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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา		
รองศาสตราจารย์อำ�นวย พานิชกุลพงศ์		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจ วสุวานิช		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์		
นางวันดี บุญยิ่ง		

จัดทำ�โดย

ภารกิจด้านวิจัยสถาบัน

		
		
		
		
		

อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู่ช่วยอธิการบดี
ผู่ช่วยอธิการบดี
ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงาน

		
		
		
		

นางขนิษฐา สาคร		 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจตุพร ศิริบรรณไพศาล		 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวรรณา สอนพูล		 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		

นางจันทร์ศรี สุขวิเศษ		 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

จัดพิมพ์

ภารกิจด้านวางผังแม่บทและธุรการ

ภาพประกอบ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
		
		

ขอขอบคุณคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและรูปภาพประกอบ
พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด คิว. อาร์. เอส. ซัพพลาย จำ�นวน 600 เล่ม
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ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาเทคโนโลยีครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม แขนงวิชาการศึกษาสถาปตยกรรมและการออกแบบ
แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

ตลอดระยะเวลาแห่งการด�ารงพระอิสริยยศ “พระราชิน”ี จนถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ พระองค์
ได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบด้วยพระปรีชาญาณเอกอุดม ทรงนฤมิตงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
หลายสถาน ตลอดจนทรงมีวิธีการอันแยบคายในการปลูกฝังและสอดแทรกเรื่องการรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ประเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรักชาติ การพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งให้ทุกคนตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของ
ส่วนรวม ต้องบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เพื่อความเจริญของประเทศ
จากการที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์เอง
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบท ทรงสนพระทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหรือศิลปกรรมพื้นบ้านที่จัดท�าขึ้น โดยใช้วัสดุท้องถิ่น
พระองค์จึงทรงส่งเสริมในเรื่องนี้โดยการจัดให้มีครูออกไปฝึกสอนราษฎร เป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น
และทรงรับซือ้ ผลงานไว้ดว้ ยพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ ทัง้ นี้ เพือ่ ช่วยชาวไร่ชาวนาทัว่ ราชอาณาจักรให้มงี านศิลปาชีพท�าและ
สามารถจ�าหน่ายผลงานของตนได้ และน�ามาซึ่งรายได้เสริมเป็นอย่างดี เป็นโครงการที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ อีกทัง้ จะเสริมสร้างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจในประเทศได้อกี ด้วย ในเบือ้ งต้นได้ทรงขยาย
เป็นมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ และทรงจัดตัง้ ศูนย์ฝกึ อบรมศิลปาชีพขึน้ แห่งแรก
ที่พระต�าหนักสวนจิตรลดา ภายหลังได้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพที่บางไทรอีกแห่งหนึ่ง โดยเปิดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรและ
ราษฎรผู้ยากไร้ รวมทั้งสิ้น ๓๐ แผนก อาทิ แผนกช่างจิตรกรรมประยุกต์ แผนกช่างทอผ้าลายตีนจก แผนกช่างจักสาน
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ไม้ไผ่ลายขิด แผนกช่างเครื่องเรือนไม้ แผนกช่างศิลปประดิษฐ์ แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน แผนกช่างเขียนภาพลายไทย
แผนกช่างทอผ้าไหม แผนกช่างปักผ้า แผนกช่างสอดย่านลิเภา เป็นต้น ผลงานในแผนกต่าง ๆ จะออกมาตามพระราชเสาวนีย์
ทรงอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทย และทรงพระราชด�ำริให้ท�ำขึ้นใหม่ เพื่อให้ผู้ได้มีโอกาสชื่นชมผลงาน ได้ตระหนักใน
พระปัญญาบารมีในการทรงบันดาลให้มขี นึ้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงเล็งเห็นคุณค่าของศิลปหัตถกรรมไทย
ศิลปะใดที่จะสูญหายจะทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ เช่น ศิลปะการท�ำคร�่ำ ศิลปะงานถม
ผลงานที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยอีกประการ คือ การที่ทรงใช้ปีกแมลงทับประดับเป็น
รูปกินรี พราหมณ์เกศสุริยง ไก่ฟ้า เป็นต้น งานศิลปะของไทยในอดีตมีอยู่ไม่น้อยที่ใช้ปีกแมลงทับที่มีสีสวยมาเป็น
ส่วนประกอบในการตกแต่งและมีคุณสมบัติที่เหนียว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้พระราชทานด�ำริ
ให้ใช้ปีกแมลงทับตกแต่งเป็นเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ ต่อมาได้ทดลองใช้ปีกแมลงทับตกแต่งตัวนกที่ท�ำจากไม้แกะสลัก
โดยจัดเป็นงานประติมากรรมงดงามน่าอัศจรรย์ใจยิ่งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อผลส�ำเร็จเป็นที่น่ายินดีจึงมี
พระราชด�ำริให้ลองตัดปีกแมลงทับเป็นเส้นเล็กลงไปอีก และสอดสลับลายกับย่านลิเภา นับเป็นงานประณีตศิลป์ชนิ้ ส�ำคัญ
แห่งยุคสมัย ซึ่งไม่เคยมีผู้ใดเคยคิดประดิษฐ์มาก่อน นับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงสนพระราชหฤทัยในผ้าซิน่ ทีช่ าวบ้านนุง่ อยู่ เมือ่ ครัง้ เสด็จไปเยีย่ ม
ราษฎรทรงตระหนักว่าผ้ามัดหมี่ที่ชาวบ้านทอใช้เองนั้น เป็นศิลปะเก่าแก่อย่างหนึ่งของโลก มัดหมี่ของแต่ละประเทศ
ก็มีความคล้ายและความแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะมัดหมี่ไทย จึงทรงมีพระราชด�ำริให้มีการรวบรวมไว้ไม่น้อยกว่า
๒๐๐ ลาย
งานปักหรือว่างานปักซอยแบบโบราณ เป็นแผนกหนึ่งของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด�ำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร วัสดุที่ใช้ปักจะใช้เส้นไหมแท้
โดยโปรดเกล้าให้ชาวบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลิต และสอนให้ผู้ปักย้อมสีเส้นไหมเองจนได้สีตามภาพต้นแบบ
ภาพที่น�ำมาปักจะเป็นภาพต้นแบบจากวรรณคดี ธรรมชาติ สัตว์ป่าหายาก และวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ผู้ที่ท�ำงานปัก
ได้ตระหนักถึงคุณค่าของงาน ซึมซับและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ศาสนา ผ่านงานฝีมือนี้
ในโอกาสทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ เมือ่ พุทธศักราช ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บูรณะตกแต่งพระที่นั่งอภิเศกดุสิต จัดเป็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพถาวรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงผลงานศิลปาชีพแขนงต่าง ๆ ของสมาชิก
ศิลปาชีพ และเปิดให้ประชาชนและผูส้ นใจทัว่ ไปได้เข้าชม ชาวต่างประเทศทีไ่ ด้มโี อกาสเข้าชมก็รสู้ กึ ชืน่ ชมในพระอัจฉริยภาพ
ทางด้านศิลปะของพระบรมราชินีนาถ เป็นที่เล่าขานในนานาประเทศพระเกียรติคุณก�ำจรก�ำจายไปไม่สิ้นสุด องค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ (ยูเนสโก) จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองโบโรพุทโธ ในฐานะที่
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจอนุรักษ์ และพัฒนางานศิลปหัตถกรรม
ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยะภาพด้านศิลปะเป็นที่ประจักษ์ชัด อีกทั้งยังทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ
ในการบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรมาโดยตลอด กอปรกับ
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ถือเป็น
ปีมหามงคลที่คนไทยทั่วประเทศมีความปิติยินดียิ่ง สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้า
ทู ล กระหม่ อ มถวายปริ ญ ญาครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
แขนงวิชาการศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เพือ่ เป็นมิง่ มหามงคลและเป็นสิรมิ งคลอันสูงยิง่ แก่สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สืบไป
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ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาเกษตร
แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รู้สึกส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ได้ทรงเสียสละ และทุม่ เทพระวรกาย พระสติปญ
ั ญา
บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานานัปการครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
การแพทย์และสาธารณสุข การต่างประเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ อีกมากมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และ
ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติตลอดมา
สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการศึกษาเกษตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในฐานะพระผู้เป็นดวงประทีป และ
องค์ราชินูปถัมภ์ด้านการเกษตร ด้วยพระองค์ทรงตระหนักว่า การเกษตรนั้น ถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐาน และชีวิตส�าหรับ
ประเทศของเรา เพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม วิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นได้
จะต้องท�านุบ�ารุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับ
ให้สูงขึ้น จึงทรงมีพระราชด�าริให้จัดท�าโครงการต่าง ๆ ขึ้นทั้งประเทศ อาทิ โครงการธนาคารอาหารชุมชน หรือ
Food Bank ณ บ้านนาป่าแปก อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการอนุรกั ษ์และขยายพรรณไม้ไทย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ อ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และขยายพรรณไม้ไทย ทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย
อาคารเรือนกระจกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง ในสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ จังหวัดสงขลา สถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูงตามพระราชด�ำริ ดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ทุ่งกระมัง จังหวัดชัยภูมิ โครงการป่ารักน�้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จ�ำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการป่ารักน�้ำบ้านถ�้ำติ้ว ต�ำบลส่องดาว อ�ำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
โครงการป่ารักน�้ำบ้านป่ารักน�้ำ ต�ำบลโคกรี อ�ำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โครงการป่ารักน�้ำบ้านกุดนาขาม
ต�ำบลเจริญศิลป์ อ�ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โครงการป่ารักน�้ำบ้านจาร ต�ำบลม่วง อ�ำเภอม่วง จังหวัดสกลนคร
โครงการป่ารักน�้ำบ้านทรายทอง ต�ำบลปทุมวาปี อ�ำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
การพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโดยทหารกองหนุน โดยการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ตั้งโครงการ
ติดแนวชายแดนให้สามารถท�ำการผลิตอาหารบริโภคภายในหมู่บ้าน หากมีเหลือก็ให้น�ำผลผลิตที่ได้ไปจ�ำหน่ายในพื้นที่
หรือชุมชน ได้แก่ แหล่งผลิตอาหารบ้านบ่อเหมืองน้อย ต�ำบลนาแห้ว จังหวัดเลย บ้านไผทรวมพล ต�ำบลหนองแวง
อ�ำเภอละหาน จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านนักรบไทย ต�ำบลบุ่งมะแลง กิ่งอ�ำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการ
ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ท�ำให้เกิดการพิทักษ์อนุรักษ์ และฟื้นฟู
สภาพป่าให้คงประโยชน์อย่างยั่งยืนได้ โครงการพิทักษ์ป่าเพื่อชีวิต เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนของตนเอง
ให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ ไม่มีการลักลอบตัดไม้ท�ำลายป่า โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยการจัดระเบียบให้ประชาชน
อยู่กันเป็นกลุ่ม โดยรอบป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอ
ต่อการเลี้ยงครอบครัว ซึ่งจะท�ำให้ประชาชนหยุดการบุกรุกป่า และช่วยดูแลป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง โดยทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดให้มากขึ้น
จนเป็นที่นิยมปลูกแพร่หลายส่งผลให้ชาวนามีรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
ด้วยทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยนับวันจะลดน้อยลง และมีสัตว์หลายชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์
โดยเฉพาะเต่าทะเล โดยมีสถานที่ด�ำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเล 2 แห่ง คือ เกาะมันใน ด�ำเนินการเลี้ยงเต่าทะเล
ตั้งแต่แรกเกิดจนโตขึ้น วัดขนาดตามที่ก�ำหนดแล้ว น�ำไปเลี้ยงไว้ในคอกในทะเลเพื่อศึกษาเก็บข้อมูล เกาะคราม
อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของเต่าทะเลตามธรรมชาติ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังชนิดต่าง ๆ โดยการศึกษาเกี่ยวกับการแพร่กระจายการเติบโตของแนวปะการัง
โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เพื่อหาทางออกให้กับชาวบ้านได้คืนช้างสู่ป่าธรรมชาติอันเป็นบ้านที่แท้จริงของ
ช้างที่ธรรมชาติสร้างมา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านอนุรักษ์ทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากองค์กรระหว่างประเทศ และภายในประเทศ ต่างพากันยกย่องและทูลเกล้าถวาย
รางวัลต่าง ๆ คือ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าของโลก ได้สดุดีเทิดพระเกียรติในฐานะบุคคลดีเด่นด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สถาบัน
ในต่างประเทศ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย เพื่อตั้งเป็นชื่อบุบผางาม ๓ ชนิด คือ
กุหลาบควีนสิริกิติ์ กล้วยไม้แคทลียาควีนสิริกิติ์ และดอนญ่าควีนสิริกิติ์ สถาบัน องค์กรภายในประเทศได้ร่วมกันเทิดทูน
ยกย่องว่า ทรงเป็นพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเหตุที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั สภาสถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาเกษตร เพื่อเทิดพระเกียรติให้ปรากฏ และเป็นสวัสดิมงคลแก่สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สืบไป
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ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
แดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

เนื่องในมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งที่พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎ
ราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์
วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิดลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นการเทิดทูนยกย่อง
ในพระคุณวุฒิให้เป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรได้ด�าเนินรอยตามพระยุคลบาทสืบไป
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ อันเป็น
คุณูปการยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงแน่วแน่ในพระวิริยะอุตสาหะในการที่จะบรรเทาทุกข์ บ�ารุงสุขแก่ประชาชน
เพื่อให้สมกับบทบาทหน้าที่ในฐานะองค์รัชทายาทล�าดับหนึ่ง แม้ว่าการด�าเนินการพระราชทานความช่วยเหลือจะต้อง
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความยากล�าบาก แต่ด้วยพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพอันเป็นเลิศกอรปกับ
พระวิริยะอุตสาหะท�าให้พระองค์ทรงฟันฝ่าอุปสรรค ปฎิบัติพระราชกรณียกิจส�าเร็จลุล่วงไปได้ ดังจะเห็นได้จาก
การทรงเข้าร่วมปฏิบตั กิ ารรบในการต่อต้านการก่อการร้ายบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทัง้ คุม้ กันพืน้ ที่
บริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา ณ เขาล้าน จังหวัดตราด
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องอากาศยานและการบินมา
ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ เมื่อทรงส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยดันทรูน ทรงทุ่มเทพระวรกายในการฝึกฝนและ
เพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านการบินอย่างจริงจังมาตลอดหลายสิบปี พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรก
แห่งราชวงศ์จักรี ทรงท�ำการบินกับเครื่องบินของกองทัพอากาศเกือบทุกรูปแบบ ทรงผ่านการฝึกบินหลักสูตรการบิน
เฮลิคอปเตอร์และการฝึกบินเครื่องบินขับไล่สมรรถภาพสูง (F-5E) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าทรงเป็นนักบิน
ที่มีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถด้านการบินอย่างยิ่ง ภายหลังส�ำเร็จการศึกษาแล้วได้น�ำความรู้มาจัดท�ำ
หลักสูตรการฝึกบิน และทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินให้นักบินเครื่องบินขับไล่แบบ “๑๘ ข” (F-5E) หน่วยบินเดโชชัย ๓
และนักบินของกองทัพอากาศ โดยทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ว่าจะทรงถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อกองทัพอากาศ และประเทศชาติ
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการบินในฐานะนักบินโบอิ้ง ๗๓๗-๔๐๐ จาก บริษัทการบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) และทรงผ่านการตรวจสอบจากการขนส่งทางอากาศกับทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรกัปตัน จากบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และทรงรับ
การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต�ำแหน่งนักบินที่ ๑
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมการขนส่งทางอากาศได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ใบรับรองในต�ำแหน่งครูฝึก
ภาคอากาศ กับต�ำแหน่งครูฝึกเครื่องช่วยฝึกบิน ส�ำหรับเครื่องโบอิ้ง ๗๓๗-๔๐๐
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไม่เพียงแต่จะทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการบิน
ทั้งอากาศยานทางทหารและอากาศยานพาณิชย์ แต่ยังทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นที่จะทรงใช้ความเป็น
นักบินให้เกิดประโยชน์ต่อพสกนิกร ดังเช่นเมื่อครั้งเกิดเหตุภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ทันทีที่พระองค์
ทรงทราบข่าว ทรงขับเครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗ - ๔๐๐ เสด็จฯ ไปยังสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว เนื่องจากทรงเป็นห่วงเป็นใย
ผู้ประสบภัยพิบัติ นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ท�ำการบินในฐานะกัปตันเครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗-๔๐๐ ชื่อ
“ศรีสุราษฎร์” ในเที่ยวบินมหากุศลเพื่อน�ำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้
โรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดังได้พรรณนามาเบื้องต้นนับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิไ ด้ ด้ว ยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านอากาศยานและการบิ น
เป็นที่ประจักษ์ชัด สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอให้พระราชทาน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อแสดงออก
ถึงความปลาบปลื้มชื่นชมโสมนัส และความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติคุณให้กว้างไกลไพศาล และเป็นมิ่งมงคล
อันอุดมยิ่งแก่สถาบัน สืบไป

.
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สารจากอธิการบดี
จากกระแสภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และประเทศไทยก�าลังก้าวสู่การเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 สถาบันได้เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์
สถาบันในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2563 โดยมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยและการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นได้ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2555 สถาบันจึงได้จัดท�าแผนการบริหารสถาบัน ดังนี้
นโยบายด้านบริหาร พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System)
และศูนย์ข้อมูลกลาง (IDC : Information Data Center) ระบบบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการเงินคงคลัง
และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารงานที่ได้มาตรฐานสากล
นโยบายด้านงานวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย ด้วยการจัดสรรทุนวิจัย และเครื่องมือในการท�าวิจัย
ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของสถาบัน จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นหน่วยงานรวบรวมผลงานวิจัย
เช่น ทะเบียนนักวิจัยจ�าแนกตามสาขาที่เชี่ยวชาญเป็นต้น

นโยบายด้านการเรียนการสอน ดำ�เนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hi-Tech) เพื่อ
ให้นักศึกษาของสถาบัน ได้ใช้ในการทบทวนและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาด้วยตนเอง สำ�หรับเป็นการ
เพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการสอนวิชาพื้นฐานที่
ทันสมัย และเพียงพอต่อจำ�นวนนักศึกษา ตลอดจนกำ�กับ ดูแล การผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นโยบายด้านต่างประเทศ เร่งด�ำเนินการ MOU ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการแลกเปลี่ยนอาจารย์
นักศึกษาและหลักสูตรร่วม ท�ำ MOU กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพิ่มเติมจากเดิมโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน
ด�ำเนินการจัดหาอาจารย์ด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม จัดประชุมวิชาการร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียน และ
จัดโครงการ Road Shows เพื่อแสดงศักยภาพของสถาบันในเรื่องการศึกษาและการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายด้านอาคารสถานที่ และคมนาคม ขยายเส้นทางจราจรจุดคับขันให้ดีขึ้น ประสานงานและ
ด�ำเนินการโครงการเชื่อมทางเข้ามอเตอร์เวย์ จัดท�ำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สมบูรณ์ ปรับปรุงป้ายทางเข้า-ออก
สถาบันให้ชัดเจนและง่ายต่อการเข้า-ออกสถาบัน จัดท�ำลานจอดรถเอนกประสงค์บริเวณหอประชุม 5,000 ที่นั่ง
และบริหารการใช้หอประชุมให้มีประสิทธิภาพ
การด�ำเนินการทุกด้านของสถาบันตามนโยบายดังกล่าว จะส�ำเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี ก็เนือ่ งจากความร่วมมือ
ร่วมใจของบุคคลากรทุกคนในสถาบัน ผมขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา)
อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตราประจำาสถาบัน เป็นวงกลมสองชัน้ ภายในวงกลมชัน้ ในมี พระมหามงกุฎครอบเลขไทย “๔” ล้อมรอบด้วย
ลายกนก ด้านบนของตราพระมหามงกุฎ เป็นรัศมี ด้านข้างทั้งสองข้างของตราพระมหามงกุฎ เป็นฉัตรห้าชั้นประกอบ
พระเกียรติยศ ด้านล่างของตราพระมหามงกุฎมีค�าว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
ตรา เครือ่ งหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สือ่ ความหมาย
ว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันทีม่ คี วามเชีย่ วชาญวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ตราพระมหามงกุฎ สื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้พระราชทานพระบรมราชา
นุญาตให้เชิญตราเครื่องหมายรัชกาลที่ ๔ เป็นส่วนประกอบของตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลข ๔ สื่อความหมายถึง รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
รัศมีบนตราพระมหามงกุฎ สื่อความหมายถึง พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล
ฉัตรห้าชั้นประกอบพระเกียรติยศ สื่อความหมายถึง ความร่มเย็นของพสกนิกร
วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมภิ าคอาเซียน
ในปี คศ. 2020”

วันสถาปนาสถาบัน

๒๔ สิงหาคม

ดอกไม้ประจำาสถาบัน

ดอกแคแสด

สีประจำาสถาบัน

สีแสด (เป็นสีประจ�าวันพระราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔)

