้างของเชื้อรา Amylomyces spp.DK 90,000

2 การผลิตวุ้นเซลลูโลสสีแดงโดยอาศัยการหมักด้วยเชื้อรา Monascus purpureus ในน�้าลวกข้าวโพดฝักอ่อน 80,000

3 ผลของปริมาณคลอรีนและความเป็นกรดด่างของน�้าแช่ข้าวต่อสมบัติของข้าวนึ่ง 70,000

4 ศึกษาคุณภาพและการยอมรับไส้กรอกอีสานที่หมักโดยการใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียแลกติกสายพันธุ์ 
Weissella cibaria SI 21 ที่ผลิตแบคเทอริโอซิน

100,000

5 การเพิ่มมูลค่ามะม่วงสุกด้วยการพัฒนากระบวนการแปรรูปใหม่เป็นมะม่วงแผ่นขึ้นรูปชนิดความเหนียวต�่า 100,000
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 มหาวิทยาลัยโตไกขอแสดงความดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้าน

นิติศาสตร์ให้แก่ท่านอธิการบดี รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐในวันนี้

 ท่านอธิการบดีส�าเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโทรคมนาคมนนทบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2518 และศึกษา 

ตอ่ในระดบัปรญิญาโทท่ีมหาวทิยาลยัโตไก หลงัจากส�าเรจ็การศกึษาแลว้ทา่นได้เขา้ท�างานทีส่ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจ้าคุณทหารลาดกระบังมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

 เมือ่เปลีย่นรฐับาลเปน็รฐับาลชดุของ ฯพณฯ สุรยทุธ ์จุลานนท ์ทา่นได้รับแต่งต้ังใหเ้ปน็ทีป่รึกษานายกรัฐมนตรี

และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการนั้นประกอบด้วยผู้แทนของภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญ 

ในด้านต่างๆ ท่านเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งท่ีพยายามท�าให้ประเทศไทยกลับสู่ภาวะสงบสุข รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ 

คณะกรรมการร่างได้ผ่านประชามติของประชาชนชาวไทยเมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2550 รวมทั้งเมื่อพ.ศ. 2551  

ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่

ผู้กระท�าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน

 รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ตีรเศรษฐ ได้พยายามสร้าง 

ความสัมพันธ์ที่ดีในด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างสถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง กบัมหาวทิยาลยัโตไก 

ท่านท�าวิจัยร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโตไกหลายรายการ  

ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งท่านด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี ท่านได้สนับสนุน

กิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยโตไกในประเทศไทย ปัจจุบันนี้

มหาวิทยาลัยโตไกมีนักศึกษาชาวไทยจ�านวน 80 คน ซ่ึงเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยโตไกหากท่านไม่ให้การสนับสนุน

มหาวิทยาลัยโตไกก็คงไม่ประสบความส�าเร็จในกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้

 ผลงานด้านการศกึษาและการวจิยัทีม่ต่ีอประเทศไทยของรองศาสตราจารย์ ดร. กติต ิตรีเศรษฐ มคีวามสอดคล้อง 

กบัปรชัญาและอดุมการณ์ของมหาวทิยาลยัโตไก ในโอกาสนี ้มหาวทิยาลัยโตไก ขอแสดงความขอบคณุรองศาสตราจารย์ 

ดร. กิตติ ตีรเศรษฐ เป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้ มีความยินดีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านนิติศาสตร ์

ให้แก่ท่านอธิการบดี รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ

คำากล่าวแสดงความยินดี แก่รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ตีรเศรษฐ 

เนื่องในโอกาสได้รับมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยโตไก โดย ศ.ดร. Shigeyoshi  Matsumae
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553

 ด้านการบริหารจัดการ

 สถาบันมุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ

สถาบัน สู่มาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ก�าหนดนโยบายในการด�าเนินงาน ดังนี้

 1. ด้านการผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีคุณภาพ มีความสามารถท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 

คิดเป็นท�าเป็น สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ ตลอดจน

สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

 2. ด้านวิชาการและวิจัย ยกระดับของสถาบัน ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยท่ีสามารถ

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 3. ดา้นการบรกิารวชิาการแกส่งัคม เพ่ิมบทบาทของสถาบนั ในการพฒันาประเทศ โดยการบรกิารวชิาการและถา่ยทอด

องค์ความรู้หลายรูปแบบสู่สังคม

 4. ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ใช้จุดแข็งของสถาบัน ในการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่อการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

 5. ด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบัน ให้เป็นเอกภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจัดระบบสวัสดิการ

  การด�าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
 ในการบริหารงานของสถาบัน ได้น�าหลักการในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ในส่วนของหลักธรรมาภิบาล มาใช้ประกอบการด�าเนินงานในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน โดยมุ่งเน้นประโยชน์ 

ในภาพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม ด้วยหลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม  

หลักการสนองตอบรับ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความเสมอภาค และหลักความคุ้มค่า

  การจัดท�าค�ารับรองการปฎิบัติการ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ด�าเนินการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติการ ของแต่ละ 

ส่วนงาน/ส่วน กับอธิการบดี เพื่อให้สถาบันมีทิศทางการท�างานที่ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติงาน และมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์ส�าคัญคือผู้บริหารสามารถก�าหนดเป้าหมายความส�าเร็จของส่วนงานได้อย่างครบถ้วน สามารถติดตาม

และประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งใช้ข้อมูลผลการประเมินเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงานของ 

สว่นงาน/สว่น ในปงีบประมาณตอ่ไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนีข้อ้มลูผลการประเมนิ สามารถใชป้ระกอบการ

พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลส�าหรับสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันตัวชี้วัดของส่วนงาน/ส่วน ให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 สถาบันมีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามค�ารับรองฯ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

การด�าเนินงาน ประจ�าปีตามมิติต่างๆ ดังนี้
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในภาพรวมสถาบัน 

มิติ คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 4.2607 มีพัฒนาการดีเยี่ยม ท�าได้เกินเป้าหมาย

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ 4.2305 มีพัฒนาการดีเยี่ยม ท�าได้เกินเป้าหมาย

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 4.0340 มีพัฒนาการดีเยี่ยม ท�าได้เกินเป้าหมาย

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน 4.5458 มีพัฒนาการดีเลิศ ท�าได้เกินเป้าหมาย

รวม 4.3000  มีพัฒนาการดีเยี่ยม ท�าได้เกินเป้าหมาย

  การประกันคุณภาพการศึกษา

 สถาบันได้ด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก�าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด�าเนินการอย่าง 

ต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ 

หน่วยงาน เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานของสถาบัน ในรอบปีการศึกษา 2552 ตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานของส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 41 ตัวบ่งชี้ สถาบันได้ด�าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับคณะ/หน่วยงาน 

เทียบเท่าและระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 13-14 และ 17 กันยายน  2553 

มิติที่ 4  4.5468

มิติที่ 3  4.0340

มิติที่ 1  4.2607

มิติที่ 2  4.2306

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
 ของการปฏิบิติงาน

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน



92

K 
M

 I 
T 

L 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553

1.  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ

องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินฉลี่ย ผลการ

ประเมินปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด�าเนินการ - 3.00 1.00 2.00 พอใช้

2. การเรียนการสอน 1.50 2.20 2.75 2.15 ดี

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 2.50 - 2.50 ดี

4. การวิจัย 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 3.00 3.00 2.00 2.50 ดี

6. การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 ดีมาก

7. การบริหารจัดการ 3.00 1.40 3.00 2.11 ดี

8. การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 2.50 3.00 2.67 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ทุกองค์ประกอบ 2.14 2.33 2.62 2.39 ดี

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี

10. สถานศึกษา  3 D - 3.00 2.00 2.50 ดี

2.  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน

มาตรฐานอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - 2.75 2.75 ดีมาก

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา

  ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ

  ข.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร 
การอุดมศึกษา

3.00

2.00

2.30

2.44

2.60

2.50

2.44

2.32

ดี

ดี

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม 
   ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้

- 2.00 - 2.00 พอใช้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ทุกมาตรฐาน 2.14 2.33 2.62 2.39 ดี

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี
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3.  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 4 ด้าน

มุมมอง
คะแนนประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.00 2.17 2.57 2.33 ดี

2. ด้านกระบวนการภายใน 2.00 2.43 2.33 2.36 ดี

3. ด้านการเงิน 3.00 3.00 - 3.00 ดีมาก

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม 2.00 2.17 3.00 2.33 ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ทุกมุมมอง 2.14 2.33 2.62 2.39 ดี

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี

 ผลการด�าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตาม 41 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 

ในปีการศึกษา 2552 มีคะแนนรวมเฉลี่ย 2.39 จาก 3 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพระดับดี โดยมีปัจจัยน�าเข้า และกระบวนการ 

ระดับดี และผลลัพธ์ระดับดีมาก เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า องค์ประกอบที่ 4, 6, 8 และ 9 ระดับดีมาก องค์ประกอบที่  

2, 3, 5, 7 ระดับดี และองค์ประกอบที่ 1 ระดับพอใช้ ผลการวิเคราะห์ตามกลุ่มสาขาพบว่า กลุ่มสาขาท่ีมีคุณภาพระดับดี  

ได้แก่ กลุ่มสาขาที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ (2.31) กลุ่มสาขาที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (2.17) กลุ่มสาขาที่ 5 เกษตรศาสตร์ 

(2.42)  กลุ่มสาขาที่ 7 ครุศาสตร์ (2.24) กลุ่มสาขาท่ีมีคุณภาพระดับพอใช้ ได้แก่  กลุ่มสาขาท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร์ (1.87)  

กลุ่มสาขาที่ 10 วิทยาลัยนานาชาติ (1.72)  เมื่อวิเคราะห์ในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พบว่า มี 2 จาก 11 คณะ มีคุณภาพ

ระดบัดมีาก (คณะวทิยาศาสตร ์และคณะเทคโนโลยกีารเกษตร)  ม ี6 จาก 11 คณะมคีณุภาพระดบัด ี(คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์) และ 3 จาก 11 คณะที่มีคุณภาพระดับพอใช้ (วิทยาเขตชุมพร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยร่วม 

ด้านเทคโนโลยีฯ)  

 เมื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2550  2551 และ 2552 พบว่าระดับคะแนนมีแนวโน้มของ 

การพัฒนาที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปี 2550 คะแนนเฉลี่ย 2.17 ปี 2551 คะแนนเฉลี่ย 2.32  ปี 2552 คะแนนเฉลี่ย 2.39)  

ผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่  3.2 , 7.1 ลดลงจากเดิม และผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 2.1 - 2.6, 2.10, 5.4, 7.3, 

7.4, 9.2  มีผลการด�าเนินงานเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และยังไม่บรรลุตามเกณฑ์คะแนนสูงสุด
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  การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ

 สถาบันได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้ศึกษาต่อและหาทุนมา 

สนับสนุนกองทุน รวมทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรไปอบรม ศึกษา ดูงานท้ังในและต่างประเทศ เพื่อน�าความรู้และ

ประสบการณ์มาพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยสนับสนุนและอุดหนุน

การศึกษาในระดับปริญญาเอกแก่บุคลากรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการและระดับปริญญาโทแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

โดยเริ่มจัดสรรเงินรายได้สถาบันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป นอกจากนี้สถาบัน ได้มีการจัดโครงการเพื่ออบรม 

สัมมนา ประชุม และบรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากร ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา ประชุม และบรรยายพิเศษ ปีงบประมาณ 2553

ลำ�ดับที่ เรื่อง หน่วยง�นที่รับผิดชอบ วัน เดือน ปี 
จำ�นวน

ผู้เข้�ร่วม
(คน)

1 โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมในการใช้ฐานข้อมูล
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 สจล.

สำานักงานอธิการบดี 20-21 ต.ค 52 49

2 โครงการฝึกอบรม เรื่องผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสจล. หลักสูตรขยายผลหลักสูตร 3

สำานักงานอธิการบดี 16-18 พ.ย.52 40

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผล

สำานักงานอธิการบดี 1 ธ.ค.52 64

4 โครงการสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สจล. 

สำานักงานอธิการบดี 15 ธ.ค. 52 64

5 โครงการอบรมการสืบค้นบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

สำานักงานอธิการบดี 21 ม.ค.53 47

6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้าง
ความรู้ (KM)

สำานักงานอธิการบดี 28 ม.ค. 53 87

7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม 9 องค์ประกอบของ
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำานักงานอธิการบดี 10 ก.พ. 53 81

8 โครงการศึกษาดูงานด้านการกำาจัดขยะพิษ สำานักงานอธิการบดี 16 ก.พ.53 91

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ การกรอกและตรวจสอบข้อมูล
ด้านงานวิจัยผ่านระบบสารสนเทศสถาบัน

สำานักงานอธิการบดี 25 ก.พ.53 36

10 โครงการฝึกอบรม เรื่องผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสจล.เพื่อการขยายผล  หลักสูตรขยายผลหลักสูตร 2

สำานักงานอธิการบดี 8-9 มี.ค.53 43

11 โครงการจัดอบรมสารบรรณ หลักสูตร กลยุทธ์การบริหาร
จัดการต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร

สำานักงานอธิการบดี 30 เม.ย. 53 และ
7 พ.ค. 53

83

12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำานักงานอธิการบดี 25 พค.53 242

13 โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ความรู้ด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

สำานักงานอธิการบดี 3-4 มิ.ย.53 83

14 โครงการสัมมนา เรื่องระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้
ในกระบวนการบริหารการศึกษา

สำานักงานอธิการบดี 10 มิ.ย.53 64

15 โครงการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง วิธีการกำาจัดขยะพิษในห้องปฏิบัติการเคมี/ชีวภาพ

สำานักงานอธิการบดี 24 มิ.ย.53 85
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ลำ�ดับที่ เรื่อง หน่วยง�นที่รับผิดชอบ วัน เดือน ปี 
จำ�นวน

ผู้เข้�ร่วม
(คน)

16 โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย สำานักงานอธิการบดี 29 มิ.ย. 53 150

17 โครงการอบรมเรื่องระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สำานักงานอธิการบดี 8 ก.ค. 53 62

18 โครงการฝึกอบรมเรื่อง การประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน

สำานักงานอธิการบดี 12-13 กค. 53 90

19 โครงการอบรมเรื่องการคำานวณราคากลางงานก่อสร้าง
และการใช้สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สำานักงานอธิการบดี 19 ก.ค. 53 53

20 โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำานักงานอธิการบดี 20 ก.ค. 53 60

21 โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบัน 
ประจำาปีงบประมาณ 2553

สำานักงานอธิการบดี 30 ก.ค. 53 250

22 โครงการอบรมการเสนอของบประมาณ
ประจำาปี พ.ศ. 2555 (NRPM)

สำานักงานอธิการบดี 18-19 ส.ค. 53 80

23 โครงการ สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำานักงานอธิการบดี 28-29 ส.ค. 53 106

24 โครงการพัฒนาบุคลากรประจำาปีงบประมาณ 2553 
“การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สำานักงานอธิการบดี 8 กย. 53 42

25 การฝึกอบรมแนวทางการทำาวิจัยและกลยุทธ์การเขียนข้อเสนอ
การวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก 

สำานักงานอธิการบดี 15 ก.ย. 53 55

26 โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
การวางแผนภาคและเมือง เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร
และการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา 
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19-21 ต.ค. 52 14

27 โครงการอบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 มี.ค. 53 92

28 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15-16 มี.ค. 53 52

29 โครงการ “ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กร
สู่ระดับบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์"

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 มี.ค. 53 80

30 โครงการการจัดความรู้ในองค์กร สำาหรับบุคลากร
สายสนับสนุน เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
โดยผ่านระบบ Social Network”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 มี.ค. และ 
2 เม.ย. 53

60

31 โครงการการจัดความรู้ในองค์กร สำาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน เรื่อง “การจัดแฟ้มสะสมงาน (PORTFOLIO)”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 พ.ค. 53 55

32 โครงการการจัดความรู้ในองค์กร สำาหรับบุคลากรสาย
วิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 พ.ค. 53 76