สิ่งสักการะประจำาสถาบัน

พระนิรันตราย
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ประวั ติความเปนมาของสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. 2528 เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม ในทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา
วิจยั ส่งเสริม และให้บริการทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์อตุ สาหกรรม รวมทัง้ ท�านุบา� รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2551 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ปรับเปลี่ยน
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วย พระนาม “พระจอมเกล้า” ซึง่ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมราชลัญจกร “พระมหามงกุฎ” ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�าสถาบัน นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นมหามงคลยิ่ง ส่วนค�าว่า
“เจ้าคุณทหาร” ที่ปรากฏในชื่อสถาบันนั้น มีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือที่
เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เจ้าคุณทหาร” ตามที่ท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต ซึ่งเป็นธิดาองค์ที่ 12 ของพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์
ได้น�าที่ดินของท่านจ�านวน 1,041 ไร่ บริจาคให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างเป็นสถานศึกษา ซึ่งที่ดินผืนนั้นได้สืบทอด
มาเป็นวิทยาลัยเกษตรเจ้าคุณทหาร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปัจจุบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือทีน่ ยิ มเรียกกันทัว่ ไปว่า “พระจอมเกล้าลาดกระบัง”
มีประวัติความเป็นมา ดังนี้
24 สิงหาคม 2503
พฤษภาคม 2507
24 เมษายน 2514
24 สิงหาคม 2515
15 พฤศจิกายน 2515
29 มิถุนายน 2517

ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการก่อตั้งศูนย์ฝึก
โทรคมนาคม นนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ฝึกโทรคมนาคม นนทบุรี เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี
รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
เข้าด้วยกัน และจัดตั้งเป็น “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า”
วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ศูนย์นนทบุรี
วิทยาลัยวิชาการก่อสร้างบางพลัด โอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าศูนย์นนทบุรี
และเปลี่ยนชื่อเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้โอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัยของรัฐ และเปลี่ยนค�าว่า “ศูนย์” เป็น “วิทยาเขต” โดยศูนย์นนทบุรี
เปลี่ยนเป็นวิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10 พฤศจิกายน 2520 จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
22 เมษายน 2522

วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร ได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง และเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต เป็น
วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9 พฤษภาคม 2524
วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร เปลี่ยนชื่อเป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดตั้ง
สำ�นักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์
20 กุมภาพันธ์ 2529
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปลี่ยนเป็นสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
22 พฤษภาคม 2529
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
9 ธันวาคม 2531
จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ โดยแยกออกจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
29 พฤษภาคม 2534
จัดตั้งสำ�นักหอสมุดกลาง
27 กุมภาพันธ์ 2539
จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 มิถุนายน 2539
จัดตั้งวิทยาเขตชุมพร
29 สิงหาคม 2539
จัดตั้งสำ�นักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรับเปลีย่ นสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
8 มีนาคม 2551
ในกำ�กับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 45 ก วันที่ 7 มีนาคม
2551
15 กรกฎาคม 2551
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้จดั ตัง้ และกำ�หนดภาระ
หน้าทีข่ องส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 117 ง วันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ดังนี้
		
- สำ�นักงานสภาสถาบัน
		
- สำ�นักงานอธิการบดี
		
-	ส่วนงานวิชาการ ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตชุมพร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและ
การประยุกต์ใช้งาน
		
-	ส่วนงานอืน่ ประกอบด้วย สำ�นักหอสมุดกลาง สำ�นักบริหารวิชาการ สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
สำ�นักทะเบียนและประมวลผล สำ�นักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
1 เมษายน 2553
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้จดั ตัง้ ส่วนงานในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127
ตอนพิเศษ 16 ง หน้า 69 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 คือ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
20 กรกฏาคม 2553
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้จดั ตัง้ ส่วนงานในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127
ตอนพิเศษ 123 ง หน้า 36 วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ดังนี้
		
- ให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานเป็น
			 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
		
- ให้ยุบเลิกสำ�นักบริหารวิชาการ
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12
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกสภาสถาบัน
2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
อุปนายกสภาสถาบัน
2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน
ศ.ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน
ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน

13
8
9
10
11
12
13

10

นายถาวร พานิชพันธ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน
นายวุฒิพงษ์ โมีชาติ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน
ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน
ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน
นายอภิชัย บุญธีรวร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ก.ค. 52 - ปัจจุบัน
นายโอภาส เขียววิชัย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ก.ค. 52 - 1 ก.ค. 55
นายถวิล อินทรักษา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ก.ค. 52 - 1 ก.ค. 55
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กรรมการสภาสถาบันโดยตำาแหนง

1
1
2
3

2

3

4
4

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
22 ธ.ค. 54 - 31 ม.ค. 56
รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ
อธิการบดี / รักษาการแทนอธิการบดี
13 ก.ค. 51 - 23 ก.ค. 55
ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา
อธิการบดี
24 ก.ค. 55 - ปัจจุบัน

5

5

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
21 ก.ค. 52 - 20 ก.ค. 55
นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์
นายกสมาคมศิษย์เก่า
5 เม.ย. 54 - 4 เม.ย. 56

กรรมการสภาสถาบันเลือกจากคณาจารยประจำา

1
1
2
3

2

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
กรรมการสภาสถาบันเลือกจากผู้แทนพนักงานสถาบัน
29 ต.ค. 52 - 21 ต.ค. 55
รศ.ดร.อภินันท์ ธนชยานนท์
กรรมการสภาสถาบันเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน
2 มิ.ย. 53 - 31 มี.ค. 55
รศ.ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงชัย
กรรมการสภาสถาบันเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน
1 ก.ย. 55 - ปัจจุบัน

3

4
4
5

5

รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
เลขานุการสภาสถาบัน
23 ก.ค. 52 - 23 ก.ค. 55
ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์
เลขานุการสภาสถาบัน
1 ก.ย. 55 - ปัจจุบัน
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6
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9

10

รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ
อธิการบดี / รักษาการเทนอธิการบดี
13 ก.ค. 51 - 23 ก.ค. 55
ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา
อธิการบดี
24 ก.ค. 55 - ปัจจุบัน
รศ.ดร.เสนห์ เอกะวิภาต
รองอธิการบดี / รักษาการแทนรองอธิการบดี
16 ต.ค. 51 - 23 ก.ค. 55
รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
รองอธิการบดี / รักษาการแทนรองอธิการบดี
16 ต.ค. 51 - 23 ก.ค. 55
รศ.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล
รองอธิการบดี / รักษาการแทนรองอธิการบดี
16 ต.ค. 51 - 23 ก.ค. 55
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6

รศ.กิติพงค์ มะโน
รองอธิการบดี / รักษาการแทนรองอธิการบดี
21 พ.ย. 52 - 23 ก.ค. 55
7 ผศ.เบญจวรรณ อุบลศรี
รองอธิการบดี / รักษาการแทนรองอธิการบดี
21 พ.ย. 52 - 23 ก.ค. 55
8 รศ.ดร.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ์
รองอธิการบดี / รักษาการแทนรองอธิการบดี
1 ต.ค. 53 - 23 ก.ค. 55
9 ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์
รองอธิการบดี / รักษาการแทนรองอธิการบดี
1 ต.ค. 53 - 23 ก.ค. 55
10 ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี / รองอธิการบดี
27 ก.ค. 55 - ปัจจุบัน
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คณะผู้บริหาร
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16

17
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20

11 รศ.อำานวย พานิชกุลพงศ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี / รองอธิการบดี
27 ก.ค. 55 - ปัจจุบัน
12 รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
รักษาการแทนรองอธิการบดี / รองอธิการบดี
27 ก.ค. 55 - ปัจจุบัน
13 รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
รักษาการแทนรองอธิการบดี / รองอธิการบดี
27 ก.ค. 55 - ปัจจุบัน
14 ผศ.ดร.อำานาจ ตั้งเจริญชัย
รักษาการแทนรองอธิการบดี / รองอธิการบดี
27 ก.ค. 55 - ปัจจุบัน
15 รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง
รักษาการแทนรองอธิการบดี / รองอธิการบดี
27 ก.ค. 55 - ปัจจุบัน

16 ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี / รองอธิการบดี
27 ก.ค. 55 - ปัจจุบัน
17 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ก.ย. 53 - ปัจจุบัน
18 รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
29 ต.ค. 52 - ปัจจุบัน
19 รศ.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
23 ธ.ค. 50 - ปัจจุบัน
20 รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
29 ต.ค. 52 - ปัจจุบัน
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21

22

23

24 25

26

27

28

29

21 รศ.ศักดิ์ชัย ชูโชติ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 ก.ค. 50 - ปัจจุบัน
22 รศ.ดร.จันทบูรณ์ สถิตวิริยะวงศ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 พ.ย. 50 - ปัจจุบัน
23 รศ.ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
28 ม.ค. 53 - ปัจจุบัน
24 รศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
29 ต.ค. 52 - ปัจจุบัน
25 ศ.ดร.จิติ หนูแก้ว
คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
14 ก.พ. 50 - ปัจจุบัน
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30

26 รศ.ดร.อภินันท์ ธนชยานนท์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
29 ต.ค. 52 - ปัจจุบัน
27 ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร
คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
10 มิ.ย. 53 - ปัจจุบัน
28 รศ.ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย
ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล
29 ต.ค. 52 - ปัจจุบัน
29 อาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดกลาง
30 ก.ย. 53 - ปัจจุบัน
30 อาจารย์นรินทร์ ธรรมารักษ์วัฒนะ
ผู้อ�านวยการส�านักบริการคอมพิวเตอร์
29 ต.ค. 52 - ปัจจุบัน
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คณะผูบริหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

31 รศ.สุพรรณ กุลพาณิชย
รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมและ
บริก�รวิช�ก�รพระจอมเกล้�ล�ดกระบัง
25 ก.ย. 54 - 11 ม.ค. 55 / 2 เม.ย. 55 - 31 ก.ค. 55
32 ผศ.เบญจวรรณ อุบลศรี
รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมและ
บริก�รวิช�ก�รพระจอมเกล้�ล�ดกระบัง
12 ม.ค. 55 - 1 เม.ย. 55
33 นายธีรยุทธ บูรณพิทักษสันติ
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมและบริก�รวิช�ก�ร
พระจอมเกล้�ล�ดกระบัง
1 ส.ค. 55 - ปจจุบัน
34 อาจารยรวีศักดิ์ รักใหม
ผู้ช่วยอธิก�รบดี / รักษ�ก�รแทนผู้ช่วยอธิก�รบดี
1 ต.ค. 51 - 23 ก.ค. 55
35 ผศ.พวงเพชร รัตนรามา
ผู้ช่วยอธิก�รบดี / รักษ�ก�รแทนผู้ช่วยอธิก�รบดี
1 ต.ค. 51 - 23 ก.ค. 55

36 ผศ.โอชกร ภาคสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิก�รบดี / รักษ�ก�รแทนผู้ช่วยอธิก�รบดี
21 เม.ย. 53 - 23 ก.ค. 55
37 ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรคเวช
ผู้ช่วยอธิก�รบดี / รักษ�ก�รแทนผู้ช่วยอธิก�รบดี
6 พ.ค. 53 - 23 ก.ค. 55
38 ผศ.อนุรักษ โพธิ์เอี่ยม
ผู้ช่วยอธิก�รบดี / รักษ�ก�รแทนผู้ช่วยอธิก�รบดี
1 ต.ค. 53 - 23 ก.ค. 55
39 ผศ.ดร.บรรจง บุญชม
ผู้ช่วยอธิก�รบดี / รักษ�ก�รแทนผู้ช่วยอธิก�รบดี
5 ส.ค. 54 - 12 ก.ค. 55
40 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจนนิรุตติกุล
ผู้ช่วยอธิก�รบดี / รักษ�ก�รแทนผู้ช่วยอธิก�รบดี
6 ม.ค. 54 - 23 ก.ค. 55
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

41 ดร.ณัฐพงศ รัตนเดช
ผู้ช่วยอธิก�รบดี / รักษ�ก�รแทนผู้ช่วยอธิก�รบดี
5 ส.ค. 54 - 23 ก.ค. 55
42 ดร.ปยะดา ทวิชศรี
ผู้ช่วยอธิก�รบดี / รักษ�ก�รแทนผู้ช่วยอธิก�รบดี
31 ต.ค. 54 - 23 ก.ค. 55
43 ผศ.อาจ วสุวานิช
ผู้ช่วยอธิก�รบดี
31 ก.ค. 55 - ปจจุบัน
44 รศ.ดร.สุรินทร คําฝอย
ผู้ช่วยอธิก�รบดี
31 ก.ค. 55 - ปจจุบัน
45 ดร.สามารถ คงทวีเลิศ
ผู้ช่วยอธิก�รบดี
31 ก.ค. 55 - ปจจุบัน
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46 ผศ.สุรพล บุญจันทร
ผู้ชวยอธิการบดี
31 ก.ค. 55 - ปจจุบัน
47 ผศ.ดร.บรรจง บุญชม
ผู้ช่วยอธิก�รบดี
31 ก.ค. 55 - ปจจุบัน
48 อาจารยศิวกร ผลสุขการ
ผู้ช่วยอธิก�รบดี
31 ก.ค. 55 - ปจจุบัน
49 ดร.นฤบดี ศรีสังข
ผู้ช่วยอธิก�รบดี
31 ก.ค. 55 - ปจจุบัน
50 ผศ.เผาภัค ศิริสุข
ผู้ช่วยอธิก�รบดี
7 ก.ย. 55 - ปจจุบัน
51 ผศ.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน
ผู้ช่วยอธิก�รบดี
21 ก.ย. 55 - ปจจุบัน
52 รศ.พรฤดี เนติโสภากุล
ผู้ช่วยอธิก�รบดี
14 ส.ค. 55 - 30 ก.ย. 55

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ที่ปรึกษาอธิการบดี

1
1
2
3

2

รศ.ดร.จงกล งามวิวิทย
14 ส.ค. 55 - ปจจุบัน
รศ.ดร.ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน
14 ส.ค. 55 - ปจจุบัน
นายณรงคศักดิ์ บุลสุวรรณ
31 ส.ค. 55 - ปจจุบัน

3
4
5
6

4

รศ.อาจินต นวมสําราญ
22 ส.ค. 55 - ปจจุบัน
นายชูชาติ พูตระกูล
22 ส.ค. 55 - ปจจุบัน
นายอํานาจ หาญประสิทธิ์คํา
21 ก.ย. 55 - ปจจุบัน

5

6

คณะผูบริหารหนวยงานในสํานักงานสภาสถาบัน

1
1
2
3

2

3

นางวิภาพร อินทรสุวรรณ
หัวหน้�สำ�นักง�นสภ�สถ�บัน
นางนิภา หนูสังข
ผู้อำ�นวยก�รส่วนตรวจสอบ
นางสาววรงคพร บุญยมัย
ผู้อำ�นวยก�รส่วนบริห�รง�นทั่วไป
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คณะผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี

1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

นางสาวจริยา นามเสนาะ
ผู้อำ�นวยก�รส่วนบริห�รง�นทั่วไป
นางสาวสอาดองค อุตระ
ผู้อำ�นวยก�รส่วนกิจก�รนักศึกษ�
นางวันดี บุญยิ่ง
ผู้อำ�นวยก�รส่วนแผนง�น
นางสุดาพันธ มั่นเข็มทอง
ผู้อำ�นวยก�รส่วนอ�ค�รสถ�นที่
นางสาวอําพร น้อยสัมฤทธิ์
ผู้อำ�นวยก�รส่วนก�รคลัง
นางสาววรวรรณ สุวรรณกูฎ
ผู้อำ�นวยก�รส่วนนิติก�ร
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7
8
9
10
11
12

นายโสพล จันทรโชติ
ผู้อำ�นวยก�รส่วนส�รนิเทศและประช�สัมพันธ์
นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป
ผู้อำ�นวยก�รส่วนพัสดุ
นางนิศากุน วรุตมพงศ
ผู้อำ�นวยก�รส่วนบำ�รุงรักษ�และย�นพ�หนะ
นางปรานอม เอี๊ยบศิริเมธี
ผู้อำ�นวยก�รส่วนบริห�รวิช�ก�รและวิจัย
นางสาววันเพ็ญ เกิดศรี
ผู้อำ�นวยก�รส่วนประกันคุณภ�พก�รศึกษ�
นางสาววิจา ตินตะโมระ
ผู้อำ�นวยก�รส่วนวิเทศสัมพันธ์
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แผนภูมิการบริหารงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายกสภาสถาบัน

สำ�นักงานสภาสถาบัน
หัวหน้าสำ�นักงานสภาสถาบัน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการประเมินผลการบริหาร

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน
คณะกรรมการประเมิ
เพื่อพิจารณาด้านนวิผลการบริ
ชาการ หาร

คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน
คณะกรรมการประเมิ
เพื่อพิจารณาด้านการเงินนผลการบริ
และทรัพหย์าร
สิน

คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน
คณะกรรมการประเมิ
เพื่อพิจารณาด้านบรินหผลการบริ
ารงานบุคหคลาร
สภาคณาจารย์และพนักงาน

อธิการบดี

สภาวิชาการ

คณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินสถาบัน

คณะกรรมการพัสดุสถาบัน
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

สำ�นักงานอธิการบดี
ผู้อำ�นวยการส่วน
ในสำ�นักงานอธิการบดี

ส่วนงานวิชาการ
คณบดี

ส่วนงานอื่น
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554
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ผลการดำ�เนินงาน
ตามภารกิจของสถาบัน

ดานการผลิตบัณฑิต

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

กำรผลิตบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นรากฐานต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งการด�าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน ได้ตระหนักถึงความต้องการของสังคมและประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้
ก�าหนดยุทธศาสตร์ คือพัฒนาการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถแข่งขันได้
ในระดับนานาชาติ ทิศทางและแผนการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน สอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่ส�าคัญ คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา นโยบายปฏิรูป
อุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์ของชาติ เป็นต้น ดังนั้นสถาบันได้ก�าหนดทิศทาง และด�าเนินการผลิตบัณฑิตให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยในปี 2555 สถาบันประกอบไปด้วยคณะทัง้ หมด 7 คณะ 1 วิทยาเขต และ 4 วิทยาลัย คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตชุมพร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล และวิทยาลัยการบริหารและจัดการ โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาในด้านการผลิตบัณฑิต มีดังนี้

1. กำรพัฒนำหลักสูตรให้ได้มำตรฐำนรวมถึงเพิ่มหลักสูตร
สถาบันได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญ
ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ปัจจุบันได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) นอกจากนั้น
สถาบันได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ การด�าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ประกอบไปด้วย

1.1 สร้างหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรเดิม สถาบันได้เร่งด�าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่
การสร้างหลักสูตรใหม่ การจัดท�าหลักสูตรสหกิจศึกษา และการจัดท�าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา (TQF) สนับสนุนให้มีการสร้างหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยตามสถานการณ์
ปัจจุบัน การพัฒนาของประเทศ และตามมาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
มาตรฐานวิชาชีพ (กว./กส.) นอกจากนั้นได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยในปีการศึกษา 2555 สถาบันมีหลักสูตรทั้งหมด 144 หลักสูตร จ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรี
65 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 79 หลักสูตร โดยหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) ทั้งหมด ดังนี้
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จ�ำนวนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2555
ล�ำดับ
ที่

ส่วนงานวิชาการ

จ�ำนวนหลักสูตร
ทั้งหมด

หลักสูตรที่เป็นไปตาม TQF

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

39

รวม
39

2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

17

17

10

6

1

3

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

19

19

7

9

3

4

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

16

16

9

6

1

5

คณะวิทยาศาสตร์

22

22

8

9

5

6

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

3

1

1

1

7

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

7

7

3

3

1

8

วิทยาเขตชุมพร

5

5

5

-

-

9

วิทยาลัยนานาชาติ

4

4

1

3

-

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

3

3

1

1

1

3

3

1

1

1

6
144

6
144

2
65

3
59

1
20

10
11
12

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รวม

ตรี
17

โท
17

เอก
5

ที่มา : ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 2555

การปรับปรุงหลักสูตร
- กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
		 1. หลักสูตร วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
		 2. หลักสูตร วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
		 3. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
		 4. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
		 5. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
		 6. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
		 7. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
		 8. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
		 9. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
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10. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ)
		 11. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์)
		 12. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
		 13. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม)
		 14. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม)
		 15. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
		 16. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
		 17. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
		 18. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
		 19. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ)
		 20. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
		 21. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)
		 22. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
		 23. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
		 24. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม)
		 25. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม)
		 26. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
		 27. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
		 28. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
		 29. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
		 30. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
		 31. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
•
		
		
		

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. หลักสูตร สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
2. หลักสูตร สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก)
3. หลักสูตร สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)

• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
		 1. หลักสูตร ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
		 2. หลักสูตร ค.อ.ม. (การบริหารการศึกษา)
• คณะวิทยาศาสตร์
		 1. หลักสูตร ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
		 2. หลักสูตร วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
• คณะเทคโนโลยีการเกษตร
		 1. หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
		 2. หลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)
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		 3. หลักสูตร วท.บ. (พัฒนาการเกษตร)
		 4. หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)
		 5. หลักสูตร วท.บ. (นิเทศศาสตร์เกษตร)
•
		
		
		
		
		
		

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. หลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
2. หลักสูตร วท.ม. (การจัดการความปลอดภัยอาหาร)
3. หลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
4. หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
5. หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม)
6. หลักสูตร วท.บ. (วิศวกรรมแปรรูปอาหาร)

• วิทยาลัยนานาชาติ
		 1. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต์) (หลักสูตรนานาชาติ)
		 2. หลักสูตร วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน) (หลักสูตรนานาชาติ)
• วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
		 1. หลักสูตร ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
		 2. หลักสูตร วท.ม. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
•
		
		
		
		
		

วิทยาเขตชุมพร
2. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
2. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
3. หลักสูตร วท.บ. (พืชสวน)
4. หลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)
5. หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน�้ำ)