33 โครงการสัมมนาการนำาผลงานไปจดสิทธิบัตรและต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์และแก้ปัญหาสังคม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 พ.ค. 53 51

34 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  26  พ.ย. 52 74

35 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10,12 ธ.ค. 52 78

36 โครงการอบรมเพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 เม.ย. 53 64

37 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 17-18 พ.ค. 53 44

38 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการบริหารองค์กรแบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ

คณะวิทยาศาสตร์ 10-12 ต.ค. 52 30

39 เสวนาเรื่องเทคนิคการสอนและการจัดทำาสื่อการสอน
ในรูป e-learning 

คณะวิทยาศาสตร์ 28 มค. 53 40
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553

ลำ�ดับที่ เรื่อง หน่วยง�นที่รับผิดชอบ วัน เดือน ปี 
จำ�นวน

ผู้เข้�ร่วม
(คน)

40 การอบรมเรื่องการวิเคราะห์และสังเคราะห์
(meta analysis) ความรู้จากผลงานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ 24 พ.ค. 53 39

41 เสวนาเรื่องการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 28 ธ.ค. 53 30

42 โครงการประเมินและติดตามผลการดำาเนินงานของ
ผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 22 - 24 ม.ค. 53
 

4

43 โครงการทบทวน ประเมินและปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารคณะฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3-5 มี.ค. 53 12

44 โครงการพัฒนาสมรรถภาพการให้บริการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18-19 มี.ค. 53  และ
19-20 พค. 53

118

45 โครงการการศึกษาดูงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13-15 พ.ค. 53 47

46 โครงการประหยัดค่าสาธารณูปโภค คณะเทคโนโลยีการเกษตร 26 พ.ค. 53 80

47 โครงการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 24 ก.พ. 53 12

48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1-2 เม.ย. 53 50

49 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัด
และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 20 เม.ย. 53 35

50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3-4 พ.ค. 53 40

51 การเตรียมข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 พ.ย. 52 31

52 ให้ความรู้และคำาแนะนำาในการจัดทำาเอกสาร/รายงาน 
นำาเสนอผู้บังคับบัญชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 มี.ค. 53 27

53 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มี.ค. 53 29

54 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เรื่องการจัดเก็บข้อมูลสำาหรับการประเมินผล
การดำาเนินงานห้องสมุด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มี.ค. 53 85

55 อบรม เรื่อง การสร้างเว็บบล็อก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 มี.ค. 53 18

56 จัดประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-21 เม.ย. 53 45

57 โครงการ สัมมนาบุคลากรประจำาปี 2553 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 53 37

58 การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 มิ.ย. 53 31

59 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบรายงาน” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มิ.ย. 53 29

60 โครงการสัมมนาจัดการความรู้ภายในองค์กร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ส.ค. 53-3 ก.ย. 53 79

61 โครงการฝึกอบรม “ทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา
บุคลากร”

สำานักหอสมุดกลาง 26 ตค. 52  และ
9 มี.ค. 53

17
29

62 โครงการอบรม/สัมมนา “การสร้างและพัฒนาทีมงาน” สำานักหอสมุดกลาง 31 มี.ค. 53 -
2 เม.ย. 53

69

63 โครงการจัดงานทำาความสะอาดครั้งใหญ่ สำานักหอสมุดกลาง 26-28 เม.ย. 53 80

64 โครงการอบรม “ภาษาอังกฤษระยะสั้น” สำานักหอสมุดกลาง 9 เม.ย.53 -
10 พ.ค. 53

15

65 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สำานักหอสมุดกลาง 27 พ.ค. 53 21
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 นอกจากนี้ สถาบัน ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกหน่วยงานให้ได้รับการพัฒนาทาง ด้านวิชาการ 

ทักษะ ประสบการณ์ โดยให้บุคลากร ไปศึกษาต่อ อบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และอื่นๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ดังนี้
 

 ภายในประเทศ ต่างประเทศ 

  - ศึกษาต่อ จ�านวน   46 คน -	 ศึกษาต่อ	 จำานวน	 17	 คน

  - อบรม จ�านวน 805 คน -	 อบรม	 จำานวน	 159	 คน

  - ประชุม จ�านวน 402 คน -	 ประชุม	 จำานวน	 80	 คน

  - สัมมนา จ�านวน 156 คน -	 สัมมนา	 จำานวน	 7	 คน

  - ดูงาน จ�านวน 287 คน -	 ดูงาน	 จำานวน	 178	 คน

  - อื่นๆ จ�านวน 359 คน -	 อื่นๆ	 จำานวน	 37	 คน

  การพัฒนาทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของสถาบัน

  จากการที่สถาบัน มีจ�านวนบุคลากรและนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ท�าให้สถาบัน ต้องด�าเนินการจัดหา

สิ่งอ�านวยความสะดวกให้เพียงพอ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบัน จึงได้

ด�าเนินการก่อสร้างและปรับปรุง อาคารและสถานที่ต่างๆ ดังนี้  (งบประมาณผูกพันปี 2552)

1.  ด้านอาคารสถานที่

 1. อาคารเรียนรวมและห้องประชุมอเนกประสงค์ เพื่อรองรับจ�านวน

นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2  

มวีชิาพืน้ฐานทีเ่รยีนรว่มกนั ในปจัจบุนัใชอ้าคารเรยีนรวมสมเดจ็พระเทพฯ ซึง่กอ่สรา้ง

โดยงบประมาณความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา ท�าให้ไม่สามารถรองรับ

จ�านวนนักศกึษาทีเ่พิม่ขึน้ไดอ้ยา่งเพยีงพอ ตลอดจนอาคารหอประชมุใหญม่กีารใชง้าน

มานานเช่นกัน ฐานระบบอาคารเร่ิมเส่ือมสภาพ อุปกรณ์บางส่วนไม่สามารถซ่อมบ�ารุงได้ 

สถาบันจึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและห้องประชุมอเนกประสงค์ขึ้นเพื่อทดแทน

อาคารเรียนรวมและห้องประชุมเดิมที่มีสภาพการใช้งานมานานเสื่อมสภาพและ 

ทรุดโทรม โดยเป็นอาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์ที่มีการใช้งาน 

ได้หลายรูปแบบ ท�าให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2. อาคารปฏบิตักิารกลางทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  ในปจัจบุนัเทคโนโลยสีือ่สารและสารสนเทศ  เทคโนโลยี

ชวีภาพ  เทคโนโลยดีา้นวสัด ุ และนาโนเทคโนโลย ี มบีทบาทและเปน็รากฐานส�าคญัในการพฒันาประเทศ ดงันัน้สถาบนั จงึเล็งเหน็

ความส�าคัญในการวางรากฐานของการสร้างและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาตรี โทและเอก ให้มีความรู้ ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในการพัฒนางานวิจัย  องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นก�าลังขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นสถาบัน จึงจ�าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารดังกล่าว เพ่ือใช้
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เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูงในหลายสาขา เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อสาร

เคลือ่นที ่หอ้งปฏบิติัการวจัิยการสือ่สารดาวเทยีม หอ้งปฏบัิตกิารวจิยัการสือ่สาร

ไร้สาร ห้องปฏิบัติการวิจัยส่งสัญญาณ ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายการสื่อสาร 

หอ้งปฏบิตักิารวจิยัศาสตรข์อ้มลู หอ้งปฏบิติัการวจัิยสือ่ประสมและระบบเสมอืน 

ห้องปฏิบัติการวิจัยออกแบบวงจรทางการสื่อสาร ห้องปฏิบัติการวิจัยสัญญาณ

ชีวภาพและประมวลภาพ ห้องปฏิบัติการวิจัยประมวลสัญญาณรวม เป็นต้น 

 3. อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารคณะวศิวกรรมศาสตรห์ลงัที ่3 เพือ่ใชเ้ปน็หอ้งบรรยายและหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่รองรบั 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  

และประเทศชาติ การเรียนการสอนนอกจากสอนทางด้านทฤษฎีแล้วนั้น คณะฯ ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ท�าการทดลองใน 

ห้องปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ ความช�านาญ น�าความรู้มาประยุกต์ ให้เกิดกระบวนการผลิต 

สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เกิดความรู้วิธีการแก้ปัญหา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการด�าเนินการจัด 

การเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนา 

2.  ด้านสาธารณูปโภค 

 เพื่อสุขภาพและเป็นการให้บริการที่ดีต่อบุคลากรและนักศึกษา สถาบันได้ด�าเนินการ ดังนี้

 1. ซ่อมแซมห้องน�้าหอประชุมใหญ่ ชั้น 1-2

 2. แก้ไขกลิ่นเหม็นจากบ่อดักไขมันของโรงอาหารอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ

3.  การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

 เพือ่ใหเ้กิดภมูทิศันแ์ละสภาพแวดลอ้มทีด่ตีอ่บคุลากรและนกัศกึษา สถาบนัจงึไดด้�าเนนิการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม ดงันี้

 1. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์  ณ บริเวณหน้าอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 2. ปรับปรุงหลังคาพักอาศัย 12 ชั้น เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากสนามบินสุวรรณภูมิ และก่อสร้างหลังคาคลุม

ทางเดินบริเวณคณะวิทยาศาสตร์

 3. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารหอพักนักศึกษา ด้านหน้าอาคารหอพักนักศึกษาใหม่ และโรงอาหารเฟส 3

 4. รื้อถอนอาคารที่ราชพัสดุ บ้านพักอาจารย์หลังเดี่ยวเรือนครึ่งตึกครึ่งไม้ จ�านวน 6 หลัง และอาคารเรือนแถวคร่ึงไม้ 

จ�านวน 1 หลัง

 5. จัดท�าป้ายอาคารต่างๆ เช่น อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร ป้ายบนอาคารส�านักงานอธิการบดี อาคารคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารส�านักบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์กีฬา และ ป้ายโครงการ TO BO NUMBER ONE

 6. ปรับปรุงรั้วบริเวณศูนย์กีฬา ความยาว 30 เมตร และซ่อมแซมรั้วและประตูบริเวณทางเข้า - ออกส�านักบริการ

คอมพิวเตอร์

 7. ก่อสร้างโรงเรือนเพาะช�าและโรงเก็บวัสดุ
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  ด้านการเงิน

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้บริหารจัดการทางด้าน

การเงิน โดยสรุปรายงานทางการเงินของสถาบัน ดังนี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน  2553

                          หน่วย  : บาท

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                              

      ลูกหนี้ระยะสั้น

      รายได้ค้างรับ

      เงินลงทุนระยะสั้น

      วัสดุคงเหลือ

      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

      ลูกหนี้ระยะยาว

      เงินลงทุนระยะยาว

      ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

      สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)                

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 รวมสินทรัพย์

 

1,409,859,202.05

6,673,269.57

2,407,349.56

679,390,840.86

3,037,017.35

6,638,990.41

2,108,006,669.80

2,975,496.00

55,520,108.16

2,490,625,751.99

114,886,774.14

4,578,265.12

2,668,586,395.41

4,776,593,065.21

หมายเหตุ  งบการเงนิฉบบันีผ้า่นการตรวจสอบจากส�านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิแลว้ และอยูใ่นระหวา่งด�าเนนิการของส�านกังาน

การตรวจเงินแผ่นดินเพื่อรับรองงบการเงินต่อไป
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

                     หน่วย  : บาท

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้าหนี้ระยะสั้น

      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

      รายได้รับล่วงหน้า

      เงินรับฝากระยะสั้น

      รวมหนี้สินหมุนเวียน

   หนี้สินไม่หมุนเวียน

      รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

      หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ

สินทรัพย์สุทธิ

      ทุน

      รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม    

      รวมสินทรัพย์สุทธิ

40,655,283.82

37,948,653.60

47,039,156.95

175,831,787.56

301,474,881.93

184,896,562.38

310,640,776.16

495,537,338.54

797,012,220.47

3,979,580,844.74

3,646,537,981.26

333,042,863.48

3,979,580,844.74

หมายเหตุ  งบการเงินฉบับนี้ผ่านการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว และอยู่ในระหว่างด�าเนินการของ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อรับรองงบการเงินต่อไป
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

                  หน่วย  : บาท

รายได้จากการด�าเนินงาน

 รายได้จากรัฐบาล

  รายได้จากงบประมาณ

     รวมรายได้จากรัฐบาล

รายได้จากแหล่งอื่น

     รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

     รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

     รายได้อื่น

     รวมรายได้จากแหล่งอื่น

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

     ค่าใช้จ่ายบุคลากร

     ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

     ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

     ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย

     ค่าสาธารณูปโภค

     ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

     ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

     ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

รายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

     ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน

    ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน

   รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

1,378,442,221.18

1,378,442,221.18

766,518,658.00

560,383,433.11

54,452,012.42

1,381,354,103.53

2,759,796,324.71

1,025,162,742.14

148,745,088.59

10,028,736.10

8,997,651.23

282,055,931.83

122,211,352.57

318,850,081.88

220,264,977.27

446,029,068.33

2,582,345,629.94

177,450,694.77

207,432.00

538,011.47

745,443.47

178,196,138.24

178,196,138.24

หมายเหตุ  งบการเงินฉบับนี้ผ่านการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว และอยู่ในระหว่าง ด�าเนินการของ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อรับรองงบการเงินต่อไป
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  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้พิจารณาเรื่องท่ีเป็นปัญหาต่อสังคมและหรือนโยบาย 

เร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อจัดโครงการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ข้อเรียกร้องของกลุ่มบุคคล 

ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องที่กลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ โดยสถาบัน ได้ด�าเนินการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา ในการผลิตและพัฒนาก�าลังคน ฝีมือแรงงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

เพื่อน�าประโยชน์ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาทางสังคม ช่วยส่งเสริมในการกระจายรายได้ สร้างอาชีพตามภาวะเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้กับชุมชน และเกษตรกร ด้วยการจัดท�าโครงการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสร้างรายได้เพิ่มให้แก ่

กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

กิจกรรม ผู้รับบริการ
จ�านวน

(คน/เล่ม/
แผ่น/ฉบับ)

ผู้ด�าเนินงาน

1 โครงการสอนศิลปะการวาดภาพเชิงปฏิบัติการ
ให้กับนักเรียนและเยาวชน อ.ภูหลวง จ.เลย  
“ศิลปะสู้สิ่งเสพติด” จ�านวน 2 ครั้ง

นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป 279 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2 โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
GRADUATE INTEGRITY : GI

นักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักศึกษาจาก
สถาบันต่างๆ และผู้สนใจ

319 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3 โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบวิชา
ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

นักเรียน นักศึกษา 215 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4 โครงการทบทวนความรู้เพ่ือเข้าสอบรับใบประกอบ 
วิชาชีพสถาปัตย์

นักศึกษา บุคคลทั่วไป บัณฑิต
สาขาสถาปัตยกรรม

138 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5 โครงการค่ายทดลองเรียนส�าหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

6 โครงการจัดประชุมวิชาการจัดร่วมกับ 4 สถาบัน 
(ISACS ) 

คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ 
บุคคลทั่วไป

200 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

7 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนลาดกระบัง ครู - อาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียน
ในเขตลาดกระบังและใกล้เคียง

37 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

8 โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ทางการศึกษา (ครั้งที่ 8)

ผู้น�าเสนอผลงานวิชาการ
ชาวต่างประเทศและชาวไทยบุคลากร
และนักศึกษา ที่เข้าร่วมฟัง

104 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

9 โครงการการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows นักเรียน ครู หรือเจ้าหน้าที่ อาจารย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

35 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

10 โครงการบริการวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ผู้สนใจในเขตลาดกระบัง  อาจารย์ 
นักศึกษา สาขาครุศาสตร์การออกแบบ

36 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

11 โครงการพัฒนา Web Application ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
และผู้สนใจ

43 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

12 โครงการฝึกอบรมอาจารย์พี่เลี้ยงมืออาชีพ ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาเครือข่าย 
คณะกรรมการด�าเนินงาน และนักศึกษา
จากสาขาวิชาครุศาสตร์

18 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

13 โครงการภาษาและวัฒนธรรม นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สจล. 
และนักเรียน จากโรงเรียนบริเวณใกล้คียง

174 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

14 บริการวิเคราะห์/ทดสอบวัสดุแก่หน่วยงานภายนอก นักศึกษา, อาจารย์ ภายในและภายนอก
สถาบัน