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม) - ปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปี 2551
2. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม) - ปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปี 2554
3. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
4. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
5. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) ) - ปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปี 2552
7. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
8. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
9. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) - ปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปี 2554
10. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
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• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
		 1. หลักสูตร สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
		 1. หลักสูตร วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
		 2. หลักสูตร ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) (ต่อเนื่อง)
•
		
		
		

คณะวิทยาศาสตร์
1. หลักสูตร วท.บ. (เคมีสิ่งแวดล้อม)
2. หลักสูตร วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
3. หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)

• วิทยาลัยนานาชาติ
		 1. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟท์แวร์) (หลักสูตรนานาชาติ)
2.
•
		
		
		
		

การเปิดสอนหลักสูตรใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. หลักสูตร วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)
2. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมป้องกันประเทศ)
3. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
4. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

•
		
		
		

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1. หลักสูตร ปร.ด. (การศึกษาเกษตร)
2. หลักสูตร ค.อ.ด. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
3. หลักสูตร ค.อ.ม. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

• วิทยาลัยนานาชาติ
		 1. หลักสูตร วศ.ม. (การค�ำนวณในระบบวิศวกรรม) (หลักสูตรนานาชาติ)
3. การแก้ไขชื่อหลักสูตร
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
		 1. เดิมหลักสูตร สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) แก้ไขเป็นหลักสูตร สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก)
•
		
		
การอาหาร)
		

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. เดิมหลักสูตร วท.ม. (สุขาภิบาลอาหาร) แก้ไขเป็นหลักสูตร วท.ม. (การจัดการความปลอดภัยอาหาร)
2. เดิมหลักสูตร วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) แก้ไขเป็นหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เดิมหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการหมัก) แก้ไขเป็นหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม)

33
Annual Report 2012

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
		 1. เดิม หลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล) แก้ไขเป็น หลักสูตร ปร.ด. (วิศวกรรมระบบและ
ข้อมูล)
		 2. เดิม หลักสูตร วศ.ม. (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล) แก้ไขเป็น หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมระบบและ
ข้อมูล)
4.
•
		
		

การขอปิดหลักสูตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1. หลักสูตร ค.อ.ม. (การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
2. หลักสูตร ค.อ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

• วิทยาเขตชุมพร
		 1. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

		
1.2 การจัดการศึกษาปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honor Program) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของสถาบัน ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ และมีศักยภาพ ได้มีโอกาสศึกษาในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ด�ำเนินการเปิดสอนอยู่แล้ว ตามแนวทางการจัดการศึกษาปริญญาตรีแบบก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
ส่วนงานวิชาการที่ได้ด�ำเนินการแล้ว ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง และวิทยาลัยการบริหารและจัดการ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 34 หลักสูตร
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2. คุณภาพบัณฑิต
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตสถาบัน รุ่นปีการศึกษา 2553
กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้ดำ� เนินการครัง้ นี้ ได้แก่ นายจ้าง/ผูป้ ระกอบการ/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทีค่ วบคุมการท�ำงานของบัณฑิต
ในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ของบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ส�ำเร็จ
การศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2553 จ�ำนวน 4,838 คน ซึ่งคัดเลือกรายชื่อบัณฑิตที่แจ้งสถานที่ตั้งของที่ท�ำงาน ที่มีข้อมูล
ชัดเจน ครบถ้วน โดยส่งแบบสอบถามให้นายจ้าง จ�ำนวน 2,005 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ�ำนวน 550 ฉบับ
ดังนี้ (ข้อมูล ณ 30 กรกฎาคม 2555)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตของสถาบัน ทุกระดับการศึกษา
รุน่ ปีการศึกษา 2553 สถาบันส�ำรวจความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งในแต่ละด้านมีผลคะแนนการประเมินค่าความพึงพอใจสูงกว่า 3.51
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3. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
การพัฒนานักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้
ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมาด�าเนินการจัดกิจกรรม เพือ่ น�าไปสูก่ ารปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการปฏิบัติจริงในเชิงบูรณาการ การเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะและการด�ารงชีวิต อันเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
ให้แก่บัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ และคุณธรรม การด�าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษานี้ ด�าเนินการ
ทัง้ ในส่วนกลางและในส่วนของส่วนงานวิชาการ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทีส่ ถาบันได้ดา� เนินการ ประกอบไปด้วย
1) การจัดกิจกรรมส�าหรับนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการก�ากับการด�าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยสร้างกระบวนการแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและ
ส่วนกิจการนักศึกษา โดยมีองค์การนักศึกษาท�าหน้าที่
ด�าเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะการบริหารกิจกรรม
ภายใต้การก�ากับของส่วนกิจการนักศึกษา และมี
สภานักศึกษาท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจกรรม สามารถ
แบ่งชมรมตามลักษณะกิจกรรมได้ 4 ด้าน คือ ด้าน
ส่งเสริมวิชาการ ด้านกีฬา ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์ และด้านศิลปวัฒนธรรม
2) การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
(1) การเตรียมความพร้อมก่อนท�างาน สถาบันได้จัด
โครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนท�างาน เพื่อให้นักศึกษา
ชัน้ ปีสดุ ท้าย ได้เตรียมความพร้อมก่อนท�างาน `
(2) การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นผู้น�า เป็นการ
จัดอบรมในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา เช่น
การอบรมเรื่อง ผู้น�าองค์กรนักศึกษา การอบรมผู้น�ากิจกรรมหอพัก
เป็นต้น
(3) การสนับสนุนด้านกีฬาและสันทนาการ สถาบันได้
ให้การสนับสนุนด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทุกปี สนับสนุนให้มี
การจัดกีฬา 3 พระจอมเกล้า “Sport Festival” โครงการทดสอบ
สมรรถภาพนักกีฬามหาวิทยาลัย เป็นต้น
นอกจากนี้ได้สนับสนุนการแสดงความสามารถของนักศึกษาในการประกวดและแข่งขันรายการต่างๆใน
ระดับส่วนงานวิชาการและระดับสถาบันที่มีการจัดแข่งทั้งในและต่างประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท
หุ่นยนต์อัตโนมัติ Zeer Robotic Open 2012 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยเยาวชนท�าได้ การประกวด Application for
Mobile Devices การประกวด Innovation Suggestion Award 2012 การประกวดศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554
เป็นต้น
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4. ทุนการศึกษา
		
สถาบัน ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี
นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาทุนต่อเนื่อง (ยากจน) รวมถึงนักศึกษาที่ทำ�ชื่อเสียงให้กับสถาบันหรือบำ�เพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันหรือประเทศชาติ ทุนสำ�หรับนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนดีเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ในสถาบัน รวมถึงทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำ�หรับนำ�เสนอผลงานวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2555 ได้
จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุน (รวมเงินสะสม) จำ�นวน 65,859,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำ�นวน 26,286,317.11 บาท
โดยมีนักศึกษาได้รับทุน จำ�นวน 1,329 ทุน ดังนี้
ประเภททุน
ระดับปริญญาตรี
เรียนดี
กิจกรรม
จตุลพร
ขาดแคลนทุนทรัพย์
ต่อเนื่องจนจบ
ระดับบัณฑิตศึกษา
เสนอผลงาน
รวม

จ�ำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน
183
200
5
749
66
126
1,329
ที่มา : ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
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5. กำรขยำยพื้นที่กำรศึกษำ
จากการที่จังหวัดสุพรรณบุรีมอบที่ดินให้สถาบัน เพื่อด�าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท
มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ต�าบลองค์พระ อ�าเภอด่านช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอ�าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
และอ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นพื้นที่สูง โดยมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นคณะแรกที่เข้าไปใช้พื้นที่ด�าเนินการ
ทางด้านการวิจัยและการฝึกงานของนักศึกษา ซึ่งสถาบันจะเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร โดยการน�า
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปช่วยเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นการด�าเนินงานสนองตามแนว
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบอาคาร
ศูนย์วิจัย พื้นที่ใช้สอย 196 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันให้กับสถาบัน เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชนบท และสถาบันได้มอบหมายให้วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รับผิดชอบในการใช้
นาโนเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต�าบลองค์พระ จังหวัดสุพรรณบุรี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้เล็งเห็นความส�าคัญของ
การเผยแพร่ความรูด้ า้ นนาโนเทคโนโลยีลงสูช่ มุ ชนท้องถิน่ เพือ่ น�านาโนเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปญ
ั หาในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติ และได้มีการด�าเนินงานด้านโครงการหมู่บ้าน
นาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ในปี พ.ศ. 2554 - 2555 จากผลงานในโครงการหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยี
ที่มีความเกี่ยวข้องในงานด้านเกษตรกรรม อาทิเช่น หมู่บ้านมันส�าปะหลังนาโนเทคโนโลยีนาบ่อค�า พระจอมเกล้า
ลาดกระบัง หมู่บ้านผักหวานนาโน พระจอมเกล้าลาดกระบัง ซึ่งท�าให้เกิดการเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรที่
เพาะปลูกมันส�าปะหลัง ข้าว ยางพารา และผักหวาน ซึ่งผลของโครงการดังกล่าวประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูงในด้าน
การลดต้นทุนการเพาะปลูกพืชด้วยการใช้วัสดุนาโนและการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการดังกล่าวเพื่อ
เป็นศูนย์ศึกษาและประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในงานด้านเกษตรกรรม โดยมุ่งพัฒนาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและ
อาชีพที่ส�าคัญของประเทศ อาทิเช่น ข้าว มันส�าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด และอ้อย รวมทั้งการแก้ปัญหาโรคระบาด
ในต้นพืช การลดต้นทุนด้วยการใช้วัสดุนาโน และการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
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6. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ในรอบปีงบประมาณ 2555 สถาบันได้มีการเจรจาขยายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบัน
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อด�ำเนินการด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิชาการและวิจัย ดังนี้
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
มหาวิทยาลัย/องค์กร

วัตถุประสงค์

1. ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) Tokai University
2) Kyushu Tokai University
3) Tokyo Institute of Technology
4) The University of Electro Communications
5) Telecommunications Advancements Organization
		of Japan
6) Tohoku University

7) YRP R&D Promotion Committee/Yokosuka 		
		 Telecom Research Park, Ine.
8) Communication Research Laboratory of Japan (CRL)
9) Japan Aerospace Exploration Agency
10) Muroran Institute of Technology
11) National Institute of Information and Communications
		 Technology (NICT)
12) Maizuru National College of Technology (MNCT)

To exchange scholars, graduates, information, and
publications
To exchange scholars, academic Staff and researchers
To carry out joint research activities; To exchange
information and invitations to scholars; To exchange faculty
members and students
To make international education and research collaborations;
To implement international programs and exchanges
To launch collaborative - research on Multimedia HRD
System Network Technologies
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
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 abovementioned items
To carry out cooperative researches engaged by CRL and
KMITL on information and telecommunication fields
To cooperate in ETS-VIII Research Program for the purpose of
accomplishing the Precise ETS-VIII Orbit Determination
To exchange students, faculty member, researcher,
academic materials and promote joint research
Promote cooperative research in the field of radio science
(Ionosphere and Upper atmosphere)
To exchange students, faculty members, information and
materials; To organize joint research and other relevant activities

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
To joint responsibilibe for the programin to maintain its high
standard

15)
		
		
16)
		
		
17)

Sirindhorn International Institute of Technology of Thammasat
University, The National Science and Technology Development
Agency Thailand, and Tokyo Institute of Technology, Japan
Japan International Cooperation Agency Project Office
for ASEAN University Network/Southeast Asia
Engineering Education Development Network
Osaka University

AUN/SEED-Net Project No. KMITL Collaborative Program
Lectures, symposia, workshops other academic activities,
and exchange of research scholars
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18) Hokkaido University
19) Saga University
20) Fukuoka Institute of Technology
21) University of the Ryukyus

22) Tokyo Metropolitan University
23) Japan International Research Center of 			
		 Agricultural Sciences (JIRCAS)
24) MIE University

25) Gunma University

26) Kyoto University
27)
		
		
		
		
28)

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
Tokai University, Kyushu Campuses

วัตถุประสงค์
The students participating in the exchange program during
the term of this memorandum
Exchange of faculty and staff members, exchange of students,
exchange of publications, joint research, other activities
Twinning Program Non-degree Student Exchange Agreement
Agreement on joint Program
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
Exchange of students, faculty and staff members
The collaboration between the parties shall be into
cooprate in planning and implementation of predetermined and
mutually agreed upon research project
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
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.
The two parties agree to encourage and promote academic
and scholarly activities
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)

Exchange of scholars, students and exchange of academic
Cooperation
29) Yamagata University Japan
Exchange information pertaining to developments in
teaching, student development research at each instition
cooperate on matters of distance learning
and online learning exchange inviting faculty and
staff of the partner to participate in a variety of teaching and
research activities and professional development
30) Institute of National Colleges of Technogy (INCT)
1. Exchange of faculty and staff members
2. Exchange of students
3. Exchange of publications and relevant academic
and scholarly information
4. Joint research, lectures, symposia and conferences
31) Japan Advanced Institute of Science and Technology 		
1) Delop educational and scientific exchange
		 (JAIST)
2) Exchange of faculty administrarive staff and students
32) 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
2. ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) Ball State University
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2) Iowa State University of Science and Technology

3) Oklahoma State University

4) The University of Illinois
5) The University of Michigan (taubman College of 		
		 Architure and Urban Planning)
6) The University of Georgia, Athens, Georgia
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

8) Fieldbus Foundation

วัตถุประสงค์
To exchange faculty and scientific research materials; To
exchange information on building and developing specific
laboratories and research centers; To exchange graduates
and undergraduates
To exchange teaching and scientific research materials : To
exchange information on building and developing specific
laboratories and research centers; To exchange graduates &
undergraduates
To exchange faculty members and students; To carry out
joint research projects of mutual interest
To promote academic cooperation
In cooperative educational and research activities,
for the mutual benefit of both institutions
To ceate a Southeast Asian Satellite-based Fire Mitigation
Center

Foundation Certified Professinal Certificate, Certified Support
Specialist Certificate, Certified Technical Specialist Certificate

3. สหราชอาณาจักร (อังกฤษ-เวลล์-สก๊อตแลนด์-ไอแลนด์เหนือ) ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) University of Wolverhampton

To exchange students, teaching and research

2) University of Plymouth

explore possibilities for establishing for faculty staff exchange
for research lectures, and discussions that mutually benefit both
institutions explore the feasibility of syudent exchanges
and study programmes; seek support for projects
determined to be mutually beneficial to both institutions
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

3) University of Strathclyde
4) Imperial College of Science

Join research and educational activities of common
interest in engineering in particular Electrical and Electronic
Engineering and Bioengineering Exchange of non-confidential
information including (but not limited to) exchange of
teaching and research documentation Exchange students
for study and research Exchange of faculty members for
research, lectures and discussion
4. ประเทศออสเตรเลีย ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) James Cook University of Science and Technology

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.
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5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) Fachhochschule Frankfurt Am Main

Exchange teaching and scientific research materials ; To exchange
graduates; To provide special programs for undergraduates
2) Technische Universitat Bergakademie Freiberg
To exchange faculty, scholars and graduates; To exchange scientific
information; To cooperate in scientific and technological research
and instruction; To organize joint symposia, workshops, and
conferences; To exchange visits by faculty members
3) University of Hohenheim
To exchange scientific staff members and students; To develop and
implement joint research activities; To exchange scientific materials,
publications and other relevant information
4) Anhalt University of Applied Science (FH Anhalt)
To exchange student, research, staff, information and materials
5) EHEDG Regional Section By-Laws
“EHEDG Thailand Regional Section”
6) Deutsche Geselischaft Fur Technische 			
To Cooperation on scientific and technical research and instruction
		 Zusammenarbeit, Bangkok and Siemens
as well as the utilization for innovation, cooperation on organizing
of workshops and traning, cooperation on internships and
training of students and employees
7) University of Stuttgart
1. Exchange of faculty, scholars and graduate student for lecturing
2. Exchange information these, teaching materials
and other technological and scientific literature
3. Cooperation on scientific and technology research and instruction
4. Exchange visits by members of Faculty
8) Consulectra Unternehmensberatung
Exchange ifnnscientific / technical information Exchange
of esperts for seminars workshop and projects Provision of
internships in Germany for stundent of KMITL
9) Ostwestfalen-Lippe University of Applied
Joint symposia , workshops and conferences cooperation on
scientific and teachnological exchange of faculty ,scholars , and
students for lecturing advanced studies, reseatch and internships
10) Rosenheim University of PPLIED Sciences
To enable to colleges to develop and to deliver industry relevant
curricula in the area of engineering, technology and other areas of
mutual interest and to provide a platform for technology transfer
from German to Thai education and industry
6. สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) Northeast Forestry University
2) Harbin Institute of Technology
3) Nanchang University

To carry out joint research program, exchange of scientists /
information, training of postgraduate students
To carry out collaborative research programs;
To exchange information and staff; To make interchange
visits among senior staff
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
Lauanching of joint research activities including, the
exchange of faculty member and research personnel
Exchange of undergraduate and graduate students Organization of
joint confences, seminars and academic meetings
Intelligent Transport System : ITS , Exchange of Researchers, Master
and PHD Degrees Training, Joint Research
Cultural exchange and to promote mutual understanding
and friendship

6) The University of Hong Kong

7) The Hong Kong Polytechnic University
8) Ling Tung University
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วัตถุประสงค์

7. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) National University of Laos

8.

9.

10.

11.

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
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
To promote education and scientific cooperation; To exchange
1) Central Luzon State University (CLSU)
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
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
สาธารณรัฐเกาหลี ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) Sun moon University
To explore cooperation in education, research and cultural exchange
2) Mokpo National University
To exchange faculty members and students; To carry out
joint research by faculty members; To exchange academic
materials and publications
3) Kongju National University
Development of collaborative projects between KMITL and
KNU including international student practicum, hosting of
visiting scholars and study tours
สาธารณรัฐไต้หวัน ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) National Pingtung University of Science and Technology
To constitute mutually beneficial programs of research and education
2) Yuanpei University
Exchange if faculty and/or staff Exchange of graduate
and /or undergraduate students Exchange of scientific
materials , publications , and information Exchange of
cultural actvities joint conferences and academic
programs , research activities and pulications
3) Mingdao University
1. Exchange Faculty and Staff Member
2. develop on academic and cultural in the areas of
education, research
4) National Formosa University
Student Exchange Program Faculty Exchange Program
Joint Research and Activities
5) FEC, Nanchang University & FAI
Application & implementation of research project and
intellectual poety rights

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 		
To facilitate and to enhance the academic cooperation in the
		 Science
fields of training, research, curriculum development, postgraduate
education, quality assurance, institutional development, information
dissenmination, and exchange of students, faculty and staff
14. ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
Explore possibilities for faculty and staff exchange for research,
1) Gadjah Mada University
lectures, and discussions that mutually benefit both institutions
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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
To collectively develop human resources and to mutually
		 Engineering Education Development Network
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
17. ประเทศอินเดีย ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) Lady Doak College, Maduri India

1. Exchange of staff member for research, teaching,
training and development.
2. Joint research activities
3. Exchange undergraduate and postgraduate
student for research training and development
4. Exchange of scientific materials, journals, puplications

18. ประเทศมาเลเซีย ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) Universiti Teknologi Mara
Exchange of information pertaining to development in
teaching student exchanges between faculty and staff
acceptance of student of each partner institution for periods
of study and research
2) University of Malaya
student and or academic and administrative staff exchanges joint
research activities exchange of publications, reports and other
academic materials and information staring of other activities and
programmes in areas of mutual interest
19. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบไปด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้
1) Thai Nguyen University of Technology
Exchange staff, Exchage Students, Joint Research

- โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ ประกอบไปด้วย
หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พัฒนาบุคลากร
พัฒนาทางวิชาการและห้องปฏิบัติการ/ร่วมวิจัย

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิจัยร่วมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานและคุณภาพในความปลอดภัยของ
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
การจัดตั้งและด�ำเนินการศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะด้านเทคโนโลยีบันทึก
ข้อมูลและการประยุกต์ใช้
สนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาและบุคลากร , โครงการพัฒนา
ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

โครงการจัดตั้งศูนย์กลางพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางการวิจัย จัดท�ำโครงการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมวิจัย ท�ำฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ และพัฒนาบุคลากร

ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้พันธมิตรในระบบวิจัยได้เกิดความร่วมมือการสร้าง “สังคมการเรียนรู้”
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านโทรคมนาคม
พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและด้านการวิจัยและพัฒนา
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หน่วยงาน
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องก�ำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยของรัฐ 11 สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตมหิดลนครสวรรค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 แห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 13 แห่ง
มหาวิทยาลัยรัฐบาล 15 สถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วัตถุประสงค์
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและครูผู้สอนของส�ำนักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา เขต 9
โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ iSMEs
อบรมหลักสูตรระยะสั้น/สนับสนุนงานวิจัย
ท�ำวิจัยร่วม (Joint research) พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้าน Organic
Nanoelectronic Devices ด�ำเนินการวิจัย ออกแบบ และวิศวกรรม
นาโนเทคโนโลยี
โครงการค่ายหุ่นยนต์จิ๋ว Sumo BOT
ร่วมวิจัย/แลกเปลี่ยนบุคลากร/ผลิตนักศึกษา
สนับสนุนและด�ำเนินการด้านการวิจัย/สร้างเครือข่ายนักวิจัย
ด�ำเนินการวิจัย/จัดหางบประมาณสนับสนุน/พัฒนาบุคลากร
ร่วมกันเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนความรู้/การท�ำวิจัยร่วมกัน/จัดประชุมสัมมนา
โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
แลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student exchange), แลกเปลี่ยนนักวิจัย
(Research fellow exchange) ท�ำวิจัยร่วม (Joint exchange)
พัฒนาบุคลากร นักศึกษา และหลักสูตรการวิจัย การจัดประชุม สัมมนา
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการท�ำวิจัย
โอนหน่วยกิต และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student exchange), แลกเปลี่ยนนักวิจัย
(Research fellow exchange) ท�ำวิจัยร่วม (Joint exchange)
โครงการจัดท�ำผังแม่บทพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหมู่บ้าน
อุทกภัยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
ท�ำวิจัยร่วม (Joint research), บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แลกเปลีย่ นบุคลากร นักศึกษา พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การวิจยั ร่วมกัน
การจัดเตรียมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระราชสมภพครบ 200 ปี
ถ่ายทอดความรู้ด้านคนพิการและด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
ร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
พัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี
พัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี
พัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี
พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนความรู้/การท�ำวิจัยร่วมกัน/จัดประชุมสัมมนา
พัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี/
การใช้พลังงานจากพืชในทะเล
การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตระหว่าง มหาวิทยาลัย/
สถาบัน พุทธศักราช 2553
โครงการผลิตบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในระดับบัณฑิตศึกษา
พัฒนาอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและ
เทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วัตถุประสงค์
พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนความรู้/การท�ำวิจัยร่วมกัน/จัดประชุมสัมมนา
พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนความรู้/การท�ำวิจัยร่วมกัน/
จัดประชุมสัมมนา

โรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์
โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
จังหวัดสุรินทร์

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่บุคลากรของโรงเรียน
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่บุคลากรของโรงเรียน และส่งเสริม
การศึกษาต่อของนักศึกษาและบุตรหลานของบุคลากรสถาบัน
พัฒนาบุคลากร
จัดตั้งโรงเรียนน�ำร่องด้านเทคโนโลยี/สร้างนักเทคโนโลยี
น�ำองค์ความรู้ทางวิชาการมาใช้เพื่อพัฒนาจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุพรรณบุรี

การจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดอ่างทอง

จัดหาที่ดินของทางราชการเพื่อจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (CAT Telecom)
บริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้านเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม/วิจัยร่วม
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้าน Semiconductor Devices
จัดตั้งเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์
โครงการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับโครงการ
ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The German Brewhouse Tawandang
Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)

พัฒนาอุตสาหกรรม
To cooperate in the field of brewing
To encourage academic cooperation through research,
study in furtherance of the advancement of learning

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

วิจัยร่วมเกี่ยวกับการท�ำละอองหมอก

บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด

วิจัยด้านเทคโนโลยีเซอร์เฟสเมาท์
ร่วมมือกันในการทดสอบการด�ำเนินงานของผู้ตรวจสอบพลังงาน

บริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จ�ำกัด

นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริษัทวิบูลย์วัฒนาอุตสาหกรรม จ�ำกัด

วิจัยร่วมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม

บริษัทนีโอเฮ้าส โปรดักส์ จ�ำกัด
บริษัท อี ไอ ที เอส โชลูชั่น จ�ำกัด

การใช้สถานที่ของบริษัทในการบริการวิชาการ
U-Store Apple Authorized (compus Store)

อมตะ
บริษัทไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
คุรุสภา

ร่วมจัดโปรแกรมฝึกงาน/ส่งเสริมวิจัย
การฝึกงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT

โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา
สถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จ�ำกัด

โครงการฝึกงานสหกิจศึกษา
อบรมระยะสั้น/สนับสนุนวิชาการ
ให้บริการบัตรเครดิต
การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์วงจรปิดภายในสถาบัน

องค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศ
สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย

พัฒนาบุคลากร/วิจัยร่วม
พัฒนาเทคโนโลยี RFID

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อบรมระยะสั้น/สนับสนุนงานวิจัย

องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าตะเกียบ

ร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

บริษัท ปวริศ 89 จ�ำกัด
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
ส่งเสริมนักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัทการบินไทย
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นอกจากนี้สถาบันยังมีความร่วมมือกับโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยช่างศิลป์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์
ลาดกระบัง โรงเรียนเทพลีลา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์
อุปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง โรงเรียนสตรีศรีน่าน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนราชด�ำริ
โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
คลองสามวา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” โรงเรียนดัดดรุณี และ
โรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุง

พัฒนาการเรียนการสอน/สนับสนุนการศึกษาต่อ/
พัฒนาบุคลากร/การฝึกงานของนักศึกษา

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขต 5
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนหอวัง โรงเรียนมีนประสาทวิทยา โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนศรียาภัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสารวิทยา

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

พัฒนาการเรียนการสอน / สนับสนุนการศึกษาต่อ / พัฒนาบุคลากร /
การฝึกงานของนักศึกษา
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ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
• การบริการห้องสมุด
ส�ำนักหอสมุดกลาง ให้บริการด้วยทรัพยากรตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ โดยมุ่งเน้นการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ มีความร่วมมือในการบริการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับกลุ่มห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานอื่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ในสังคม
แห่งการเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริการและบริหารจัดการอย่างเพียงพอและต่อเนื่องมีความพร้อมทั้งด้านระบบ
ฐานข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการให้บริการ ดังนี้

1) บริการยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง (Self Checkout)
2) บริการตู้คืนหนังสือ (Book Return Station)
3) บริการส่งถึงผู้ยืม (Delivery) ส�ำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บริการจองทรัพยากรสารนิเทศด้วย
ตนเอง (Self Renew)
4) บริการนอกเวลาราชการ เพิ่มจ�ำนวนวันและเวลาการให้บริการในช่วงก่อนสอบ
ในปีงบประมาณ 2555 ส�ำนักหอสมุดกลางมีรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการ ดังนี้
สถิติจ�ำนวนทรัพยากรสารนิเทศ
ชื่อ
ห้องสมุด

จ�ำนวนหนังสือ
ปัจจุบัน (เล่ม)

จ�ำนวนวารสาร จ�ำนวนวารสาร จ�ำนวนหนังสือพิมพ์
(ชื่อเรื่อง)
เย็บเล่ม (เล่ม)
(ชื่อเรื่อง)

จ�ำนวนโสตทัศนวัสดุ
(ม้วน/แผ่น/ตลับ)
เทป
คาสเซต

คน

หมวด

ระเบียน

16160

1391

32093

T, TX

237930

417

-

-

8743

T, Q

48599

2

17

10

-

11343 NA, NC, NK 38931

8

1

-

-

-

5404

T, L

44027

281

8

1

17

355

-

7422

QA

15332

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13491

8227

12397

48

8

3319

16525

1391

65005

ไทย

อังกฤษ

ไทย

อังกฤษ

ไทย

อังกฤษ

ไทย

1. ส�ำนักหอสมุดกลาง

122790

74352

466

866

4790

4586

12

2

2868

2. ห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

27054

31287

36

23

449

5066

11

2

3. ห้องสมุดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

19425

24281

92

152

1721

2119

9

4. ห้องสมุดคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5. ห้องสมุดคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

32807

13613

176

80

771

345

6618

5424

73

104

496

6. ห้องสมุดวิทยาเขต
ชุมพร

10600

2860

-

-

219294

151817

843

1225

รวม

สถิติ
จ�ำนวน
สถิติ
หมวดหมู่
Item
ผู้เข้า
หนังสือ
ใน
ใช้บริการ
ที่ยืม
INNOPAC
ห้องสมุด
มากที่สุด

อังกฤษ วีดิโอเทป ซีดีรอม

398310

ที่มา ส�ำนักหอสมุดกลาง 30 ก.ย. 55
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพือ่ การบริหารจัดการภาพรวม สถาบัน ได้มอบหมายให้สำ� นักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นผูด้ แู ลหลักในการด�ำเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เวลาและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่างๆ ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่มีคุณค่าสูงขึ้นได้ ระบบ
สารสนเทศต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
1. ระบบงานทางด้านการบัญชี การเงินและงบประมาณ
		- ระบบบัญชีสามมิติ บันทึกสมุดรายวันทัว่ ไป, รายงานบัญชีแยกประเภท, จัดท�ำงบก�ำไรขาดทุน, งบดุล,
			 การปิดงวดบัญชี, จัดท�ำการปิดบัญชีเมื่อสิ้นปี, สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง
		- ระบบทะเบียนคุมงบประมาณ บันทึกการจัดสรรงบประมาณ, ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ, รายงาน
			 การใช้จ่ายงบประมาณ
		- ระบบการเงินรับ บันทึกการรับช�ำระเงินรายได้ของสถาบัน, สืบค้นการรับช�ำระเงิน, รายงานการรับ
			 ช�ำระเงิน, พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, สืบค้นใบเสร็จรับเงิน, ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน, พิมพ์ส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน
		- ระบบการเงินจ่าย บันทึกข้อมูลรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการช�ำระเงินของสถาบัน, สืบค้นข้อมูล
			 การช�ำระเงิน และจัดพิมพ์รายงานการช�ำระเงิน
		- โมดุลการจัดท�ำใบแจ้งหนี้และรับช�ำระเงิน ระบบจัดท�ำใบแจ้งหนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินรับ
			 ประกอบไปด้วยการจัดท�ำใบแจ้งหนี้ สืบค้นใบแจ้งหนี้ รับช�ำระเงินจากลูกหนี้และติดตามการช�ำระหนี้
			 ของลูกหนี้ของสถาบัน
2. ระบบงานทางด้านบุคลากร
		- ระบบสารสนเทศบุคลากร สจล. เป็นระบบงานทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการงานบุคลากร เช่น ทะเบียน
			 ประวัติ บุคลากร ประวัติวันลา และรายงานทางด้านต่างๆ
		- ระบบใบแจ้งเงินเดือนค่าตอบแทน บันทึกเงินรายการเกี่ยวกับเงินเดือนและแสดงใบ slip เงินเดือน
			 ผ่านทางเว็บไซต์
		- ระบบงานสารบรรณ ระบบงานสารบรรณพัฒนาระบบ Lotus Note ให้บริการงานสารบรรณของสถาบัน
			ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
3. ระบบงานทางด้านการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์
		- ระบบพัสดุ บันทึกทะเบียนพัสดุ รายงานทางด้านพัสดุ
		 - บันทึกทะเบียนพัสดุ รายงานทางด้านพัสดุ บันทึกทะเบียนสินทรัพย์และรายงานทางด้านสินทรัพย์
			 และค่าเสื่อมราคา
4. ระบบงานทางด้านอื่นๆ
		- โปรแกรมเงินทดรองราชการ (เงินยืม) บันทึกการยืมเงิน และติดตามการยืมเงินของบุคลากร
		- โปรแกรมคิดค่าเสื่อมราคาอาคารสิ่งก่อสร้าง ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาอาคาร สิ่งก่อสร้างเมื่อถึง
			 สิ้นปีงบประมาณ
		
- โปรแกรมค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
		- โปรแกรมนักศึกษาฝึกงาน บันทึกประวัติการฝึกงานของนักศึกษา
		
- โปรแกรมจองรถ จองห้องประชุม จองสนามกีฬา บันทึกการจองรถ จองห้องประชุม จองสนามกีฬา
		
- โปรแกรมระบบสร้างแบบสอบถามส�ำหรับการประเมินผลงานบริการ สร้างแบบสอบถามส�ำหรับ
			 การประเมินผลงานบริการของส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
5. ระบบงานทางด้านหลักสูตร งานวิจัย และประกันคุณภาพ
		 - ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย บันทึกและแสดงผลโครงการวิจัยและบทความต่างๆ
		 - ระบบประกันคุณภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ บันทึกข้อมูลประกันคุณภาพ
		 - ฐานข้อมูลหลักสูตร บันทึกข้อมูลหลักสูตร
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การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สถาบันได้ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมทั้งแบบมีสายและแบบ
ไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสถาบัน เพื่อบริการนักศึกษาและบุคลากรให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ได้สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ
ไร้สายตามโซนพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานทั่วสถาบัน ในปีงบประมาณ 2555 อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
เมล์อิเล็คทรอนิกส์เริ่มมีปัญหาบ่อยครั้ง (อุปกรณ์เดิมจัดหาปี 2550) และระบบ Proxy เริ่มรับโหลดที่ผู้ใช้งานมากขึ้น
เนื่องจากขนาดของอินเตอร์เน็ตใหญ่ขึ้นมากเป็น 1 Gbps จากปัญหาต่าง ๆ ได้ท�ำการออกแบบระบบใหม่เพื่อให้รองรับ
เส้นทางส่งผ่านข้อมูล 10 Gbps จากเครือข่ายหลักไปถึง Internet Router ได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์ ดังนี้
		- ปรับปรุง Load Balancer ให้รองรับ 10 Gbps เพื่อให้ระบบระบบรักษาความปลอดภัยเมล์อิเล็คทรอนิกส์
			และ Proxy Server สามารถให้บริการผู้ใช้งานในสถาบัน ได้อย่างรวดเร็ว
		 - ปรับปรุงระบบ Proxy Server ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลแบบใหม่ SSD ในการเก็บข้อมูล
			 ท�ำให้สามารถให้บริการได้รวดเร็วกว่าเดิม (SSD เป็น Harddisk แบบใหม่ที่ไม่มีจานหมุนแบบเดิม
			 แต่ใช้ Ram เหมือนกล้องดิจติ อล ท�ำให้อา่ นเขียนข้อมูลเร็วกว่าเดิมหลายเท่าตัว) และได้ทำ� การปรับ
			 ระบบปฏิบัติการเป็น 64 bits
		 - ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเมล์อิเล็คทรอนิกส์ โดยการจัดหาระบบใหม่จ�ำนวน 2 ชุด เพื่อให้
			 สามารถท�ำงานได้เร็วขึ้นและระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น
		 - ปรับปรุงโครงสร้างเครือข่าย ให้มีเส้นความเร็ว 10 Gbps จากเครือข่ายแกนหลักถึง Internet Router
			โดยเน้นว่าระบบต้องมีเสถียรภาพและสามารถแก้ได้ง่ายโดยได้เริ่มท�ำการปรับ Configuration ทั้งระบบ
			 เสร็จสิ้นสมบรูณ์ เมื่อ 31 สิงหาคม 2555
		 - ติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) ที่ห้องเครือข่ายหลัก โหนด 1
			ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 จ�ำนวน 1 ตัว และห้องเครือข่ายหลักโหนด 4 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
			 B, C จ�ำนวน 1 ตัว
		 - ติดตั้งทดแทนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ตามหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส�ำนักงานอธิการบดี
			 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะต่างๆ โรงอาหาร ที่พักอาศัยอาคารสูง ที่พักอาศัยแบบแฟลต จ�ำนวน
			 335 ตัว

การควบคุมและจัดหาเครื่องแม่ข่าย (Server)
- ด�ำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งทดแทนระบบความปลอดภัยเครื่องแม่ข่าย (Fire wall) จาก
		 การจัดซื้อ/จัดหา ได้ Fire wall ยี่ห้อ Palo alto Model 4020 จ�ำนวน 2 เครื่อง
- ด�ำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งทดแทนระบบกระจายการท�ำงานของเครื่องแม่ข่าย (Load
		 Balancer) จากการจัดซื้อ/จัดหา ได้ Load Balancer ยี่ห้อ F5 Model 3900 จ�ำนวน 1 เครื่อง
- ด�ำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบให้บริการ User Account รูปแบบ Web Service ด้วยการพัฒนา
		
เป็นโปรแกรมให้บริการและด�ำเนินการจัดซือ้ /จัดหา เครือ่ งแม่ขา่ ยเพิม่ เติม Blade Server จ�ำนวน 4 ตัว
- ด�ำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์ส�ำรองไฟฟ้าขนาด 60 KVA ติดตั้งทดแทนเครื่องส�ำรองไฟฟ้าตัวเก่าที่
		
เสื่อมสภาพและช�ำรุด จากการจัดซื้อ/จัดหาได้ UPS ยี่ห้อ SYNDOME Model PDSP-360 จ�ำนวน 1 เครื่อง
- ด�ำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งทดแทนอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย
- ด�ำเนินโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์ความรู้ส�ำหรับผู้ควบคุมดูแลระบบและผู้ให้บริการเทคโนโลยี
		 สารสนเทศและการสื่อสารใน สจล.” และด�ำเนินการฝึกอบรมจ�ำนวน 15 หลักสูตร ที่อยู่ภายใต้โครงการ
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ผลงำนนักศึกษำ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 นักศึกษำของสถำบัน ได้สร้ำงชื่อเสียงให้กับสถำบัน
โดยได้รับรำงวัลประเภทต่ำงๆ ดังนี้
1. นำยจักรภัทร ประทุมนันท์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัล
เหรียญทอง หัวข้อ ครอบครัวอบอุ่น ประเภทประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ บ้ายบาย และรางวัล
เหรียญเงิน หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงประเภทนักเรียนนักศึกษา ชื่อภาพ ยอแห่งชีวิต จากสมาคม
ถ่ายภาพกรุงเทพ โดยเข้ารับถ้วยรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ ในพิธีประทานรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายและเปิดนิทรรศการภาพถ่าย
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 ณ ลานโถงลิฟต์แก้ว และบริเวณ
โถงรูปไข่ ชั้น G อาคาร จามจุรีสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
2. นำยชัยภัทร ชุตคิ ำมี นำยชำญศิลป ตำลเอีย่ ม นำงสำวธันยพร กรวัฒนำนนท์ นำยเพิม่ พล เพิม่ พูนสินชัย
และ นำยวิชญ์ภำส ถำวโรฤทธิ์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ด้วยผลงานคุณภาพ การจัดสวนขนาดเล็ก Live Garden Contest : Dream is Live
(จินตนาการ ความฝัน โลกแห่งความจริง) ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองที่มีพื้นที่
อยู่อาศัยอย่างจ�ากัด ในชื่อผลงาน “สวนของนิวตัน” จัดโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3 ร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยและบริษทั ไทยประกันชีวติ เมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
3. นำยนฤชิต ไพโรจน์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Qutstanding Poster Presentation
Award ในการเสนอผลงานเรื่อง “COLORIMETRIC SPOT-TEST ON PAPER FOR DETERMINATION OF IRON (II)
USING SOL-GEL DOPED WITH ORTHOPHENANTHROLINE จากการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท. 37) ในชื่องานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างอนาคต โดยสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
4. นำงสำวประภำพัชร ชุณหวรำกรณ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2011” ได้รบั ทุนการศึกษาพร้อม
ใบประกาศเกียรติคณ
ุ ด้านการท�ากิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ ด้วยการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและเป็นแบบอย่างทีด่ กี บั อนุชนรุน่ หลังเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
5. นักศึกษาทีม Powerful คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
(The Best of the Best on Embedded Systems 2011 of Thailand)
จากการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2011 ซึ่งเป็นการแข่งขันประชันทักษะ
ทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ในหัวข้อ “ระบบตรวจสุขภาพเบื้องต้นออนไลน์”
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
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6. นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดออกแบบเครื่องครัว “ซีกัลป์ดีไซน์
คอนเทสต์ 2011” จัดโดยบริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จ�ากัด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กูด เมมโมรี่ ดีไซน์” หรือ “เครื่องครัวที่มี
แรงบันดาลใจจากความทรงจ�าในวันวาน” ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วประเทศน�าเสนอไอเดียสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น
ประโยชน์ เป็นเครื่องครัวจากคนรุ่นใหม่ แต่ถูกใจคนรุ่นเก่า น�าไปพัฒนาเพื่อใช้งานได้จริง ดังนี้
- นำงสำววณิชำ ม่วงแพรสี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานชื่อ “Cocogo
Sqeezer” เครื่องคั้นกะทิ โดยมีแนวคิดว่า ส่วนประกอบส�าคัญของอาหารไทยทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั คือ “กะทิ” ความหอม มัน ของกะทิ คือ หัวใจหลัก กรรมวิธใี นการคัน้ กะทิทยี่ งุ่ ยากอาจ
เป็นปัจจัยที่ท�าให้ผู้ประกอบอาหารหันไปใช้กะทิส�าเร็จรูปแทนการใช้กะทิสดคั้นใหม่ หากมี
เครื่องคั้นกะทิที่ใช้งานง่าย สะดวก สะอาด การปรุงอาหารให้ได้รสชาติอย่างต้นต�ารับก็ไม่ใช่
เรื่องยากอีกต่อไป เครื่องคั้นกะทิที่ออกแบบมีความสะดวกง่ายดายอย่างคนรุ่นใหม่ รสชาติ
ต้นต�ารับถูกใจคนรุน่ เก่าและน�าไปใช้ได้จริง
- นำยชินกฤต บุญญำภิวัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กับผลงานชื่อ
เขียงสามชิ้น “Block Brand” โดยมีแนวคิดจาก “เขียงกลม” เนื่องจากในวัยเด็กเคยเห็นคุณแม่
ท�าอาหารก็มักจะได้ยินเสียงสับมีดลงบนเขียงไม้และต้องใช้เขียงหลายแบบ ดังนัน้ “Block Brand”
คือเขียงทีป่ ระกอบด้วยไม้ 3 ชิน้ สามารถน�าสายรัดมารัดรวมให้เป็นเขียงหนาได้ ท�าให้มีเขียงไม้
ให้สลับหน้าใช้ถึง 6 หน้าด้วยกัน และยังแยกการหั่นอาหารสุก อาหารดิบ หรือจะแยกหั่นเนื้อกับ
ผักก็ได้ ใช้ได้ทั้งแบบแยกและรวมตามความเหมาะสมของอาหาร
- นำยกนกพงศ์ ชูเชิด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กับผลงานชื่อ
“ห่อข้าว” โดยมีแนวความคิดว่า สมัยก่อนคนไทยนิยมน�าวัสดุจากธรรมชาติมาเป็น
ภาชนะบรรจุอาหาร วิธที า� ข้าวห่อแบบไทยๆ ท�าโดยเอาข้าวและกับข้าวใส่ในใบบัวและ
ห่อเป็นรูปสี่เหลี่ยม ดังนั้น “ห่อข้าว” เป็นการน�าวิถีชีวิตสมัยก่อนมาพัฒนาให้เข้ากับ
สังคมปัจจุบัน แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นใบบัวไว้ ซึ่งสามารถเสียบปลั๊กไฟส�าหรับ
อุ่นอาหาร โดยใช้หัวต่อแบบ USB ท�าให้อุ่นอาหารได้ทั้งในรถและที่ท�างาน
7. นำยสถิตธรรม สังข์ทอง และ นำยสถำพร จันทมงคล นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับแชมป์
การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ Zeer Robotic Open 2012
ระดับประชาชนทั่วไป ในงานการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 24 - 27 มกราคม
2555 ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

8. นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากมูลนิธิเอสซีจี
จากงานประกาศผล มอบรางวัล และเปิดนิทรรศการ รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย
2554 (Young Thai Artist Award 2011) เวทีการประกวดศิลปะส�าหรับเยาวชน
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ถนนเจ้าฟ้า
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้
- นำงสำวพรพิมล ภูปัญญำ ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ 3 มิติ ผลงาน
ชื่อ “สานจากความผูกพัน”
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- นำยรุ่งเรือง สิทธิฤกษ์ ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ
3 มิติ ผลงานชือ่ “ภาพสะท้อนและการหักเหของมุมมอง”
- นำยนฤเบศ วำดวำรี ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาภาพถ่าย
ผลงานชื่อ “ณ ห้วงเวลาแห่งความทรงจ�า”
- นำยสุรัตน์ เศษแสง ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาภาพถ่าย
ผลงานชื่อ “ครอบครัวของฉัน”
- นำงสำวธนันท์ธรณ์ ทิพยำรมณ์ ได้รบั รางวัลดีเด่น สาขา
ภาพภาพยนตร์ ผลงานชื่อ “ทั้งหมดทั้งมวน”
9. นำยพิศิษฐ์ศักดิ์ วิเศษศุกล และ นำงสำวล�ำน�ำ
พรปลดเปลื้อง นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ในการแข่งขันรายการ
True innovation AWARD 2011 ประเภท IDEA SEED
(เมล็ดพันธุ์ความคิด) ด้วยผลงาน “Easy Open Egg” ซึ่งเป็น
นวั ต กรรมการประดิ ษ ฐ์ วิ ธี ป อกเปลื อ กไข่ แ บบใหม่ ข องโลก
ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพลย์เฮาส์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์
10. นำยสัญชัย น้อยจันทร์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Finalist Prizes จาก
เวทีการประกวดแอนิเมชั่นระดับโลก ASIA DIGITAL ART AWARD
2011 ที่ประเทศญี่ปุน จากผลงานชื่อ “The Buddhist Elation”
ซึ่งเป็นผลงานที่ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของค�าว่า “พุทธ” ออกมา
ในรูปแบบ “ไทย” ที่ถูกผสมผสานเข้ากับศิลปะ จนเป็น “พุทธศิลป์”
เพื่อให้รู้สึกถึงความปิติสุขของศาสนา
11. นำยจตุพล รัตนศุภศรี และ นำยภัทรวัต ช่อไม้
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ชื่อทีม Flowz ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน AIS Startup Weekend Bangkok
2011 ซึ่งเป็นรางวัลการน�าเสนอผลงานและต่อยอดความคิดในการ
เริ่มต้นธุรกิจ จัดโดย เอไอเอส ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

12. นำยศิกวัส ชีชนะ นำยพงษ์ธรณ์ กิตติคีรีชัยกุล นำยธนสิน เหลืองพิพัฒน์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2011 จัดโดย ส�านักงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัทเดอะ คอมมูนิเคชั่น
โซลูชั่น จ�ากัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ โรงแรมอโนมา ราชด�าริ
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13. นำยมำนะ เอื้ออรัญวัฒน์ และ นำยรชต เขียวงำม นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โปรแกรมน�าเที่ยวแบบอัจฉริยะ (Intelligent
Guide)” ในหัวข้อ Mobile Phone จากการแข่งขันโครงการ Project Contest # 2
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 ณ อาคารสุนีย์ทาวเวอร์
จ.อุบลราชธานี
14. นำยฤทธิ์พร ภู่เขียน นำยศุภกิจ พนัสอ�ำพล นำยจ�ำรัส รัตนยุคล
และ นำยปรมินทร์ ด้วงชนะ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1, รางวัลโดนใจกรรมการ, รางวัลเงินสดมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ใบประกาศเกียรติคุณ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ยุวทูตรักอะตอม” พร้อมกับ
ทัศนศึษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกับส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จากการประกวดการแข่งขัน
หุ่นยนต์กู้ภัยเยาวชนท�าได้ “หุ่นยนต์กู้ภัยวิกฤตรังสีจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์” ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของไทยประจ�าปี 2554 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555 ณ Hall 9 อิมแพค
เมืองทองธานี
15. นำยอภิพล โสภณพลำรมณ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
รองอันดับ 2 จากการท�าโปรเจ็กต์ในหัวข้อ “Deep Water Oil & Gas Development”
ในการแข่งขัน International Petroleum Technology Conference (IPCT) 2011 จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สผ.
ณ Bangkok Convention Centre at Central World กรุงเทพฯ
16. นำยธีระวัฒน์ ดิษฐ์ประสพ นำยพรนรินทร์ ต้นกระหำด และ นำยพฤฒิวัชร จันทร์เศรษฐี นักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงงานด้านความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “การออกแบบระบบ
การให้น�้าพืชอัตโนมัติแบบไร้สาย” จากการประชุมโครงงาน
วิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
17. นำยเมธี ดีพร้อมมิตร นำงสำววิภำศิริ เลิศศรี
และ นำยวรเดช สุชยั บุญศิริ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงงานดีเด่น
ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
ช่วงคลื่นสั้น ในการตรวจสอบหาปริมาณเนื้อยางแห้ง และ
ปริมาณของแข็งทั้งหมด ในน�้ายางพารา” จากการประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
18. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลจากการประกวด
ประเภท Application for Mobile Devices โครงการ Samart Innovation Awards 2011 โดยบริษัทสามารถ
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย และได้รบั สิทธิเ์ ข้าร่วมโครงการกับศูนย์บม่ เพาะ
ธุรกิจซอฟต์แวร์ (SOFTWARE PARK THAILAND) เป็นเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ดังนี้
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- นำยณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม นำยพัชร ไม้จันทร์ดี และ นำยณัฐวุฒิ เรืองวิวัฒนโรจน์
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับ Gold Award จากผลงาน “กอด
(เมืองไทย) กันเถิด”
- นำยเอธำศิ นำคศรี นำยกฤษณ์ ตั้งเชยวิไล และ นำงสำวศศรักษ์ สุทธิสุคนธ์
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Bronze Award จากผลงาน “Rally
Journey”
19. นำยชัยพร สิทธิลำภโสภณ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดออกแบบกราฟฟิก
“ประตูหน้าตู้เย็น พานาโซนิค” Panasonic I do Cool
Design Contest ภายใต้หัวข้อการออกแบบ “ตู้เย็นของฉัน” และรางวัลชมเชย ได้แก่
นายกนกพงศ์ ชูเชิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชื่อผลงาน Wood tassion
20. นำงสำวศุภรำนันท์ กำญจนกุล นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ประเภทเครื่องประดับสุภาพสตรี จากผลงานชื่อ “ชเวดากอง” จากการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครัง้ ที่ 5
“GIT Gen and Jewelry Design Award 2011”
21. นำยธนิต สุนิภำษำ และ นำยธนดล เฟองวรธรรม นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน “Virtual Board” ในโครงการ
IT One Innovation Awards 2011 ของบริษัทไอทีวัน จ�ากัด ร่วมกับโรงแรม
ฮอลิเดย์อินน์ สีลม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม
22. นำยวงศกร รักษำเคน และ นำงสำวมุนยำตี พงษ์อำรีย์ นักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากผลงาน “Control Computer
with Hand Gestures” ในโครงการ IT One Innovation Awards 2011 ของ
บริษัท ไอทีวัน จ�ากัด ร่วมกับโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม
23. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 14 (The Fourteenth National Software Contest NSC 2012) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และ SIPA ดังนี้
- นำยพฤกษ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล และ นำยเอื้อกำรย์ มงคลรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากผลงาน
“เป้าปนและระบบฝึกซ้อมยิงปนรณยุทธ์”
- นำยไตรสิทธิ์ ศิรกุลวัฒน์ และ นำยกฤติน มีสุข ได้รับรางวัลชมเชยจากผลงาน
“การพัฒนาชุดควบคุมและตรวจสอบการท�างานโดยใช้ FriendlyARM” ประเภทโปรแกรม
เพื่อประยุกต์ใช้งานส�าหรับลินุกซ์
- นำยธนิต สุนิภำษำ และ นำยธนดล เฟองวรธรรม ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน “กระดานเสมือน”
ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
24. นำยมรุชัย วัฒนรังสรรค์ และ นำยกฤษดินท์ กมลพัฒนะ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ขวัญใจมหาชน (Popular Vote Special Price) จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11 ในงาน
มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
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และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ หอประชุมมหิศร
อาคารเอสซีบี ปาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2555
25. นักศึกษาคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รบั รางวัลจากการประกวด
แบบเสื้อผ้านักกีฬา แกรนด์สปอร์ต ยังดีไซเนอร์ คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “พลังบวก...ช่วยโลก” ภายใต้
การสนับสนุนของบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุป จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ ดังนี้
- นำงสำวมัทนำ แสนยำประเสริฐ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชุดกีฬาชาย ผลงาน D-i-n D+<Din D>
ชนิดกีฬาฟุตบอล
- นำยพลดล ช้ำงโต นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับ
รางวัลชุดดีเด่น ประเภทชุดกีฬาหญิง ผลงาน The Braille Code ชนิดกีฬาโยคะ
- นำงสำวเพ็ญพิไล ดิษฐวงศ์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลชุดดีเด่น ประเภทชุดกีฬาหญิง ผลงาน CROSS ชนิดกีฬาจักรยาน
26. นำยศรำวุท รุง่ เจริญกิจ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รบั รางวัลชนะเลิศการแข่งขันระบบปฏิบตั กิ าร
ลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The Twelth National Linux Competition : NLC 12)
ประเภทประชาชนทั่วไป จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบี ปาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555
27. นำยบรรณวิชญ์ ติยะบวรวงศ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 5 ประจ�าปี 2555 Robot Design
Contest 2012 (RDC 2012) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์
พลาซ่า กรุงเทพฯ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ หรือ IDC 2012
(ณ ประเทศญี่ปุน) ในเดือนสิงหาคม 2555
28. นำยนิภัทร์ ปทุมวัฒนำวงศ์ นำยสิริวัฒก์ รัตนรังสิมันต์ และ นำยวิเทศ
แขขุนทด นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Innovative
Suggestion Award 2012 ในโครงการ SCG Excellent Internship Program รุ่นที่ 11
ประจ�าปี 2555
29. นำงสำวนิรมล วิสุทธิธำดำพงศ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 10 ตัวแทน นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการ “อาเซียนเพื่อเยาวชน” (ASEAN for Youth) และ
เดินทางไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และดูงานกับองค์กรต่างๆ ในแต่ละ
ประเทศ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
30. นำยวทัญู สุวรรณพิสิทธิ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศในการแข่งขันเกม Battery Online Modern war FPS เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555
จัดโดย บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จ�ากัด ร่วมกับบริษัท WEBZEN ผู้พัฒนาเกมส์ออนไลท์จาก
ประเทศเกาหลี

56
รายงานประจำาปี 2555

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

31. นำยวทัญู สุวรรณพิสิทธ์ นำยเอธำษิ นำคศรี นำยจำมิกร ผิวละออง และ นำยธนชำติ วิวัฒนภูติ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นตัวแทน Microsoft Student Partner
2012-2013 เป็นโครงการที่ไมโครซอฟท์จัดตั้งขึ้น เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่ชื่นชอบใน
เทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลก โดยจะให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้น และได้รับโอกาสไปพบกับผู้คนใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพือ่ เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึน้ และน�าความรูค้ วามสามารถรวมถึงโอกาสต่าง ๆ นัน้ ไปแบ่งปัน
ให้กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในสถาบันการศึกษาต่อไป
32. นำยเทพพิทักษ์ ศักดิ์จ้ำย นำงสำวชวนชม นันทมงคล นำยนนทพัทร์
พร้อมเพียง นำยธนเสฎฐ์ ผำติกจิ อนันต์ และ นำงสำวจิรำพันธ์ สินชวำนนท์ นักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด การออกแบบสื่อโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ (กราฟิกดีไซน์) คอนเสิรต์ โดน ๆ ของศิลปินสุดฮ็อต เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ
ภายใต้หัวข้อ “โดนใจ...อย่างแรง” ในโครงการ Canon U Challenge Season 3 ได้รับรางวัล กล้อง EOS 60D,
EF 17-40 f/4.0 L USM, EF 70-200 f/4.0 l USM, PIXMA Pro 9500 Mark II และทุนการศึกษา 30,000 บาท
พร้อมกับน�าผลงานเผยแพร่ใน นิตยสาร Comuputer Arts จัดโดย บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ Central World
33. นำยปรินทร์ ภัทรพงศ์มณี นำยพงษ์พิสิฐ์ เหล่ำสุวรรณวัฒน์ นำยสัญชัย
น้อยจันทร์ และ นำยเอธำษิ นำคศรี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล
เทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท จากโครงการประกวดสารคดี
สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “โครงการแก้มลิง” ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
34. นำยประพันธ์ วงษ์เจ๊ะเซ็ม นำงสำววรรณี นุนำบี นำงสำวสุปรียำ ผลทับทิม และ นำงสำวเกศรินทร์
พิทักษ์ตุ้ม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน “Rubber Separator by EC” จากการแข่งขัน
นวัตกรรมจัดการน�้าด้วย 3 R (Reduce Reuse Recycle) จากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก
จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
35. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 (วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7) จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดังนี้
- นำงสำวศลิษำ วังทอง ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชาฟิสิกส์และ
ธรณีวิทยา จากผลงาน “ไมโครฮอล์เซนเซอร์ส�าหรับระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม”
- นำยวงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดโปสเตอร์น�าเสนอผลงานวิจัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากผลงาน “สมบัติบางประการของจีออเดซิกบนทรงไฮเพอร์โบลา โดย
ความสัมพันธ์ของแกลโรล”
36. นำงสำวกษมำพร ศรีพันดอน นำงสำวณัฐจำรีย์ ลำสุดี นำงสำวนำนำ บุญรอดชู นำงสำวณัฐธิดำ
ทิพรส และ นำยพัตธร จิตวีรภัทร นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดออกแบบ
สวนภายใต้แนวคิด “for a greener tomorrow : ECO Changes” จากผลงานชื่อ Encyclopedia จัดโดยบริษัทมิตซูบิชิ
เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษทั มิตซูบชิ ิ อิเล็กทริค กันยงวัฒนา จ�ากัด ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