67 คณะวิทยาศาสตร์

15 จัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับประเทศ
ประจ�าปี 2553

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก  สอวน. 107 คณะวิทยาศาสตร์

16 ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน นักเรียนในเขตลาดกระบัง และใกล้เคียง 150 คณะวิทยาศาสตร์
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กิจกรรม ผู้รับบริการ
จ�านวน

(คน/เล่ม/
แผ่น/ฉบับ)

ผู้ด�าเนินงาน

17 การฝึกอบรมวิชาการและวิชาชีพ (อบรมครูคอมพิวเตอร์ ) ผู้สนใจทั่วไป 42 คณะวิทยาศาสตร์

18 สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการท�าปุ๋ยชีวภาพ บุคคลทั่วไป 38 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

19 เทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ บุคคลทั่วไป 59 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

20 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอก-ไม้ประดับ บุคคลทั่วไป 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

21 ปลูกพืช-ผัก ปลอดสารเคมี บุคคลทั่วไป 45 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

22 เพาะเลี้ยงแมลงกินได้ อาหารโปรตีนแหล่งใหม่ บุคคลทั่วไป 40 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

23 แปรรูปมูลสัตว์เป็นพลังงาน บุคคลทั่วไป 40 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

24 ปลูกพืชนอกฤดูกาลให้ประสบความส�าเร็จ บุคคลทั่วไป 55 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

25 ตลาดผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน บุคคลทั่วไป 43 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

26 เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ บุคคลทั่วไป 40 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

27 ไบโอดีเซลภาคครัวเรือน บุคคลทั่วไป 32 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

28 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชน

บุคคลทั่วไป 140 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

29 โครงการจัดประชุมนานาชาติ  
Asian Agricultural Symposium ครั้งที่ 16

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 200 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

30 โครงการ  IT DAY นักเรียน อาจารย์ และบุคคลทั่วไป 1,500 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

31 โครงการ  IT Ladkrabang Open House นักเรียน อาจารย์ และบุคคลทั่วไป 2,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

32 โครงการอาหารไทยเพื่ออาชีพเสริม “การท�าขนมไทย” บุคคลภายนอก 28 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

33 โครงการอาหารไทยเพื่ออาชีพเสริม 
“การท�าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พื้นบ้านของไทย”

บุคคลภายนอก 33 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

34 โครงการส�ารวจความปลอดภัยและพัฒนาระบบ ผู้ประกอบการจ�าหน่ายอาหารใน
โรงอาหาร จ�านวน 4 แห่ง

53 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

35 โครงการสัมมนาวิชาการ “การจัดการความปลอดภัย
ทางอาหารแก่ธุรกิจการจัดและบริการอาหาร”

บุคคลภายนอกทั่วไปภาคธุรกิจอาหาร 
อาจารย์นักวิจัยและนักศึกษา

41 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

36 การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) 
ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 10 โรงเรียน
ในจังหวัดชุมพร รุ่น 3

นักเรียนและครู  320 วิทยาเขตชุมพร

37 ค่ายเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม คร้ังท่ี  2 : รักษ์ชุมพร นักเรียนระดับชั้นประถมและ
มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร

80 วิทยาเขตชุมพร

38 เกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 นักเรียนและครู 33 วิทยาเขตชุมพร

39 การแปรรูปเห็ดแครง ขา้ราชการหรอืลกูจา้งจากหนว่ยงานภาครฐั
หรือรัฐวิสาหกิจครูอาจารย์นิสิตนักศึกษา
ใน จ.ชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง

30 วิทยาเขตชุมพร

40 การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ (หมูต้นทุนต�่า) รุ่นที่ 2 กลุ่มเกษตรกร ผู้น�าท้องถิ่นตัวแทน
กลุ่มอาชีพนักวิชาการ  ข้าราชการ
นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป

33 วิทยาเขตชุมพร

41 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลาดุกสายพันธุ์ต่างๆ 
ในครัวเรือน เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  เกษตรกร
นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่การเกษตร
นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

214 วิทยาเขตชุมพร

42 การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์
กล้วยไม้โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

อาจารย์ที่สอนวิชาเกษตร  และ
วิทยาศาสตร์ในบริเวณภาคใต้ตอนบน 
อาจารย์/เจ้าหน้าท่ีในโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนและ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  เจ้าหน้าท่ีด้านการเกษตรของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ อบต. ท้องถิ่นและ
เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

53 วิทยาเขตชุมพร
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กิจกรรม ผู้รับบริการ
จ�านวน

(คน/เล่ม/
แผ่น/ฉบับ)

ผู้ด�าเนินงาน

43 การประกอบและบ�ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ข้าราชการพนักงานของรัฐ
เอกชน และบุคคลทั่วไป

23 วิทยาเขตชุมพร

44 การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน English
for  daily  Life  รุ่นที่  3

บุคลากรและบุคคลทั่วไป นักศึกษา
และนักเรียน

35 วิทยาเขตชุมพร

45 การผลิตปลาน�้าจืดเศรษฐกิจในโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน

กลุ่มนักเรียน  ครูผู้สนใจทั่วไป 30 วิทยาเขตชุมพร

46 โครงการอบรมหลักสูตรการท�าวิจัยทางการศึกษา ครู อาจารย์ ที่สนใจ 30 วิทยาเขตชุมพร

47 การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมส�าหรับบุคคลทั่วไป
ในจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 1

บุคคลทั่วไปในจังหวัดชุมพร 46 วิทยาเขตชุมพร

48 โครงการอบรมด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูมัธยม
ในส่วนภูมิภาคร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ (ปีที่2)

ครูมัธยมทั่วประเทศ 246 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

49 โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และงานนิทรรศการ 
Hard Disk Drive EXPO 2010 (HDD EXPO 2010)

คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นักวิจัยและวิศวกร

1,500 วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการข้อมูล

50 “Intelligent storage Nodes for the Cloud 
Computing”

นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบัน
รวมทั้งผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรม

70 วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการข้อมูล

51 โครงการ Data Storage Technology
ครั้งที่ 1 เรื่อง “Automation and Robotics HDD 
Manufacturing Process” in

นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบัน
รวมทั้งผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรม

68 วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการข้อมูล

52 โครงการ Data Storage Technology คร้ังท่ี 3 
ช่ือเรื่อง “Piezoelectric Microactuators Drives” in 
Magnetic Disk

นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบัน
รวมทั้งผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรม

173 วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการข้อมูล

53 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมสถาบัน
การศึกษาข้ันอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประจ�าประเทศไทย ครั้งที่ 25

คณาจารย์จากสถานศึกษา บุคลากรจาก
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน สือ่มวลชน
นักศึกษาและบุคลากรทั่วไป

183 ส�านักงานอธิการบดี

54 โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น

อาจารย์ นักศึกษา 224 ส�านักหอสมุดกลาง

55 โครงการจัดประชุมความร่วมมือคณะท�างานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มบริการ
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
กลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
กลุ่มโสตทัศนวัสดุ
กลุ่มเทคโนโลยีสารนิเทศ
กลุ่มวารสารและเอกสาร
กลุ่มจดหมายเหตุ

บรรณารักษ์ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

41 ส�านักหอสมุดกลาง

56 โครงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คณาจารย์/นักวิจัย บุคลากรที่สนใจ 72 ส�านักส่งเสริมและบริการ
วิชาการพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
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 ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

 ภารกิจด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหนึ่งที่สถาบัน ให้ความส�าคัญและมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีเป้าหมายเพื่อน�าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์กับการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ 

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและเกิดประโยชน์ต่อประเทศ ด�ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของ 

คนในชาติ และเพื่อเป็นรากฐานของการด�าเนินชีวิต และใช้จุดแข็งของสถาบัน ในการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพ่ือการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบัน 

ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4
  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จดังาน “วนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็  พระจอมเกลา้

เจ้าอยู่หัว” ภายในงานประกอบด้วยพิธีทางศาสนา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 10 รูปและพิธีวางพวงมาลา เพ่ือ

น้อมถวายสักการะและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  

วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 บริเวณด้านหน้าอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และลานอุทยาน