57
Annual Report 2012

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

37. นำยติณห์นวัช จันทร์คล้อย นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จาก
การประกวดออกแบบโครงร่างภาพยนตร์สั้น (storyboard) ในหัวข้อ “วิถีไทย ในใจคุณ” จัดโดยส�านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องจัดแสดง เรืองรุ่ง วิถีไทย ในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ซึ่งเป็นอาคารเรียนรู้รูปแบบใหม่ บนถนนราชด�าเนินกลาง
38. นำยอัตตำ เหมวดี นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบ
โครงร่างภาพยนตร์สั้น (storyboard) ในหัวข้อ วิถีไทย ในใจคุณ” จัดโดยส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องจัดแสดง เรืองรุ่ง วิถีไทย ในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนรู้รูปแบบใหม่
บนถนนราชด�าเนินกลาง
39. ทีม INNOGEN KMITL ได้รับอันดับ 4 ของเอเชีย จากการแข่งขัน Shell Eco-marathon Asia 2012
ในประเภท Hydrogen และอันดับ 12 ในประเภท Battery Electric ณ สนาม Sepang International Circuit
ประเทศมาเลเซีย
40. นักศึกษาคณะสถาบัตยกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลในการแข่งขัน “The Stylist Challenge 2012”
การแข่งขันสร้างสรรค์ศิลปะในถ้วยไอศกรีม 2012 โดยบริษัทสเวนเซ่นส์ ไทย จ�ากัด
ดังนี้
- นำยวีรศักดิ์ ไชยหำวงศ์ นักศึกษาคณะสถาบัตยกรรมศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จากผลงานที่ชื่อว่า “KOALA TO WONDERLAND”
- นำงสำวกุลกำนต์ ชลวำสิน และ นำงสำวธัญธร ค�้ำไพโรจน์ นักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ล�าดับที่ 1 จากผลงานที่ชื่อว่า
“SMOOTH SOFT & SOUR”
- นำงสำวธัญวรัตน์ นุชอุดม และ นำงสำววรดำ ธำรำรัชต์ธงชัย นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากผลงานที่ชื่อว่า “SWEET Lava Sundae”
41. นำยพัชรพล ยะฟัน นำยพงษ์ธิป ลิวัฒนำนุกูล นำยพศิษฐ์ อภิโชติวสุรัตน์ นำงสำวปรำงค์ สรรพอำษำ
และ นำงสำวณัฐพร จงฐิตินนท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
คอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด จากการแข่งบัน “คอนกรีตมวลเบา ระดับ
อุดมศึกษา” ครั้งที่ 6 (6th Lightweight Concrete Competition) เมื่อวันที่
5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตไกลกังวล
42. นำงสำวบีอิ้ง แซ่อัง และ นำยสำธิน ศรียุทธไกร นักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นำยกมนทรรศน์ ณัฐเศรษฐ์ นักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science Innovative 2012) ประจ�าปี
2555 โดยได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท จัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555
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43. นำยจิรวัฒน์ ฤทธิน์ ำ�้ ค�ำ นำยนำวำรี มะแส และ นำยธนำคำร นำคสินธุ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ประเภทก�าลังตามเป้าหมายรักษ์โลก
โดยได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
44. นำยชำติณรงค์ สำรกิจอำภำ นำยธีธัช ไชยธรรม และ นำงสำวสิริวัล ภมร นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขัน Uncovering Thailand Competition 2012
ในคอนเซ็ปต์ “คิดเพื่อ (ค้นพบ) เมืองไทย” จัดโดย B.1 MAGAZINE GROUP ALWAYS BEYOND ณ ตึก D CDC
(Crytal Design Center) ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา
45. นำยเพิ่มพล เพิ่มพูนสินชัย นำยวรัช รอดเพชรไพร และ นำยชัยภัทร ชุติคำมี นักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การออกแบบบ้านเดี่ยวคาร์บอนต�่า” จากผลงานที่ชื่อว่า Under Tree
รั บ รางวั ล เงิ น สดและร่ ว ม
ศึ ก ษาดู ง านด้ า นเทคนิ ค
ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย
องค์การบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2555
46. นำงสำวเบญจมำศ ทรัพย์สุข นักศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชน
ดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555
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ดานการวิจัย
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นโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน
งานวิจัยเป็นภารกิจหลักที่สำาคัญประการหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันจึงได้จัดทำา Road Map ของการทำาวิจัยและได้กำาหนดกลุ่มงานวิจัยออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่ การวิจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยด้านพลังงาน การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม การวิจัย
ด้านการเกษตรและอาหาร การวิจัยด้านการเรียนการสอน การวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน การวิจัยด้านพัฒนาองค์กร
การวิจัยด้านการออกแบบและศิลปวัฒนธรรม การวิจัยพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และการวิจัยพัฒนา
ด้านนาโนเทคโนโลยี
ในปี 2555 บุคลากรของสถาบัน มีผลงานวิจัยและผลงานดีเด่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ดังนี้
1. ดร.อดิศักดิ์ สุกุล ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นจาก WCECS 2011
ดร.อดิศักดิ์ สุกุล อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น ในกลุ่มงานวิจัย International Conference
on Communications Systems and Technologies 2011 จากผลงานวิจัยเรื่อง
“Range Extended Multi-hop Relay Network with Network Coding Relay”
ในการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering & Computer Science 2011 (WCECS 2011) ที่เมือง
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2011
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม สาขา
เครื่องจักรกลการผลิต ประจ�าปี 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูสง่ อาจารย์ประจำาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รบั รางวัลชนะเลิศ เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลยอดเยี่ยม สาขาเครื่องจักรกลการผลิต ประจำาปี 2554 ในงานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทย จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานถังหมัก
นำ้าส้มสายชู และเข้ารับรางวัลจาก ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2555
3. อาจารย์ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ
รองนายกรัฐมนตรี พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานสภาวิจัย
แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์”
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ฮอล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี โดยมีคณาจารย์ของสถาบัน จำานวน 3 ท่าน เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์
ระดับดี ประกอบด้วย
- วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทัลปีที่แตกต่างกันในตัวแทนสารกึ่งตัวนำาแบบเวิร์ตไซต์ :
การคำานวณแบบแอบ อินิธิโอ” โดย ดร.กนกนันทน์ สารสมัคร วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
- วิทยานิพนธ์เรื่อง “การทำาบริสุทธิ์ การแยกส่วน การใช้เปปซินจากปลาเพื่อการสกัดคอลลาเจนและ
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต” โดย ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ผลงานวิทยานิพนธ์ เรือ่ ง “ระบบไฟฟ้าจุลภาคทีส่ ร้างจากวัสดุเปียโซอิเล็กทริกชนิดผลึกรูปเดีย่ วบนซิลคิ อน”
โดย ดร.ดอน อิศรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
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4. นางสาวดวงพร ไกรสุทธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การน�าเสนอผลงานวิจัย
นางดวงพร ไกรสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสนับสนุนวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การนำาเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการวิจัยสำาหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันศึกษา ครั้งที่ 4
“ทองกวาววิชาการ’ 55” ประเภท การนำาเสนอผลงานวิจัย (แบบบรรยาย) (สาขา
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
5. ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย ได้รับ 2 รางวัล จาก “KKU-IENC 2012”
ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับ 2 รางวัล “Best Paper Award” on Topic E และรางวัล “Best Presentation Award”
จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th KKU International Engineering Conference
2013 (KKU-IENC 2012) “Driving Together Towards ASEAN Economic Community”
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2555 ณ Centara Hotel & Convention Centre จังหวัด
ขอนแก่น
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระบบประปา
เกาะสมุย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์ อาจารย์ประจำาสาขา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายสุทธิพงศ์ สกุลดี นักศึกษาปริญญาโท
ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยมอันดับ 1 “การใช้แบบจำาลองที่เหมาะสมในโครงการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปา กรณีศึกษาในเกาะสมุย” ในการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
7. นางสาวสุชาดา แดงอินทวัฒน์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เสนอบทความระดับชาติ
นางสาวสุชาดา แดงอินทวัฒน์ บรรณารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ประกาศนียบัตรรางวัลบทความยอดเยี่ยม ในการจัดทำาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง “โภชนาการอาหาร” จากการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2
การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชยั นิลาศ ได้รบั ต�าแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ยอดเยีย่ ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย นิลาศ อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมการวัด
และควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ให้เป็นผู้ได้รับตำาแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม สาขาวิชาวิศวกรยอดเยี่ยม
ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ประจำาปี 2555 และเข้ารับรางวัลจาก คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายก วสท.
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องจูปิเตอร์ 7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี
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9. อาจารย์สุรชัย ดอนประศรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปกรรมแห่งชาติ
อาจารย์สุรชัย ดอนประศรี อาจารย์ประจำาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จากผลงานชือ่ “ลูกเต๋า”
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58 ประจำาปี 2555 จัดโดยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระหว่างวันที่ 6 - 28 กันยายน 2555ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์
ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
ประติมากรรม “ลูกเต๋า” มีแนวความคิด “สะท้อนมุมมองทีม่ ตี อ่ วัตถุบางชนิด อาทิ ลูกเต๋า โดยการนำาวัตถุ
มาขยายขนาดและปรับเปลีย่ นทัศนคติที่มีต่อวัตถุประเภทนี้ เพื่อตอบสนองความคิดในเรื่องการเสี่ยงโชค และเสี่ยงดวง
ซึ่งเป็นการสะท้อนสภาวะวิกฤตทางด้านจิตใจของมนุษย์ในอีกรูปแบบหนึ่ง”
10. รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ อาจารย์ประจำาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญทองแดง จากผลงานชื่อ
“Unity of Life” ประเภทประติมากรรม โลหะแสตนเลส โดยมีแนวความคิดว่า
“เมือ่ อาจารย์ยงั เด็ก รูส้ กึ โหยหาการดูแลและการช่วยเหลือจากพ่อ แม่ หรือผู้ใหญ่
พอเติบโตขึ้น ความปรารถนาที่จะให้การดูแลช่วยเหลือเด็ก ๆ พ่อ แม่ และผู้อื่นก็เกิดขึ้นในใจ ทำาให้รู้สึก
ได้ว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิต ต่างเกิดมาเพื่อพึ่งอาศัยกันและกัน”
11. อาจารย์พดั ชา แก้วทองตาล อาจารย์ประจำาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รบั รางวัลสนับสนุนโดยธนาคาร
กรุงไทย รางวัลที่ 2 ในผลงาน “Sound of a ﬂowing stream No 7” แม่พิมพ์โลหะ มีแนวคิดว่า
“ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ล้วนแล้วแต่มีความสำาคัญในตัวเองทั้งสิ้น
หากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น จะสำาคัญกับสิ่งใดมากหรือน้อยเพียงใด มีหน้าที่และ
ความหมาย ซึ่งแตกต่างกันออกไปบนเส้นทางของการดำารงชีวิต ก็เพียงเพื่อ
การมีชีวิตอยู่รอดต่อไป การดิ้นรนการปรับตัว หรือการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้
เมื่อถึงเวลา นั่นหมายถึงการอยู่ร่วมกันของทุกชีวิต จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องสอดคล้องกัน หากแต่บางชีวิตอาจไม่สำาคัญ
กับอีกชีวิตรอบข้างเท่าใดนัก แต่ในทางกลับกันนั้น อาจสำาคัญมากที่สุดกับการดำารงอยู่ของอีกชีวิตหนึ่งก็เป็นได้”
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รบั รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” รางวัลผูบ้ ริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี
2555
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้ารับประทานรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” รางวัลผูบ้ ริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น
แห่งปี 2555
รางวัล “สิงห์ทอง” เป็นรางวัลที่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(สว.นท) และสมาชิกสื่อมวลชนเครือข่าย องค์กร สมาคม ชมรมทั่วประเทศ ได้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ผู้บริหาร นักปกครององค์กรท้องถิ่น เพื่อพิจารณายกย่องการบริหารงาน การจัดการ และปฏิบัติในเรื่องธรรมาภิบาลตาม
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นไปในครรลองธรรม และช่วยสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และขยันหมั่นเพียร ทำาให้ผลดำาเนินการของ
องค์กรเป็นที่ศรัทธา เชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไปโดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำาธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานพิธี
ประทานรางวัล “สิงห์ทอง” ประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 3
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบัน มีผลงานที่นักวิจัยได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ จำ�นวน 947 เรื่อง ดังนี้
หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รวม

เรื่อง
316
166
33
143
90
33
73
36
21
9
11
16
947

ข้อมูลจากการรายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจ�ำปี 2555

การยื่นขอจดสิทธิบัตร
สถาบัน ก�ำหนดให้ส�ำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ดูแล
และรักษาผลประโยชน์ของสถาบัน ในการท�ำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ
วิชาการในรูปแบบการค้า ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ดูแลการจดสิทธิบัตรและ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ประจ�ำปีงบประมาณ 2555
มีดังนี้
ล�ำดับที่

เลขที่ค�ำขอ

1
2
3

0602001086
0602001087
0602001088
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ชื่อผลิตภัณฑ์/
สิ่งประดิษฐ์
ขวด
ขวด
ขวด

ประเภทการขอรับสิทธิ

ผู้ประดิษฐ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
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0602001089

ชื่อผลิตภัณฑ์/
สิ่งประดิษฐ์
ขวด

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล

0602001084
0602001077
0602001069
0602001070
0602001071
0602001072
0602001073
0602001074
0602001076
0602001078
0602001079
0602001080
0602001081
0602001082
0602001085
0602001075
0602001083

ขวด
ภาชนะบรรจุ
กระเป๋า
กระเป๋า
กระเป๋า
ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ
แบบพับกล่อง
แบบพับกล่อง
แบบพับกล่อง
ขวด
ขวด
ภาชนะบรรจุ
ขวด

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ล�ำดับที่

เลขที่ค�ำขอ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ประเภทการขอรับสิทธิ

ผู้ประดิษฐ์
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
นางสาวปรารถนา มธุรวงษาดิษฐ์
นางสาวปรารถนา มธุรวงษาดิษฐ์
นางสาววรธารี มัยยะภักดี
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล
นางสาวนพวรรณ เงาสุวรรณกุล

ผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจ�ำปีงบประมาณ 2555
ล�ำดับที่
1

2

ประเภทการ
ขอรับสิทธิ

เลขที่ค�ำขอ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

สถานะ

1101003628

กรรมวิธีการผลิตสารควบคุม
ก�ำจัดวัชพืชจากประยงค์
ในรูปสารแขวนลอยเข้มข้น
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
กรรมวิธีดังกล่าว

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

รศ.ดร.จ�ำรูญ
เล้าสินวัฒนา

อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ

1201000726

กรรมวิธีการผลิตไดแคลเซียม
ฟอสเฟตไดไฮเดรต
(CaHPO4•2H2O) จากเปลือก
หอยแครง และผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

ผศ.ดร.บรรจง
บุญชม

อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ
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ล�ำดับที่

ประเภทการ
ขอรับสิทธิ

เลขที่ค�ำขอ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

สถานะ

3

1201000727

กรรมวิธีการผลิตไดแคลเซียม
ฟอสเฟตแอนไฮดรัส
(CaHPO4) จากเปลือกหอย
แครง และผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากกรรมวิธีดังกล่าว

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

ผศ.ดร.บรรจง
บุญชม

อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ

4

1201000728

กรรมวิธีการผลิตโมโน
แคลเซียมฟอสเฟตโมโน
ไฮเดรต (Ca(H2PO4)2•H2O)
จากเปลือกหอยแครง และ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธี
ดังกล่าว

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

ผศ.ดร.บรรจง
บุญชม

อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ ที่อนุญาตให้น�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2555
ล�ำดับที่
1

เลขที่ค�ำขอ
0801005225

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์

ประเภทการ
ขอรับสิทธิ

กระบวนการผลิตน�้ำส้มสายชูหมัก สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ด้วยระบบผสมน�้ำหมักเข้ากับ
อากาศภายในถังหมัก

ผู้ประดิษฐ์

หมายเหตุ

รศ.ดร.วราวุฒิ
ครูส่ง

บริษัทที่สถาบัน
อนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในเทคโนโลยีคือ
บริษัท ปริ๊นเซส
ฟูดส์ จ�ำกัด

การจัดหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัย
ในปีงบประมาณ 2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 83 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,279,200 บาท และสถาบัน ได้จัดสรรงบประมาณ
เงินรายได้ของสถาบัน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบัน ได้จัดท�ำโครงการวิจัยอีกจ�ำนวน 319 โครงการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 49,540,257 บาท นอกจากนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอีก จ�ำนวน 58 โครงการ จ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 63,313,924 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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จ�ำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2555 จ�ำนวน 83 โครงการ
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 38,279,200 บาท
ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพเนื้อปลาโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
2
การผลิตไบโอดีเซลแบบไม่ล้างน�้ำ
3
การพัฒนาระบบวัดเวลาตอบสนองระหว่างตากับมือ
4
การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟต-เซอร์โคเนียเพื่อใช้ผลิตน�้ำมันดีเซลชีวภาพ
จากกรดไขมันปาล์มกับเอทานอล
5
การพัฒนาโลหะบัดกรีไร้ตะกั่วเชิงประกอบนาโนส�ำหรับการบัดกรีที่อุณหภูมิต�่ำ
การพัฒนาต้นแบบแผงลอยอนามัย ส�ำหรับการให้บริการอาหารในเขตลาดกระบัง
6
กรุงเทพมหานคร
7
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทซ์ที่ใช้ขั้วไทเทเนียมไดออกไซด์-คาร์บอนนาโนทิวป์
8
ระบบการค้นหาภาพทางการแพทย์ด้วยรายละเอียดของภาพ
9
แมกนีโตรีซิสแตนซ์แบบวัสดุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กความไวสูง
10
การวิเคราะห์สารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดหรือสารกาบาในข้าวกล้องงอกด้วย
เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
11
การประยุกต์การแปลงเวฟเล็ตและปัญญาประดิษฐ์ส�ำหรับวิเคราะห์ฟอลต์
ในระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า
12
การออกแบบและสร้างวงจรกรองสัญญาณดิจิตอลรูปแบบใหม่
ส�ำหรับเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลที่มีความซับซ้อนต�่ำความแม่นย�ำสูง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
โครงการออกแบบและปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการฟื้นฟู
ตามมาตรฐานทางมิติส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ โดยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
(ต่อเนือ่ งปีที่ 2)
2
การพัฒนาเครื่องทดแทนการฟังส�ำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
3
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
4
การพัฒนาบทเรียนโมบายเลินนิ่ง เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษส�ำหรับ
พนักงานขับรถแท็กซี่
5
ศึกษาการพัฒนาสถาปัตยกรรมตลาดพื้นถิ่นที่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี
ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
6
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบการทดลองปฏิบัติการ
บนเครื่องบันทึกข้อมูลขนาดพกพา กรณีศึกษาภาษา PHP
7
โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่นของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8
การพัฒนาตู้ลงทะเบียนสมาชิกชั่วคราวส�ำหรับการเข้าใช้บริการห้องสมุด
9
การก�ำหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมชุมชนเมืองพื้นที่กันชนของมรดกโลก :
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
10
การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร
ในองค์กรเอกชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
11
การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ วัดและประเมินผลวิจัย
และสถิติการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เนต
คณะวิทยาศาสตร์
1
การผลิตบิวทานอลจากแหล่งอาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูกโดยใช้เชื้อ Clostridium
2
การพัฒนาชุดฝึกการทรงตัว

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

หัวหน้าโครงการ
นายอภินัย
นางพรสวรรค์
นายกิติพล
น.ส.ดวงกมล

ฤกษ์รัตน์
อัศวแสงรัตน์
ชิตสกุล
ณ ระนอง

499,000.00
1,296,900.00
417,600.00
450,400.00

นายกรรณชัย
นางมาฤดี

กัลยาศิริ
ผ่องพิพฒ
ั น์พงศ์

397,300.00
2,058,400.00

นายสุธิชัย
นายเทอดศักดิ์
นายเติมพงษ์
น.ส.ปานมนัส

ชัยสิทธิศักดิ์
ลิ่วหาทอง
เพ็ชรกูล
ศิริสมบูรณ์

545,000.00
500,000.00
400,000.00
1,207,000.00

นายอรรถพล

เง่าพิทักษ์กุล

475,000.00

นายศรวัฒน์

ชิวปรีชา

475,300.00

นายสมประสงค์

รุ่งเรือง

1,200,000.00

น.ส.ปริยาภรณ์

ตั้งคุณานันต์

นายสุชิน
นายไพฑูรย์

อาจหาญ
พิมดี

649,400.00
788,000.00

นางศิริรัตน์

เพ็ชร์แสงศรี

430,500.00

ว่าที่ ร.ท.พิชัย

สดภิบาล

1,800,000.00

นายสุระชัย

พิมพ์สาลี

635,400.00

นางพรรณี

ลีกิจวัฒนะ

890,000.00

นางพิชญ์สินี
นายสมพล

มะโน
ด�ำรงเสถียร

617,000.00
1,560,000.00

นางภัทรพร

ธรรมประดิษฐ์

435,000.00

นายแสงอุทัย

มอโท

544,200.00

น.ส.วรภัทร์
นายวิสันต์

สงวนไชยไผ่วงศ์
ตั้งวงษ์เจริญ

400,000.00
347,000.00

71,000.00
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ล�ำดับที่
3

ชื่อโครงการ

ชุดเครื่องมือต้นแบบอัตโนมัติส�ำหรับประเมินฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของ
น�้ำส้มควันไม้
4
การผลิตพลังงานจากเซลล์ไฟฟ้าจุลินทรีย์สังเคราะห์ด้วยแสงและยีสต์
ในอาหารที่มีแป้งและเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ
5
กิจกรรมการต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อยาเมทิลซิลิน
อนุกรมวิธาน และการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของ
เชื้อแอคติโนมัยสีทที่แยกจากดินในป่าผลัดใบของประเทศไทย
6
กลไกการออกฤทธิ์ของแชนทอกซิลินและอนุพันธ์
7
การสังเคราะห์เส้นใยนาโนเพียโซอิเล็กทริกด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง
8
การผลิตไบโอเอทานอลจากแป้งมันเทศโดยใช้เอนไซม์ในกระบวนการแชคคาริฟิเคชัน
ร่วมกับกระบวนการหมักด้วยเซลล์ตรึงรูปของ Saccharomyces cerevisiae
9
การศึกษาความเสี่ยงในโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
10
การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบที่มีซิงค์ฟอสเฟต
เป็นองค์ประกอบหลัก
11
การใช้ยีสต์ออโตไลเสทเป็นแหล่งไนโตรเจนทางเลือกส�ำหรับการผลิตกรดโพรพิโอนิก
โดยเชือ้ Propionibacterium acidipropionici ATCC 4965 ทีถ่ กู ตรึงด้วยสารสกัด
เพคตินหยาบจากใบกรุงเขมา (Cissampelos pareira L.)
12
การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์การบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากกีฬากอล์ฟเพื่อการบ�ำบัด
13
การกลายพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์กลายของเชื้อยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันปาล์ม
14
ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Wilcoxon-Mann-Whitney
เมื่อค�ำนึงถึงข้อก�ำหนดเบื้องต้นจากโปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS และ MINITAB
15
การบ่งชี้สายพันธุ์ของพืชในสกุลอังกาบ (Barleria sp.) โดยเทคนิคทางโมเลกุล
และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหยาบจากใบอังกาบ (Barleria cristata L.)
16
ผลของน�้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรต่อการต้านออกซิเดชันในน�้ำมันปาล์ม
ที่ผ่านการทอดซ�้ำ
17
ความหลากหลายของเห็ดสกุล Boletus ในประเทศไทย และฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบจากเห็ดดังกล่าว
18
การใช้เทคนิคการสร้างแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสโทแคสติก
และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อน�ำมาศึกษาการระบาดของโรคมาลาเรีย
19
การปรับปรุงพันธุถ์ วั่ คาวาลเคตให้ตา้ นทานโรคไวรัส ด้วยเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
20
การพัฒนาการตรึงอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์บนผ้าฝ้ายเพื่อปรับปรุงสมบัติ
ต้านทานเชื้อแบคทีเรียและป้องกันรังสียูวี
21
การพัฒนาโปรแกรมส�ำหรับหาค่ารากสมการ วาดกราฟและหาค่าลิมติ บนเครือข่าย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตที่ได้จากเศษเครื่องในปลานิลเพื่อทดแทนการใช้ปลาป่น
ในอาหารปลาดุกลูกผสม
2
การให้สารเคมีเร่งการสุกแก่ทางใบที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของน�้ำตาลซูโครสและ
ผลลผิตน�้ำตาลในข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์
3
ลักษณะดิน และปริมาณคาร์บอนในดินจากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชนิดต่าง ๆ ของพื้นที่ชุ่มน�้ำเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4
การศึกษาน�้ำมันหอมระเหยจากกานพลู ตะไคร้ ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส และส้ม
ในการไล่ และการป้องกันการวางไข่ของยุงลายบ้าน และแมลงวันบ้าน
5
การคัดเลือกสายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีไขมันสูงแบบมหมวล
เพื่อความเป็นไปได้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
6
การพัฒนาศักยภาพและพฤติกรรมของสารธรรมชาติก�ำจัดวัชพืชจากประยงค์
ในสภาพแปลง
7
การใช้น�้ำมันหอมระเหยจากพริกไทยด�ำ ตะไคร้หอม และตะไคร้บ้าน
ในการควบคุมไรไข่ปลา (Luciaphorus perniciosus Rack)
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หัวหน้าโครงการ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

นายณัฐวุฒิ

เชิงชั้น

280,000.00

นายสมชาย

ไกรรักษ์

266,400.00

นายจิตติ

ท่าไว

300,000.00

น.ส.พัชนี
นายนราธิป
นางดวงใจ

เจริญยิ่ง
วิทยากร
โอชัยกุล

324,400.00
425,400.00
250,000.00

นางวลัยลักษณ์
นายสมศักดิ์

อัตธีรวงศ์
วรมงคลชัย

367,400.00
330,000.00

นางสุขใจ

ชูจันทร์

200,000.00

นางวรางคณา
นางอารี

กิ้มปาน
ฤทธิบูรณ์

593,000.00
230,000.00

นางอุมาพร

จันทศร

100,000.00

นางสุพัตรา

โพธิ์เอี่ยม

320,000.00

น.ส.สุรีย์

นานาสมบัติ

200,000.00

นายมงคล

เพ็ญสายใจ

400,000.00

น.ส.พันธนี

พงศ์สัมพันธ์

200,000.00

นายอนุรักษ์
น.ส.ปุณณมา

โพธิ์เอี่ยม
ศิริพันธ์โนน

280,000.00
431,000.00

นางกาญจนา

ค�ำนึงกิจ

287,500.00

น.ส.จตุพร

บัณฑิต

308,000.00

นายสมมารถ

อยูส่ ขุ ยิง่ สถาพร

189,000.00

นายอภิศักดิ์

โพธิ์ปั้น

400,000.00

นางมยุรา

สุนย์วีระ

202,000.00

น.ส.สุนีรัตน์

เรืองสมบูรณ์

355,000.00

นายจ�ำรูญ

เล้าสินวัฒนา

295,200.00

นายจรงศักดิ์

พุมนวน

400,000.00

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ล�ำดับที่
8

ชื่อโครงการ

การพัฒนาสื่อและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แบบมีส่วนร่วมของเยาวชนและเกษตรกร ต�ำบลเกาะโพธิ์ อ�ำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
9
การวิจัยและพัฒนาชาบัวบกส�ำเร็จรูป
10
การยืดอายุการเก็บรักษามะละกอพันธุ์ “ฮอลแลนด์”
11
ผลของปุ๋ยอินทรีย์และการให้น�้ำชลประทานที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและ
สาร Flavonoid Glycosides ในพืชสมุนไพรผักคาวตอง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
เกณฑ์วิธีการหาเส้นทางโดยตระหนักถึงพลังงานที่เหมาะสมโดยการใช้
หลายเส้นทางบนเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
การตรวจและการจ�ำแนกเชื้อ Salmonella Enteritidis, S. Anatum, S. Derby
และ S. Ratchaburi ในระดับซีโรวาร์ ที่พบในอาหารโดยใช้วิธีพีซีอาร์
2
การผลิตซาลาเปาด้วยกล้าเชื้อผสมแบคทีเรีย กรดแลคติกและยีสต์ที่คัดเลือก
3
การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการเก็บรักษาปลาสลิดแดดเดียว
ด้วยสารไคโตซาน
4
การพัฒนาเครือ่ งปอกเปลือกแห้วแบบประหยัดน�ำ้ ด้วยเทคนิคการขัดผิว
5
การสกัดน�้ำสับปะรดและผลิตเชื้อเพลิงแข็งชีวมวลจากเปลือกสับปะรด
6
การเสริมกรดโฟลิกในผลิตภัณฑ์ขนมจีน
7
ปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์ตกค้างด้วยสเปกโตรโฟโตมิเตอร์และ
การลดปริมาณไนไตรท์ตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปด้วยสมุนไพร
8
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยามะม่วงไทยในรูปแบบผลิตภัณฑ์สเปรด
9
ผลของกระบวนการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้าโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพระหว่างการเก็บรักษาฝรั่งสดตัดแต่ง
10
การพัฒนาเครื่องสกัดแบบอัลตร้าโซนิคส�ำหรับสกัดสารที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
จากกากองุ่นแดง
11
ผลของสารสกัดพืชพื้นบ้านบางชนิดต่อความคงตัวต่อการเกิดออกซิเดชันของ
น�้ำมันพืชในสภาวะต่าง ๆ
12
การปรับปรุงนำ�้ มันใช้แล้วโดยกระบวนการดูดซับ และคุณภาพของนำ�้ มันทีป่ รับปรุง
เมื่อใช้ทอดและผลิตภัณฑ์จากการทอด
วิทยาเขตชุมพร
1
การศึกษาผลการอบแห้งไม้ปาล์มน�้ำมันโดยคลื่นไมโครเวฟแบบสายพานล�ำเลียง
แบบต่อเนื่อง
2
เทคนิคการอนุบาลตัวอ่อนปลิงด�ำ (Holothuria atra Jaeger, 1833)
ระยะ Auricularia ถึงระยะ Pentactular ด้วยวัสดุเกาะต่างกัน
3
เครื่องมือในการวัดหาค่าฮีมาโตคริตด้วยวิธีการทางแสง
4
เครื่องวัดและศึกษาดัชนีบ่งชี้ความสดของเนื้อปลาทะเลโดยการวัดความต้านทาน
เชิงซ้อน
5
เครื่องต้นแบบส�ำหรับการรับซื้อขยะเพื่อช่วยลดโลกร้อน (ขวดพลาสติกและ
กล่องเครื่องดื่มยูเอชที)
6
ศึกษาการใช้ประโยชน์ใบกระถินเทพาเพือ่ พัฒนาเป็นแหล่งวัตถุดบิ อาหารในไก่เนือ้
7
เครื่องต้นแบบการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความชื้นผลผลิตการเกษตร
ตามเวลาจริงโดยใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อท�ำนายการอบแห้ง
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
1
การปรับตัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับในสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจโลก

หัวหน้าโครงการ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

นายสมศักดิ์

คูหาสวรรค์เวช

300,000.00

น.ส.สุวรินทร์
นายสมชาย
นายสมยศ

บ�ำรุงสุข
กล้าหาญ
เดชภิรัตนมงคล

397,800.00
270,000.00
277,500.00

นายโชติพัชร์

ภรณวลัย

966,400.00

นางอพัชชา

จินดาประเสริฐ

413,100.00

นางนภัสรพี
นายธงชัย

เหลืองสกุล
พุฒทองศิริ

300,000.00
204,600.00

นายประมวล
นายสนธิสุข
นายประพันธ์
นางยุพร

ศรีกาหลง
ธีระชัยชยุติ
ปิ่นศิโรดม
พืชกมุทร

278,000.00
244,000.00
252,000.00
233,000.00

นางชมพูนุท
นางระจิตร

สีห์โสภณ
สุวพานิช

287,000.00
310,000.00

นายกิตติชัย

บรรจง

260,600.00

น.ส.วริพัสย์

อารีกุล

380,000.00

นางพอใจ

ถามากร

198,000.00

นายปัญญา

แดงวิไลลักษณ์

573,000.00

น.ส.แขวลี

วิบูลย์กิจ

563,600.00

นายพิมล
นายมนตรี

ผลพฤกษา
ไชยชาญยุทธ์

308,800.00
328,500.00

นายมนตรี

ไชยชาญยุทธ์

398,500.00

น.ส.สายชล
นายมนตรี

เลิศสุวรรณ
ไชยชาญยุทธ์

450,500.00
322,000.00

น.ส.วรนารถ

แสงมณี

795,600.00
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ล�ำดับที่

หัวหน้าโครงการ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

น.ส.ดารินี

แซ่ตั้ง

339,200.00

น.ส.วินัดดา
น.ส.กนกนันทน์

วงศ์วิริยะพันธ์
สารสมัคร

300,000.00
200,000.00

น.ส.ทุติยาภรณ์

ทิวาวงศ์

370,000.00

นายวิษณุ

เพชรภา

254,400.00

นายสุนทร

จันทะเนตร

479,400.00

ชื่อโครงการ

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
1
การศึกษาโครงสร้างสารโดยวิธีการค�ำนวณเคมีควอนตัมและพัฒนาการสังเคราะห์
สีย้อมสารอินทรีย์ไวแสงในกลุ่มของไซยาโนคริลิกเอซิค ที่มีสมบัติเป็นตัวรับแสง
ส�ำหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
2
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังมลพิษอากาศด้วยก๊าซเซนเซอร์ท่อนาโนคาร์บอนไฮบริด
3
การศึกษาสมบัติของสารเพียโซอิเล็กทริกแบบไร้สารตะกั่วในสารประกอบ
บิสมัตอะลูมิเนตและบิสมัตแกลเลต จากการค�ำนวณแบบเฟิร์สปรินซิเปิล
4
การประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นจากอนุภาคนาโนและวัสดุประกอบ
โดยเทคนิคการพ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
5
การสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพสิต N-doped TiO2/CuO ที่มีประสิทธิภาพ
การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่เพิ่มขึ้นภายใต้แสงที่มองเห็นเพื่อประยุกต์ใช้งาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
1
แนวทางการพัฒนาต้นแบบ การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ด้วยเทคโนโลยีเว็บซีแมนติค ยุค 3.0

จ�ำนวนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ�ำปี 2555 จ�ำนวน 319 โครงการ
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 49,540,257 บาท
ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
“ชงโค” หุ่นยนต์ตักบาตรตัวแรกของโลก
2
กระดานข่าวอัจฉริยะเชิงโต้ตอบ
3
การกัดเซาะชายฝั่งและการป้องกันเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่ ต�ำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
4
การจ�ำลอง 3 มิติของกึ่งสถิตย์ส�ำหรับกันชนหน้ารถยนต์
5
การจ�ำลองการท�ำงานของหุ่นยนต์เพื่อใช้ในทางการศึกษา
6
การจ�ำลองสัมประสิทธิ์อากาศพลศาสตร์ของกระสุนปืนใหญ่ 105 มม.
ด้วยวิธีปริมาตรสืบเนื่อง
7
การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อลดพลังงานที่สูญเสียในเครื่องจักรกลไฟฟ้า
8
การใช้ความร้อนเพื่อขยายเส้นทางเดินของหลอดเลือด
9
การใช้วิธีการประมวลภาพร่วมกับการใช้เทคนิคเชิงสถิติเพื่อการควบคุม
กระบวนการในอุตสาหกรรมอาหาร
10
การดูดซับสีย้อมด้วยผลิตภัณฑ์จากแกลบ
11
การตรวจสอบคุณภาพกุ้งด้วยทัศนจักร
12
การตรวจสอบคุณภาพของส้มโอพันธุ์ขาวน�้ำผึ้งโดยวิธีแบบไม่ท�ำลายด้วยเทคนิค
Near Infrared Spectroscopy
13
การแตกตัวของน�้ำมันพืชใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงเหลวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์
ของโลหะภายใต้บรรยากาศของแก๊สไฮโดรเจน
14
การทดลองโดยใช้เนื้อเยื่อจริงเพื่อวัดผลการท�ำลายเนื้อเยื่อผ่านอุปกรณ์
ทางการแพทย์
15
การท�ำเสถียรภาพในระบบไมโครกริดแยกโดดที่มีแหล่งจ่ายพลังงานหมุนเวียนที่
ไม่สม�่ำเสมอด้วยการควบคุมของอิเล็กโตรไลเซอร์ภายใต้ตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิก
ที่ออกแบบให้เหมาะสมด้วยวิธีฝูงผึ้ง
16
การปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพผ่านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์
17
การปรับปรุงประสิทธิภาพของซีเอ็นซี 3 แกน
18
การผลิตซิลิกาเจลจากเถ้าแกลบด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
19
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกล้วยแขกแช่แข็งกึ่งส�ำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ
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หัวหน้าโครงการ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

นายปิติเขต
นายสมศักดิ์
นายนันทวัฒน์

สู้รักษา
วลัยรัชต์
จรัสโรจน์ธนเดช

200,000.00
200,000.00
200,000.00

นายสันติ
นายอุดม
นายจารุวัตร

วัฒนานุสรณ์
จันทร์จรัสสุข
เจริญสุข

80,000.00
72,000.00
80,000.00

นายทวีพล
นายสุพันธุ์
นายชุมพล

ซื่อสัตย์
ตั้งจิตกุศลมั่น
ยวงใย

80,000.00
75,000.00
72,000.00

นางพรสวรรค์
นายปิติเขต
น.ส.ปานมนัส

อัศวแสงรัตน์
สู้รักษา
ศิริสมบูรณ์

80,000.00
72,000.00
72,000.00

นางอัญชลีพร

80,000.00

นายสุพันธุ์

วาริทสวัสดิ์
หล่อทองค�ำ
ตั้งจิตกุศลมั่น

นายอิสระชัย

งามหรู

80,000.00

นายพลชัย
นายเทพจิตร์
น.ส.นริศรา
นางกันต์กนิษฐ์

โชติปรายนกุล
เชยโภคา
ทองบุญชู
ขวัญพฤกษ์

75,000.00

200,000.00
72,000.00
80,000.00
72,000.00

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

20

การพัฒนากระบวนการผลิตต้นแบบชาสมุนไพรคุณภาพสูงในระดับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
การพัฒนาเครื่องซีเอ็นซี 4 แกน
การพัฒนาเครื่องปิดเทปอัตโนมัติส�ำหรับภาชนะพลาสติกแบบฝาครอบ
การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชลงถาดเพาะกล้า
การพัฒนาชุดอุปกรณ์สกัดน�้ำมันจากเปลือกมะม่วงหิมพานต์
การพัฒนาเทคนิคมาตรฐานการวัดเนื้อสัมผัสข้าวสวยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
ข้าวสารและข้าวแปรรูป
การพัฒนาโพรบน�ำคลื่นไมโครเวฟเพื่อการท�ำลายเนื้อเยื่อส�ำหรับอวัยวะ
ที่มีการเคลื่อนที่
การพัฒนารถฉีดพ่นในแปลงเกษตรแบบควบคุมระยะไกล
การพัฒนาระบบการให้บริการส�ำหรับโรงปฏิบัติการกลางด้วยบัตรอาเอฟไอดี
การพัฒนาระบบควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือน (Greenhouse)
ส�ำหรับพืชเมืองร้อน
การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องทดสอบรับแรงดัด
การพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
และการออกแบบระบบดิจิตอลขั้นสูง กรณีศึกษา : ระบบวิทยุที่ก�ำหนดด้วย
ซอร์ฟแวร์
การพัฒนาห้องฟักไข่จระเข้
การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทออกซิเจนของเครื่องเติมอากาศแบบเหนี่ยว
น�ำอากาศด้วยหัวฉีดพ่น
การลดการระเหยของโครเมียมบนพื้นผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมที่ใช้เป็นวัสดุท�ำ
แผ่นกั้นเซลล์ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งด้วยวิธีการเคลือบผิว
การวัดปริมาตรผักและผลไม้จากพิกัดเชิงเรขาคณิตด้วยโครงสร้างแสงสามมิติ
การวิเคราะห์และค�ำนวณรูปแบบการให้ความร้อนกับเนื้อเยื่อโดยใช้ภาพถ่าย
ทางการแพทย์
การวิเคราะห์สมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งแบบน�ำโปรตอน
ที่มีการเกิดปฏิกิริยารีฟอร์มมิงออโต้เทอร์มัลแบบภายใน
การวิเคราะห์อิทธิพลของชนิดทางเข้าและความเร็วฉีดที่มีต่อการหดตัวของ
ชิ้นงานฉีดชนิดโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง
การศึกษาเชิงตัวเลขและเชิงทดลองคุณลักษณะความร้อนในท่อแลกเปลี่ยน
ความร้อนที่มีครีบบางเอียงรูปตัววี
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาแผ่นดินถล่มในพื้นที่เชิงเขาของอ�ำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษาผลกระทบของการฉายแสงอุลตร้าไวโอเลตในสภาพแวดล้อมของ
ก๊าซต่างๆ ที่มีต่อคุณสมบัติโฟโตลูมิเนสเซนซ์และคุณสมบัติทางไฟฟ้าของ
ชั้นนาโนพอรัสซิลิคอนส�ำหรับการประยุกต์ใช้งานเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับ
ไอระเหยของสารอินทรีย์
การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อแหล่งน�้ำใต้ดินใน
ประเทศไทยเบื้องต้น
การศึกษาผลของการเขย่าน�้ำมันในระหว่างการทอดแบบน�้ำมันท่วมที่มีต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และน�้ำมันทอด
การศึกษาวิเคราะห์และโมเดลค่าความถี่วิกฤต (foF2) ความสูงชั้นเอฟ (hmF2)
และเหตุการณ์ สเปรดเอฟ (Spread F) ในบริเวณ Equatorial Lonospheric
Anomaly
การศึกษาสมบัติทางความร้อนของเนื้อปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ
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28
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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43
44
45

หัวหน้าโครงการ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

นางพิมพ์เพ็ญ

พรเฉลิมพงศ์

72,000.00

น.ส.วรรณดี
นายเอกพจน์
นายธีรพงศ์
นายวีระชัย
น.ส.ปานมนัส

เพชรมณีล�้ำค่า
ตันตราภิวัฒน์
ผลโพธิ์
ลิ้มพรชัยเจริญ
ศิริสมบูรณ์

72,000.00
80,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00

นายภัทรพงษ์

ผาสุขกิจ

75,000.00

นายณัฐวุฒิ
นายเอกพจน์
นายภัทรชัย

เดไปวา
ตันตราภิวัฒน์
วิชัยยะ

นายสมบัติ
นายศรวัฒน์

เนตรสว่าง
ชิวปรีชา

72,000.00
72,000.00

นายวีระชัย
น.ส.ณัตวิภา

ลิ้มพรชัยเจริญ
เจียระไนวชิระ

72,000.00
72,000.00

นางวลัยรัตน์

จันทรอัมพร

80,000.00

นางนวภัทรา
นายภัทรพงษ์

หนูนาค
ผาสุขกิจ

72,000.00
75,000.00

น.ส.ญาณีพร

พัชรวรโชติ

80,000.00

นายวิภู

ศรีสืบสาย

72,000.00

นายพงษ์เจต

พรหมวงศ์

80,000.00

นายสุพจน์

ศรีนิล

72,000.00

นายนรินทร์

อติวงศ์แสงทอง

75,000.00

น.ส.อุมา

สีบุญเรือง

72,000.00

นางนวภัทรา

หนูนาค

72,000.00

นายพรชัย

ทรัพย์นิธิ

72,000.00

นางพิมพ์เพ็ญ

พรเฉลิมพงศ์

72,000.00

200,000.00
88,000.00
72,000.00
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

46

การสกัดและน�ำกลับอะมอกซีซิลลินโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง

นางอัญชลีพร

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

การสร้างก๊าซเซ็นเซอร์ชนิดไอออนไนเซชั่นโดยใช้คาร์บอนนาโนทิวป์
การสร้างตัวเลียนแบบอุปกรณ์ Memristor ส�ำหรับการเรียนรู้
การสังเคราะห์อัลคิดเรซินจากของเสียพลาสติก
การออกแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานชีวมวล
การออกแบบชุดทดลองกระบวนการระดับน�้ำแบบ 4 ถัง
การออกแบบรหัสแอลดีพีซีโดยการใช้เทคนิคเมจิกสแคว์เข้าช่วย
การออกแบบระบบผลิตอาหารเหลวพาสเจอร์ไรซ์อย่างถูกหลักสุขลักษณะ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่ามะพร้าวอ่อนอัตโนมัติรุ่นที่ 2
การออกแบบและพัฒนาเครื่องย่างผลิตภัณฑ์เสียบไม้กึ่งอัตโนมัติ
การออกแบบและพัฒนาระบบการวัดและควบคุมกระบวนการเชิงอุตสาหกรรม
โดยใช้เทคโนโลยีฟิลด์บัส
การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบผลิตปาท่องโก๋อัตโนมัติ
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดสัญญาณความผิดเพี้ยนทางขนาดและเฟส
ของระบบการส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล
การออกแบบวงจรกรองสัญญาณแอนะล็อกและวงจรออสซิลเลเตอร์โดยใช้วงจร
CFTA
การออกแบบวงจรขยายก�ำลังส�ำหรับระบบแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตัล
การออกแบบวงจรเรียงกระแสชนิดเที่ยงตรงแบบใหม่
การออกแบบสร้างเครื่องก�ำเนิดแรงดันและกระแสอิมพัลส์หลายรูปคลื่นพิกัด
60 kV. 30 kA
การออกแบบแหล่งก�ำเนิดแสงแบบ LED ส�ำหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
เครื่องกระเทาะเปลือกผลและเปลือกเมล็ดสบู่ด�ำ
เครื่องปรับเท่าทางเวลาประวิงของสัญญาณสี โดยใช้โพลีโนเมียลแบบเบิร์นสไตน์
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตัล
เครื่องวัดความเร็วและทิศทางลม
เครื่องวัดความแรงสัญญาณโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบแอนดรอยด์
เครื่องวัดและวิเคราะห์คุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวน�ำ
เครื่องวัดสัญญาณน�ำร่องอากาศยานในระบบ ILS ด้วยเทคโนโลยี
Software Defined Radio (SDR)
เครื่องวัดสิ่งแวดล้อมระยะไกลอัจฉริยะ
เครื่องสร้างรูปร่างฝ่าเท้าเพื่อใช้ในการผลิตแผ่นรองเท้า

นายสุธิชัย
นายกฤดากร
นายอภินันท์
น.ส.สุตาภัทร
นายอาจินต์
นายสมศักดิ์
นางนวภัทรา
นายสาทิป
นายเกียรติศักดิ์
นายฟูศักดิ์

วาริทสวัสดิ์
หล่อทองค�ำ
ชัยสิทธิ์ศักดิ์
กล่อมการ
นัมคณิสรณ์
แคว้นเขาเม็ง
น่วมส�ำราญ
ชุมช่วย
หนูนาค
รัตนภาสกร
รุ่นพระแสง
ชีวสุวิทย์

นายเกียรติศักดิ์
น.ส.อรลาภ

รุ่นพระแสง
แสงอรุณ

200,000.00
72,000.00

นายวรพงศ์

ตั้งศรีรัตน์

72,000.00

นายชูชาติ
นายมนตรี
นายพีรวุฒิ

พูตระกูล
ค�ำเงิน
ยุทธโกวิท

72,000.00
72,000.00
200,000.00

นายสองเมือง
นายธีรพงศ์
น.ส.วันวิสา
นายสุรพล
นายดุสิต
นายธเนศ
นายเติมพงษ์
นายพรชัย

นันทขว้าง
ผลโพธิ์
ชัชวงศ์
บุญจันทร์
สุขสวัสดิ์
พัฒนธาดาพงษ์
เพ็ชรกูล
ทรัพย์นิธิ

72,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
80,000.00
72,000.00
75,000.00
72,000.00

นายอรรถสิทธิ์
นายมนต์ศักดิ์

หล่าสกุล
พิมสาร

72,000.00
80,000.00

เครื่องอบแห้งอุณหภูมิต�่ำ
ชุดจ�ำลองการขนถ่ายวัสดุควบคุมผ่านเครือข่าย Ethernet
เซนเซอร์วัดแรงเครียดและแรงเค้นในกระดูกที่ใช้หลักการของเมตาแมททีเรียล
แท็ก RFID แบบบางชนิดใหม่ส�ำหรับติดกับวัสดุผิวโค้ง
แบบจ�ำลองการดูดซับฟอสเฟตส�ำหรับการบ�ำบัดน�้ำเสีย
แบบจ�ำลองทางกายภาพเพื่อทดสอบเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธี
High Vacuum Densification Method
เป้าปืนและระบบฝึกซ้อมยิงปืนรณยุทธ์
ไฟถนนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
รถไฟฟ้าสะเทินน�้ำสะเทินบก
ระบบการจัดการฟาร์มกุ้งโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการระบุเอกลักษณ์สัตว์เศรษฐกิจโดยลายพิมพ์จมูกและอาร์เอฟไอดี