พระจอมเกล้า 

 2. งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2552
  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ประจ�าปี 2552 ซ่ึงปีนี้สถาบัน ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อน�าไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จ�าพรรษา ณ วัดปทุมวนาราม

ราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพ 

 

 3. พิธีตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตแห่งพระปิยมหาราช
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงาน “วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช” ภายในงานประกอบด้วยพิธีทางศาสนา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ ์

10 รูป เพื่อน้อมถวายสักการะและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

เนื่ อ ง ในวั นคล ้ า ย วั นสว ร รคต  

เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2552  

ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 

บริเวณด้านหน้าอาคารกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ 
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 4. สจล.ร่วมวางพานพุ่มเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 รศ.ดร.เสน่ห์  เอกะวิภาต รองอธิการบดีพร้อมบุคลากร เป็นตัวแทนสถาบัน ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อน้อมร�าลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา 

ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยเป็นวัน 

พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราช-

อาณาจักรไทย เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

จึงจัดพิธีดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน สถาบัน 

การศกึษา คณะบคุคล ตลอดจนประชาชนทัว่ไปน�าพานประดบั

พุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 5. พระจอมเกล้าลาดกระบังร่วมฉลองกุฏิเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 รศ.ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบัน เข้าร่วมงานฉลองกุฏิเจ้าอาวาส 

(พระธรรมโกศาจารย์) ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. โดยมีพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ 

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นองค์ประธานในพิธี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งกุฏิดังกล่าว สถาบันได้มอบหมายให้ รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี ผู้ช่วยอธิการบดี ด�าเนินการสนับสนุนเกี่ยวกับ 

การออกแบบงานก่อสร้าง ซึ่งด�าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทางวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จึงได้จัดพิธีฉลองดังกล่าว

 6. พระจอมเกลา้ลาดกระบงัรว่มใจตกับาตรอาหารแหง้ 
  แก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 9 รูป ในโครงการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 2553 

ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เมื่อวันที่ 

9 เมษายน 2553
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 7.  สจล.ร่วมวางพานพุ่มเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
มหาอานันทมหิดล

 รศ.วิศรุต ศรีรัตนะ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อม นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์ รักษาการแทนผู้อ�านวยการส่วนพัสดุ และ

บคุลากรสว่นพสัด ุเปน็ตวัแทนสถาบนั รว่มพธิวีางพวงมาลาถวายราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรยีพ์ระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร 

มหาอานันทมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์  

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 

 

 8.  พระจอมเกล้าลาดกระบังวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ “หลวงพรต-ท่านเลี่ยม” เนื่องในโอกาส 
วันสถาปนาโรงเรียนพรตพิทยพยัตครบรอบ 61 ปี

 รศ.ทวี  เทศเจริญ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร เป็นตัวแทนสถาบัน ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ “หลวงพรตพิทยพยัต-

ท่านเลี่ยม” เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยในปีนี้ได้ครบรอบ 61 ปี ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2553 

 ซ่ึงจดัโดย คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนพรตพทิยพยตั สมาคมครแูละผูป้กครองโรงเรยีนพรตพทิยพยตั 

สมาคมศษิยเ์กา่และโรงเรียนพรตพทิยพยัต  เปน็ผูจ้ดังานวนัสถาปนาโรงเรยีนพรตพทิยพยตัครบรอบ 61 ป ีพธิวีางพวงมาลาอนสุาวรยี ์

“หลวงพรต-ท่านเลี่ยม” พร้อมท�าบุญ-ทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา เพื่อจัดท�าโดมลานเอนกประสงค์ 61 ปี พรตพิทยพยัต 



สารสนเทศสถาบัน และ 
กิจกรรมในรอบปี
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หลักสูตร (ข้อมูล จากหนังสือรายงานสถิติการศึกษาคลังข้อมูล ปีการศึกษา 2553)

จ�านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2553 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

คณะ/หน่วยงาน
จ�านวนหลักสูตร

รวม
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

15
10
16
10
9
1
3
6
1
-
-
2

16
6
11
8
8
1
3
-
5
1
1
3

3
-
1
5
-
1
1
-
3
1
1
-

34
16
28
23
17
3
7
6
9
2
2
5

รวมทั้งสถาบัน 73 63 16 152

นักศึกษา (ข้อมูล จากหนังสือรายงานสถิติการศึกษาคลังข้อมูล ปีการศึกษา 2553)

จ�านวนนักศึกษาใหม่ จ�าแนกตามคณะ/หน่วยงานและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2553 

คณะ/หน่วยงาน
จ�านวนนักศึกษา

รวม
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

1,816
504
584

1,422
702
101
198
335
27
-
-

145

325
74
274
80
40
143
43
-

37
12
4
77

67
-
-

18
2
4
2
-
-
7
3
-

2,208
578
858

1,520
744
248
243
335
64
19
7

222

รวม 5,834 1,109 103 7,046

 สารสนเทศสถาบัน
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จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด จ�าแนกตามคณะ/หน่วยงานและระดับการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2553 

คณะ/หน่วยงาน
จ�านวนนักศึกษา

รวม
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

6,533
1,918
1,870
3,904
2,720
352
748
928
43
-
-

564

947
217
591
219
156
432
127

-
132
32
28
325

266
13
21
80
4
27
7
-
3
27
8
-

7,746
2,148
2,482
4,203
2,862
811
882
928
178
59
36
889

รวมทั้งหมด 19,562 3,206 456 23,224

 

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�าแนกตามคณะ/หน่วยงานและระดับการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2552

คณะ/หน่วยงาน
จ�านวนนักศึกษา

รวม
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

1,431
350
446
803
304
92
180
238

-
-

139

184
58
112
39
36
146
37
-
5
1
95

29
4
4
8
-
1
5
-
3
-
-

1,644
412
562
850
340
239
222
238
8
1

234

รวมทั้งหมด 3,983 713 54 4,750
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รายงานประจำาปี 2553

บุคลากร  (ข้อมูลจากหนังสือรายงานสถิติการศึกษาคลังข้อมูล ปีการศึกษา 2553)

 ในปีการศึกษา 2553  สถาบัน มีจ�านวนบุคลากรทั้งหมด 2,164 คน จ�าแนกตามประเภท คือ สายวิชาการ (สาย ก.) 

จ�านวน 955 คน สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข.) จ�านวน 281 คน สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ค.) จ�านวน 450 คน  

ลูกจ้างประจ�า จ�านวน 155 คน และลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ จ�านวน 323 คน 

จ�านวนบุคลากร จ�าแนกตามประเภท ระดับการศึกษา และต�าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2553
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    

   

คณะ/หน่วยงาน

สายวิชาการ (ก)

รวม

 

สายสนับสนุนวิชาการ (ข)

รวม

สายสนับสนุนวิชการ (ค)

รวม
รวม

ทั้งหมด
ระดับการศึกษา ต�าแหน่งทางวิชาการ ต�่ากว่า

ป.ตรี

 

ตรี

 

โท
 เอก

ต�่ากว่า

ป.ตรี
 ตรี โท

ตรี โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ.

ส�านักงานอธิการบดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 20 0 57 27 101 14 142 199

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 128 158 107 90 98 4            299 1 15 10 0 26 19 63 9 91 416

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 122 19 92 30 28 1 151 1 13 2 0 16 7 29 2 38 205

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 85 31 60 36 24 0 120 0 9 3 0 12 1 20 3 24 156

คณะวิทยาศาสตร์ 0 71 80 64 54 33 0 151 0 23 8 0 31 6 31 6 43 225

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 39 46 21 34 35 0 90 0 11 11 0 22 1 17 5 23 135

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 12 13 14 6 5 0 25 0 5 3 0 8 0 9 0 9 42

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 6 18 12 4 8 0 24 0 1 2 0 3 0 11 1 12 39

วิทยาเขตชุมพร 0 46 11 54 3 0 0 57 0 16 7 0 23 2 9 5 16 96

วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 4 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี-

พระจอมเกล้าลาดกระบัง
0 1 11 8 2 2 0 12 0 0 1 0 1 0 1 0 1 14

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 4

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 0 14 7 5 8 8 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 12 2 4 5 11 23

ส�านักหอสมุดกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12 0 34 6 6 1 13 47

ส�านักทะเบียนและประมวลผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 0 28 1 1 0 2 30

ส�านักส่งเสริมและบริการวิชาการ

พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6 6

ส�านักบริหารวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 7 1 2 0 3 10

ส�านักงานสภาสถาบัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11 11

รวมทั้งสถาบัน 32 524 399 441 267 242 5 955 2 185 94 0 281 75 320 55 450   1,686 
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งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ�าแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

ส�านักงานอธิการบดี 975,613,900 390,366,200 1,365,980,100

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 32,651,900 111,246,100 143,898,000

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19,826,800 40,202,600 60,029,400

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14,787,200 63,325,700 78,112,900

คณะวิทยาศาสตร์ 10,135,200 136,669,100 146,804,300

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13,833,100 62,521,700 76,354,800

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,763,600 35,427,200 37,190,800

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2,858,300 19,874,200 22,732,500

วิทยาลัยนานาชาติ 0 20,406,800 20,406,800

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 0 14,584,000 14,584,000

วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีฯ 0 47,226,500 47,226,500

ส�านักทะเบียนและประมวลผล 0 8,765,600 8,765,600

ส�านักหอสมุดกลาง 0 30,690,100 30,690,100

ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ 0 23,655,200 23,655,200

ส�านักบริหารวิชาการ 657,200 57,490,300 58,147,500

ส�านักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ 0 266,250,000 266,250,000

วิทยาเขตชุมพร 11,174,200 43,662,900 54,837,100

ส�านักงานสภาสถาบัน 0 3,072,700 3,072,700

รวมทั้งสถาบัน 1,091,902,400 1,375,486,900 2,467,389,300

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ�าแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน กองทุนส�ารอง รวม

งบประมาณแผ่นดิน 254,266,400 147,939,100 671,232,100 0 18,464,800 0 1,091,902,400

งบประมาณเงินรายได้ 82,480,700 323,240,200 219,030,000 307,869,000 167,075,200 275,791,800 1,375,486,900

เงินคงคลัง 0 0 0 0 62,459,500 0 62,459,500

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2553 จ�าแนกตามแผนงาน

แผนง�น งบประม�ณแผ่นดิน งบประม�ณเงินร�ยได้ รวม

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 1,050,102,300 1,229,723,700 2,279,826,000

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 4,369,200 241,712,900 246,082,100

แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,487,600 4,009,200 5,496,800

แผนงานวิจัย 41,800,100 145,763,200 187,563,300

รวมทั้งสิ้น 1,091,902,400 1,375,486,900 2,467,389,300
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 สจล. ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ  

 โรงพยาบาลศิริราช 

 วนัที ่8 ตลุาคม 2552 รศ.ดร.กติต ิตรีเศรษฐ อธกิารบด ีพรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร 

และบุคลากรของสถาบันรว่มลงนามถวายพระพรแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  

ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมี 

พระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ ณ โรงพยาบาล

ศิริราช

 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน  เพื่อเป็นบุคลากร  

 เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักศึกษาที่ดี และพลังของ 

 แผ่นดิน 

 วนัที ่3 ธนัวาคม 2552 เวลา 09.30 น. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นบุคลากร  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักศึกษาที่ดี และพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมกันร้องเพลง 

พ่อของแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี ตามล�าดับ โดยมี รศ.ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ 

อธกิารบด ีเปน็ประธานกลา่วน�าในพธิ ีณ ลานอทุยานพระจอมเกลา้ โดยม ีผูบ้รหิาร 

คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นักศึกษาของสถาบัน เข้าร่วมพิธี

 ลาดกระบังรวมใจจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 วันที ่3 ธนัวาคม 2552 เวลา 18.00 น. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบังจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดง

ความจงรักภักดี ร่วมน้อมจิตอธิษฐานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจาก 

พระอาการประชวร โดยม ีพลเอกสรุยทุธ จลุานนท ์องคมนตรเีปน็ประธานในพธิ ีในฐานะ

นายกสภาสถาบัน น�าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นักศึกษา

ของสถาบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ

อุทยานพระจอมเกล้า
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 พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช ณ มณฑล

 พิธี สวนพระนคร เขตลาดกระบัง

 วนัที ่5 ธนัวาคม 2552  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

รว่มกจิกรรมเน่ืองในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดชและในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ซึ่งจัดโดย

ส�านกังานเขตลาดกระบงัรว่มกบัคณะกรรมการจัดงานเฉลมิพระเกยีรต ิ5 ธนัวามหาราช

เขตลาดกระบัง และสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง ณ มณฑลพิธี สวนพระนคร 

เขตลาดกระบัง  โดยภายในพิธีจัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 83 รูป

ในชว่งเชา้ และ เวลา 18.00 น. เคารพธงชาต ิ พธิถีวายพานพุม่สกัการะ ถวายราชสดดุ ี 

และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ตามล�าดับ ซ่ึงภายในพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ มีข้าราชการ ประชาชนท้ังภาครัฐและเอกชน 

เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

 พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

 รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

พระบรมราชนีินาถ ณ บรเิวณสวนพระนครเขตลาดกระบงั โดยมีผู้บรหิาร บคุลากรของ 

สถาบัน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลัง

มวลชน เข้าร่วมพิธีเป็นจ�านวนมาก ซึ่งภายในพิธีได้จัดให้มีกิจกรรมตักบาตร 

ในชว่งเชา้และกจิกรรมถวายพานพุม่สกัการะตามล�าดบั เมือ่วนัที ่12 สงิหาคม 2553 

 การอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ..ใครว่าไม่สำาคัญ

 วนัที ่12 ตลุาคม 2552 รศ.ดร.กติติ  ตีรเศรษฐ 

อธิการบดีเป็นประธานเปิดการอบรมด้านทรัพย์สิน 

ทางปัญญา เร่ือง “ทรัพย์สินทางปัญญา..ใครว่า 

ไม่ส�าคัญ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล ศรีค�าขลิบ 

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรรับเชิญ   

ณ ห้องประชุม ECC-302 ชั้น 3 อาคารปฎิบัติการ

วิศวกรรม หลังที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยส�านักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง 

 พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี ครั้งที่ 11

 พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบัน เป็นประธานเปิดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในสถาบันครบ 25 ปี ครั้งที่ 11 พร้อมมอบโล่และเข็มให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี ซึ่งจัดโดยสภาคณาจารย์
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และพนักงาน เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552  

ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั งานดงักลา่วจดัขึน้เพือ่สรา้ง

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สถาบัน  

 พระจอมเกล้าลาดกระบังร่วมประชุมหารือเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิศวกรรมโยธากับ 

 Kyoto University

 รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดี สจล. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor. Dr. Kunitomo 

SUGIURA ประธานหลักสูตร International Program ด้านวิศวกรรมโยธา และคณาจารย์ จาก Kyoto University  

ประเทศญ่ีปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั และหารอืเรือ่งโครงการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา 

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552  ณ ห้องประชุม 702 (ชงโค)  

ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 การประชุมระดมความคิด เรื่อง การจัดทำาแผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ. 2553-2567)

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดการประชุมระดมความคิด 

เร่ือง การจัดท�าแผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ.2553 -2567) การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน โดย รศ.ดร.ดุษณี 

ธนะบริพัฒน์ รองอธิการบดี เป็นผู้บรรยายข้อมูลพื้นฐาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ต่อคณะผู้บริหารสถาบัน พร้อมขอความเห็นเพื่อทบทวน 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

 พระจอมเกล้าลาดกระบังร่วมประชุมหารือ เรื่อง โครงการให้ทุนการศึกษาด้าน ICT กับ  

 Metropolia University of Applied Sciences ประเทศฟินแลนด์

 รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดี สจล. รศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รศ.ดร.อานันทวัฒน ์คุณากร คณบดีวทิยาลยันานาชาต ิและผูบ้รหิารของสถาบันใหก้ารตอ้นรบั Ms.Arja Hannukaincn ผูบ้รหิาร

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและทุนการศึกษาของ Metropolia University of Applied Sciences ประเทศฟินแลนด์ 

ในโอกาสเดนิทางมาเยีย่มชมสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั และหารอืเรือ่ง

เกี่ยวกับการรับนักศึกษาและบุคลาการ ด้าน ICT เพื่อไปศึกษาและวิจัยที่

ประเทศฟินแลนด์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552  ณ ห้องประชุม 703 

(พิกุล) ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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 พระจอมเกล้าลาดกระบังร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

    รองศาสตราจารย ์ดร.กติต ิตรีเศรษฐ อธกิารบดสีถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ 

อุปถัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบังกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดี และ รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธ์  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นพยานในพิธีลงนามฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6  

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองสถาบันเข้าร่วมพิธีลงนาม

 การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ระหว่าง พระจอมเกล้าลาดกระบังกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

    รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 

นายยทุธนา ทัพเจรญิ ผูว่้าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�าหรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ 

และระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ระหว่างสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)  โดยมี รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ 

รองอธิการบดี นายวิฑูรย์  สรรเสริญ หัวหน้าส�านักงานอาณาบาล และ นายวรพจน์  เทียบรัตน์ หัวหน้ากองจัดการโครงการ 

ฝ่ายระบบข้อมลู เป็นพยานในพธิลีงนามฯ เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2552 ณ ห้องประชมุ 606 ชัน้ 6 อาคารกรมหลวงนราธวิาส

ราชนครินทร์ 

 พระจอมเกล้าลาดกระบังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการประเมิน 

 ระบบการควบคุมภายใน

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. 

รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี เป็นประธานเปิด 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การบริหาร

ความเสี่ยงและการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

ณ ห้องประชุมแคแสด ซึ่ งสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจา้คณุทหารลาดกระบงัจดัการประชมุ

ดงักลา่ว เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดับสถาบัน คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัสว่นงาน และผูท่ี้เกีย่วขอ้ง

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยงและการประเมินระบบการควบคุมภายใน และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ 

ในการปฏิบัติงานได้ โดยได้แบ่งการประชุม เป็น 2 ช่วง คือ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมแคแสด (ภาคบรรยาย) 

และในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 701 (ภาคปฏิบัติ) อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์



118

K 
M

 I 
T 

L 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553

 การอบรม เรื่อง ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงตำาราเรียน... ทำาอย่างไรถึงเรียกว่าอย่างเป็นธรรม

 งานทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้า

ลาดกระบัง  จัดการอบรม “ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงต�าราเรียน...ท�าอย่างไรถึงเรียกว่า

อยา่งเป็นธรรม?” โดยไดร้บัเกยีรตจิาก คณุเขมะศริ ิ นชิชากร นกัวชิาการพาณชิยช์�านาญ

การพิเศษ เป็นวิทยากรรับเชิญ ณ ห้องประชุมบุนนาค 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา

 ซึ่งการอบรมดังกล่าว จัดข้ึนเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของ

สถาบัน เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาและไม่เป็น 

การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน  

จากการส�าเนาเอกสารหนังสือต�าราเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการส�าเนาเอกสาร

หนังสือต�าราเรียน

 การฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร  “กลยทุธก์ารบรหิารจดัการตอ่การเปลีย่นแปลงองคก์ร   

 ครั้งที่2”

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหาร

จัดการต่อการเปล่ียนแปลงองค์กร” เพื่อถ่ายทอดความรู ้

และทักษะทางด้านทฤษฎีการบริหารจัดการ การเรียงล�าดับ

ความคิด การพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้ 

ทั้งยังสามารถปรับปรุงปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น การวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆ การน�าเสนอข้อมูลรายละเอียดต่างๆ 

ที่ เป ็นประโยชน์และความส�าคัญของการน�าแผนท่ีความคิดมาเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยจัดการเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 2 วัน แบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2553 และครั้งท่ี 2   

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553  ณ ห้องประชุม701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

 การสัมมนา เรื่อง วิธีการกำาจัดขยะพิษในห้องปฏิบั ติการเคมีและชีวภาพ

 คณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพระดบัสถาบนั รว่มกบั สว่นบรหิารการวจิยั ส�านกังานอธกิารบด ีจดัการสมัมนา

วิชาการ เรื่อง “วิธีการก�าจัดขยะพิษในห้องปฏิบัติการเคมีและชีวภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 

เวลา 8.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคาร 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย 

นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงวิธีที่ถูกต้องในการ 

แยกขยะ การจัดเก็บ และการก�าจัดขยะพิษที่เกิดขึ้น 

ภายในห้องปฏิบัติการต่างๆ
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 การฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยสำาหรับอาคารสูงและการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำาปี 2553

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. ผศ.โอชกร  ภาคสุวรรณ  ผู้ช่วยอธิการบดีก�ากับดูแลส่วนอาคารสถานที่ 

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยส�าหรับอาคารสูงและการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ�าปี โดยได้รับเกียรติจาก 

ด.ต.เกียรติศักดิ์  สนธิพงษ์ เจ้าหน้าท่ีป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 6  หัวหน้าส�านักงาน

ดบัเพลงิลาดกระบัง พรอ้มทีมงาน เป็นวทิยากร

รบัเชญิ ณ หอ้งประชมุแคแสด อาคารกรมหลวง 

นราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง  

การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ทางด้านอัคคีภัย  

 นิทรรศการทางวิชาการ 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง

 เนือ่งในโอกาสครบรอบการสถาปนา สถาบัน 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบังในครั้งนี้ สถาบันจึงจัดให้มีนิทรรศการ 

ทางวชิาการ ภายใต้แนวคดิ “Innovative Society” พระจอมเกล้าลาดกระบงัสรรค์สร้างสงัคมนวตักรรม โดยวตัถปุระสงค์หลัก 

ในการจดังาน เพ่ือเฉลมิฉลองและแสดงความยนิดีในโอกาสท่ีสถาบัน ครบรอบ 50 ปี ในวนัท่ี 24 สงิหาคม 2553 และเพือ่เป็นการ 

เผยแพร่ประวัต ิผลงานวจิยั และนวตักรรมตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบันตลอด 50 ปีของสถาบัน นบั 1,000 ช้ินจากนบั 1,000,000 ความคดิ 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนผู้สนใจท่ัวไปได้รับรู้ พร้อมแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาและ

การวิจัยในอนาคต ทั้งนี้สถาบัน จะยังมุ่งพัฒนาให้สถาบันแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นสถาบันการศึกษาช้ันน�าทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สจล. ประจำาปีการศึกษา 2552

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

การฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพ 

การศกึษาภายในระดบัสถาบนั ของสถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ประจ�าปีการศึกษา 2552  

ณ ห้องประชุมบุนนาค (ห้อง 701) ช้ัน 7 

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายงานประจำาปี 2553
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สจล. ซ่ึงคณะกรรมการผูต้รวจสอบ ไดด้�าเนนิการตรวจเอกสารอา้งองิ  สมัภาษณ์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประเมินผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจ�าปีการศึกษา 2552 

ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน และ 17 กันยายน พ.ศ. 2553 

 มุทิตาจิต 2553

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง จัดงานมุทิตาจิตให้กับบุคลากรที่ถึงวาระต้อง

เกษียณอายุการท�างาน ส�าหรับปี พ.ศ.2553 และผู้ท่ี 

ขอเกษียณอายุก่อนก�าหนด จ�านวนทั้งสิ้น 34 ท่าน 

เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความดีงามของผู้เกษียณอายุ   

ณ หอประชุมสถาบัน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553  

 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำางาน

 รองศาสตราจารย์กิติพงค์ มะโน รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ

พัฒนาบุคลากร ประจ�าปีงบประมาณ 2553 เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการท�างาน พรอ้มบรรยายในหวัขอ้เรือ่ง นโยบายการบรหิารจดัการ

ด้านทรัพยากรบุคคล สจล. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น7 อาคารกรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ ซ่ึงโครงการดังกลา่วจัดโดยสว่นบรหิารทรพัยากรบคุคล 

สจล. เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา และได้รับเกียรติจาก 

ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

วิทยาลัยการบรหิารและจดัการ เปน็วทิยากรรบัเชญิ บรรยายในเรือ่ง 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

และการพัฒนาประสทิธภิาพการท�างานผา่นการเสรมิสรา้งสมรรถนะ  