นางศิริพันธ์
นายไสว
นายชูชาติ
นายชูวงค์
น.ส.ดวงกมล
นายสุพจน์

มุรธาธัญลักษณ์
พงศ์สวัสดิ์
ปิณฑวิรุจน์
พงศ์เจริญพาณิชย์
ณ ระนอง
ศรีนิล

200,000.00
80,000.00
75,000.00
72,000.00
80,000.00
200,000.00

นายเจริญ
นายสุรินทร์
นายวีระเชษฐ์
นางพนารัตน์
นายสรพงษ์

วงษ์ชุ่มเย็น
ค�ำฝอย
ขันเงิน
เชิญถนอมวงศ์
วชิรรัตนพรกุล

80,000.00
80,000.00
200,000.00
72,000.00
72,000.00

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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80,000.00

75,000.00
72,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
75,000.00
200,000.00
72,000.00
72,000.00
200,000.00

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ล�ำดับที่
84
85
86
87
88
89
90

ชื่อโครงการ

ระบบควบคุมการเติมสารเคมีส�ำหรับการบ�ำบัดน�้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์
ระบบควบคุมระบบการส่องสว่างเพือ่ ประหยัดพลังงานแบบ Automation ในอาคาร
ระบบควบคุมและ CRM ส�ำหรับโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต
ระบบควบคุมสารละลายส�ำหรับการวินิจฉัยโรคไตในห้องปฏิบัติการ
ระบบแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสื่อการสอน
ระบบตรวจจับการล้มและจ�ำแนกอิริยาบทแบบไร้สายส�ำหรับการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู
91
ระบบประเมินค่าการใช้อาวุธแบบกึ่งอัตโนมัติ
92
ระบบเปลี่ยนแหล่งจ่ายสายส่งแรงสูงแบบอัตโนมัติควบคุมด้วยพีแอลซี
93
ระบบมัลติเพล็กซ์สัญญาณของการแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตัล
94
ระบบรายงานผลการใช้อาวุธผ่านเว็บ
95
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากหูฟังแพทย์โดยใช้โทรศัพท์แอนดรอยด์
96
ระบบสหกิจศึกษาและการฝึกงานภาคฤดูร้อน
97
ระบบสังเกตการณ์ระยะไกลเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความปลอดภัยส�ำหรับ
สถานีไฟฟ้าย่อยลาดกระบัง ขนาด 115/24 kV
98
ระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารงานวิจัย
99
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาระงานสอน
100
ระบบส�ำหรับการระบุตัวบุคคลด้วยสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ
101
วงจรกรองความถี่อันดับสูงเพื่อใช้งานในระบบแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตัล
102
วงจรควบคุมการท�ำงานของเครื่องดึงหลังและคอ
103
สถานีตรวจวัดสุขภาพ
104
สายอากาศช่องเปิดหลายความถี่เรโซแนนซ์ในระบบสื่อสารไร้สาย
105
สายอากาศโพลาไรซ์แบบวงกลมแบบแผ่นระนาบส�ำหรับเครื่องอ่านข้อมูล
RFID ย่านความถี่ UHF
106
สายอากาศย่าน UHF ส�ำหรับระบบแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตัล
107
แหล่งจ่ายก�ำลังไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงด้วยไฮโดรเจน
108
อุปกรณ์สั่งงานเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยแสงเลเซอร์ส�ำหรับผู้ป่วยอัมพาต
109
รหัสแถวล�ำดับระยะห่างสูงสุด (MDS array code) ส�ำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
แถวล�ำดับ
การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการรักษาทางการแพทย์ โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง
110
111
การควบคุมเสถียรภาพแนวใหม่ส�ำหรับสมาร์ทกริด
112
การวิเคราะห์ฟอลต์ที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้า โดยใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์
113
การปรับปรุงเสถียรภาพและสมรรถนะของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
เหนี่ยวน�ำชนิดป้อนสองทางเพื่อการประยุกต์ใช้กับพลังงานหมุนเวียน
114
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้วิธีแบบจ�ำลองผสมผสานทางแม่เหล็กไฟฟ้า
และวงจรไฟฟ้าเพื่อการวิเคราะห์สภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้าก�ำลัง
115
การประยุกต์รีเลย์ป้องกันไม่สมดุลย์ส�ำหรับจ�ำแนกสัญญาณทรานเซี้ยนต์ในระบบ
คาปาซิเตอร์แบงก์แรงดันสูงโดยใช้การแปลงเวฟเล็ตและปัญญาประดิษฐ์
116
ศูนย์พลังงานทดแทนแห่งอนาคต พระจอมเกล้าลาดกระบัง หรือศูนย์แห่งอนาคต
117
หัวเผาน�้ำมันพืชใช้แล้วส�ำหรับผู้ประกอบการอาหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
การถ่ายทอดความหมายจากบทภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ที่เดียวกัน” สู่การถ่ายท�ำ
2
การประเมินประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)
หลังการเข้าครอบครองพื้นที่ กรณีศึกษาคลาวด์ นาย เพลส อพาร์ทเม้นท์ กรุงเทพฯ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

หัวหน้าโครงการ
นายนพดล
นายอัครพล
นายนภัทร
นายนพดล
นายเทอดศักดิ์
นายบัณฑิต
น.ส.ตุลยา

มณีรัตน์
ตรีรัตน์
สระเอี่ยม
มณีรัตน์
ลิ่วหาทอง
พัสยา
ลิมปิติ

72,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
200,000.00
80,000.00
72,000.00

นายวัจนพงศ์
นายทวีพล
นายพิสิฐ
นายวัจนพงศ์
นายนภัทร
น.ส.สุธีรา
นายชาย

เกษมศิริ
ซื่อสัตย์
บุญศรีเมือง
เกษมศิริ
สระเอี่ยม
พันธุ์ธีรานุรักษ์
ชมภูอินไหว

80,000.00
80,000.00
200,000.00
80,000.00
72,000.00
72,000.00
80,000.00

นายเกียรติณรงค์
น.ส.สุธีรา
นายสุรพันธุ์
นายสุรพล
นายนนทวัฒน์
นายกิติพล
นางอรลาภ
นายชูวงศ์

ทองประเสริฐ
พันธุ์ธีรานุรักษ์
เอื้อไพบูลย์
บุญจันทร์
จุลเดชะ
ชิตสกุล
แสงอรุณ
พงศ์เจริญพาณิชย์

80,000.00
72,000.00
75,000.00
72,000.00
72,000.00
200,000.00
72,000.00
72,000.00

นายชูชาติ
นายวีระเชษฐ์
นายกิติพล
น.ส.ณัฐกานต์

พูตระกูล
ขันเงิน
ชิตสกุล
พุทธรักษ์

72,000.00
80,000.00
75,000.00
120,000.00

นายสุพันธุ์
นายอิสระชัย
นายชัยยันต์
นายวรชาติ

ตั้งจิตกุศลมั่น
งามหรู
เจตนาเสน
แซ่ก๊ก

นายพีรวุฒิ

ยุทธโกวิท

434,000.00

นายชายชาญ

โพธิสาร

436,500.00

นายชาย
นายจารุวัตร

ชมภูอินไหว
เจริญสุข

นายกิตติ
นายชาลี

ศรมณี
มธุรการ

1,000,000.00
500,000.00
433,500.00
425,000.00

15,981,979.00
60,000.00
80,000.00
80,000.00
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ล�ำดับที่
3

ชื่อโครงการ

การผลิตสื่อการสอนเรื่อง ผลการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของแสง ที่มีต่อบุคคล
และวัตถุเมื่อเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบไฟแฟลชต่างชนิดกัน
4
การรับรู้ความเข้าใจในวิชาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สาขาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5
การวิเคราะห์ผลงานและปัจจัยที่มีผลต่อนักเขียนบทภาพยนตร์ไทยระดับคุณภาพ
(พ.ศ. 2548 - 2551)
6
การวิจัยการเรียนการสอนในชั้นเรียน กรณีศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการออกแบบทางอุตสาหกรรม 1
7
การศึกษาการปรับตัวในการย้ายถิ่นฐานอันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ :
กรณีศึกษาชุมชนประมงที่ย้ายถิ่นจากชายฝั่งทะเลบริเวณแหลมปะการัง
จังหวัดพังงาจากเหตุการณ์สึนามิในปี 2547
8
การศึกษาผลกระทบของความละเอียดจอภาพที่มีผลต่อขนาดตัวพิมพ์และ
ระยะการมองเห็นข้อความบนจอภาพ สื่อดิจิทัล
9
การศึกษาผลกระทบจากรูปแบบของผังพื้นและระดับการมองเห็นต่อพฤติกรรม
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์
10
การส�ำรวจความต้องการ และทัศนคติของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
กลุ่มวิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11
โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา การศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานเครื่องซักผ้าและตู้เย็นโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ
12
โครงการศึกษาการผลิตสื่อภาพถ่ายเพื่อการสื่อความหมายเชิงอนุรักษ์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก
13
โครงการศึกษา “บ้าน” ที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาที่พักอาศัย
ผู้มีรายได้น้อยในเมืองของกรุงเทพฯ
โครงการส�ำรวจสิ่งปลูกสร้างประวัติศาสตร์อาคารสถานีรถไฟแม่พวก (เดิม)
14
15
โครงการออกแบบผ้าทอด้วยเทคนิคการผสมผสานเส้นยืนไหมที่พิมพ์
ด้วยระบบดิจิตอลกับเส้นพุ่งไหมมัดหมี่พื้นเมืองของประเทศไทย
16
ต�ำราการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย
17
ประติมากรรมพื้นถิ่นในเขตจังหวัดน่าน
18
ผ้าทอไทลื้อน่าน : มรดกร่วมทางวัฒนธรรม
19
รูปแบบบ้านยั่งยืนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
20
โลหะกับองค์ความรูท้ สี่ ามารถประยุกต์ใช้ในงานสร้างสรรค์รายวิชาประติมากรรม 4
21
แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมแบบการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา
กลุ่มอาคารบนถนนวานิชบ�ำรุง อ�ำเภอสวี จังหวัดชุมพร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1
การศึกษาการลดภาวะโลกร้อนด้วยสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
2
อิทธิพลของพ่อพันธุ์สุดท้ายที่มีต่อคุณภาพเนื้อแพะ
3
รูปแบบการบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
4
การวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบในบริเวณ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๙ - ๒๕๕๔
5
ซอฟต์แวร์รหัสเปิดเพื่อการท�ำงานร่วมกัน : กรณีศึกษา Feng Office Community
Edition
6
อิทธิพลของชนิดกล้ามเนื้อต่อคุณภาพเนื้อแพะ
7
การศึกษาพฤติกรรมความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ของเยาวชน : กรณี
ศึกษาเยาวชนในเมืองพัทยา
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หัวหน้าโครงการ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

นายพงษ์ศักดิ์

ตั้งติวาจา

80,000.00

นายสุรเชษฐ

ไชยอุปละ

80,000.00

น.ส.สุวรรณณี

สุรเชษฐคมสัน

80,000.00

นายภาสิต

ลีนิวา

80,000.00

นายคณิต

หุตานุวัตร

80,000.00

นายวุฒิชัย

มณีอินทร์

80,000.00

นายชุมพร

มูรพันธ์

80,000.00

นายกิติชัย

เกษมศานติ์

80,000.00

นายบุญสนอง

รัตนสุนทรากุล

80,000.00

นายอุรชา

จักรคชาพล

80,000.00

นางอันธิกา

สวัสดิ์ศรี

80,000.00

นายวิวัฒน์
น.ส.จารุพัชร

อุดมปิติทรัพย์
อาชวะสมิต

80,000.00
80,000.00

นายธนดล
นายกิตติ
นางอลิตา
นางสุภาวดี
นายสุรชัย
นายโชติวิทย์

ดีรุจิเจริญ
แสงแก้ว
จั่นผังเพชร
รัตนมาศ
ดอนประศรี
พงษ์เสริมผล

80,000.00
28,400.00
28,400.00
80,000.00
80,000.00
420,000.00

นายกษมพงศ์

พงษ์ชมพร

100,000.00

น.ส.กันยา
น.ส.กาญจนา

ตันติวิสุทธิกุล
บุญภักดิ์

100,000.00
100,000.00

นางจันจิรา

จันทร์เจริญสุข

100,000.00

นางจันทนา

ฉ�่ำวารี

100,000.00

น.ส.จันทร์พร
นางฉันทนา

เจ้าทรัพย์
วิริยเวชกุล

100,000.00
100,000.00

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาศิลปศาสตร์
ประยุกต์ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ทรัพยากรทางภาษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลของกิจกรรมทางศิลปะที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสมาธิ
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.
การศึกษาเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้งานเศษวัชพืชในนาข้าวภาคกลางเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านพักอาศัย
ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทริซ ร่วมกับทฤษฎี ฟีโบนักซีในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ความเข้าใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อเมนูอาหารภาษาอังกฤษ
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากวัสดุเศษหนังในโรงงานอุตสาหกรรม
รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การศึกษาสถาปัตยกรรมภายในอุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลายสกุลช่างเพชรบุรี
การก�ำหนดพื้นที่ใช้สอยในอาคารเรียนระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ทางสังคม จ.ชลบุรี
การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญในรายวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาศิลปะสถาปัตยกรรมตลาดพื้นถิ่นที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เพื่อการท่องเที่ยว
ในเชิงอนุรักษ์ในภาคกลางของประเทศไทย
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การศึกษาความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเว็บไซต์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
การศึกษาและพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก ด้านการศึกษาสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การพัฒนางานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การแยกสเปกตรัมพยางค์เสียงพูดภาษาไทยด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของกลุ่มอาชีพชุมชนหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาองค์ประกอบของคุณภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า
การทดลองบนเว็บเรื่องภาษา PHP
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกสอนหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและ
การออกแบบตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

หัวหน้าโครงการ
น.ส.ดารณี

สลามเต๊ะ

50,000.00

น.ส.ดารณี

ธนวัฒน์

นางดาระกา

สิริสันติสัมฤทธิ์

78,000.00

นายทนงศักดิ์

โสวจัสสตากุล

100,000.00

นายทรงวุฒิ

เอกวุฒิวงศา

100,000.00

นายธเนศ

ภิรมย์การ

100,000.00

น.ส.ธัญญา
นายธีรทัต
น.ส.ปริยาภรณ์

มีชัย
เลิศช�่ำชองกุล
ตั้งคุณานันต์

100,000.00
100,000.00
100,000.00

นายปิยะ
น.ส.พัสตราภรณ์

ตันศิริ
ทิพยโสธร

100,000.00
100,000.00

นางพิชญ์สินี

มะโน

100,000.00

นายพิชัย

สดภิบาล

100,000.00

นายไพฑูรย์

พิมดี

100,000.00

นางภัทรพร

ธรรมประดิษฐ์

100,000.00

นางเย็นจิตต์

หลวงมูล

100,000.00

นายคุ้มพงศ์

หนูบรรจง

99,000.00

น.ส.ศิริวรรณ

ฉายศิริ

87,000.00

น.ส.สมฤดี

แสงอินทร์

100,000.00

นายสุชิน
น.ส.สุธาสินีน์

อาจหาญ
บุรีค�ำพันธุ์

100,000.00
100,000.00

นายสุรชัย

ฐานสโร

100,000.00

นายสุระชัย
นายแสงอุทัย

พิมพ์สาลี
มอโท

100,000.00
100,000.00

น.ส.โสภา

ผลโพธิ์

100,000.00

100,000.00
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

33

ความรู้และเจตคติต่อการใช้เฟสบุ๊คในการเรียนรู้แบบร่วมกัน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
34
ระบบการจัดการค�ำนวณพื้นที่จากค่าพิกัดดาวเทียม GPS
35
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
36
ภาวะผู้น�ำของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
37
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์
1
การก�ำจัดทองแดงจากน�้ำเสียห้องปฏิบัติการโดยใช้เคมีไฟฟ้า
2
การเตรียมฟิล์ม LDPE/TiO2 ที่ย่อยสลายด้วยแสง
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

หัวหน้าโครงการ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

นายใหม่

เจริญธรรม

นายอมรชัย
น.ส.อรษา
น.ส.อ�ำภาพรรณ

ชัยชนะ
ร้อยแก้ว
ตันตินาครกูล

100,000.00
100,000.00
100,000.00

น.ส.เอื้อมอัมพร

เพชรสินจร

100,000.00

น.ส.กนกพร
น.ส.ชลลดา

สุพงษ์
ฤตวิรุฬห์

42,000.00
50,000.00

การเตรียมและสมบัติการดูดซับน�้ำของไฮโดรเจลจากโซเดียมคาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลส/กัวร์กัม/โซเดียมอัลจิเนต
การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสด
จากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต�่ำเชิงเส้นชนิดปรับปรุง
การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ เมื่อประชากรมีการแจกแจงแบบทวินามลบ
การประดิษฐ์ฟิล์มบาง CulnSe2 โดยวิธีซีลีไนเซชันเพื่อประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์

นายภัทธาวุธ

มนต์วิเศษ

50,000.00

นางสุภารัตน์

รักชลธี

50,000.00

นายบุญญสิทธิ์
นางงามนิตย์

วรจันทร์
วงศ์เจริญ

30,000.00
50,000.00

การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจด้วยการจ�ำลองสถานการณ์
การพัฒนาเกจวัดความดันชนิดอินเวอร์แมกเนตรอนส�ำหรับการวัดความดัน
สุญญากาศระดับสูง
การพัฒนาเครื่องวัด พีเอช มิเตอร์
การพัฒนาโปรตีน BADH2 เป็นโปรตีนบ่งชี้ในการคัดแยกข้าวหอมมะลิ
การพัฒนาวิธีใหม่เพื่อใช้ในการวัดค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของยา
การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยฟังก์ชันเคอร์แนล
การศึกษาการดูดซับโลหะหนักของพืชในวงศ์ Lemnaceae ที่พบในประเทศไทย
การสร้างไมโครเลนส์
การสังเคราะห์แบเรี่ยมเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ขนาดอนุภาคนาโนโดยวิธี
โซโนเคมีเพื่อใช้เป็นวัสดุที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าไดอิเล็กตริกด้วยสนามไฟฟ้า
การสังเคราะห์และศึกษาจลนพลศาสตร์ของตัวเร่งปฏิกิริยาส�ำหรับการผลิต
พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก
เครื่องมือต้นแบบส�ำหรับสกัดและแยกองค์ประกอบน�้ำส้มควันไม้
ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ประชิดของกราฟ C2n บางกราฟ
ทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ตามนโยบาย
การประกันคุณภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แบบจ�ำลองการสั่นของเส้นลวดในแนวดิ่งที่มีความหน่วง
แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ของการระบาดโรคมาลาเรียตามกลุ่มอายุของผู้ป่วย
และฤดูกาลในประเทศไทย
ผลของสารสกัดหยาบจากรากหนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.)
ต่อการเจริญของเซลล์ไลน์ Spodoptera frugiperda (Sf9) และ
การจ�ำลองตัวเองของไวรัส AcMNPV
การสังเคราะห์และปรับปรุงสมบัติการปรับเปลี่ยนค่าไดอิเล็กตริกด้วยสนามไฟฟ้า
ของแบเรี่ยมเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ ที่มีสารเจือเป็นไททาเนียมออกไซด์
หรือแลนทานัมอลูมิเนตออกไซด์ขนาดอนุภาคนาโนเพื่อใช้ในงานทางด้าน
วงจรไฟฟ้าที่ความถี่ไมโครเวฟ
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชในวงศ์ Lemnaceae และการคัดแยกแบคทีเรีย
endophytes ที่พบ

นางวลัยลักษณ์
นายวราวุฒิ

อัตธีรวงศ์
เถาลัดดา

50,000.00
50,000.00

นายวิชิต
นายธิปชัย
น.ส.เสาวภาคย์
น.ส.อัชฌา
นายโชคชัย
น.ส.ภัทรียา
น.ส.ปานไพลิน

ศิริโชติ
วัฒนวิจารณ์
ธีราทรง
อระวีพร
กิตติวงศ์วัฒนา
กิตติเดชาชาญ
สีหาราช

นายมนตรี

ทองค�ำ

50,000.00

นายณัฐวุฒิ
นายเดชา
น.ส.สุจิตรา

เชิงชั้น
สมนะ
สุคนธมัต

240,000.00
35,000.00
50,000.00

นางใจปอง
น.ส.พันธนี

เกษมสุวรรณ์
พงศ์สัมพันธ์

35,000.00
35,000.00

นางอุ่นเรือน

เพชราวัลย์

50,000.00

น.ส.ปานไพลิน

สีหาราช

120,000.00

นายโชคชัย

กิตติวงศ์วัฒนา

120,000.00
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100,000.00

150,000.00
50,000.00
50,000.00
35,000.00
50,000.00
200,000.00
50,000.00

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ล�ำดับที่
25

ชื่อโครงการ

เครื่องตรวจวัดการเรืองแสงแบบไหล เพื่อวิเคราะห์ปริมาณไทรอกซินในเซรั่ม
โดยอาศัยอนุภาคระดับนาโนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
26
การสังเคราะห์และปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกส์
CuGaO2 โดยการเจือ Pt
27
ผลลัพธ์เชิงเส้นก�ำกับทั่วไปของฟังก์ชันต่อเนื่องท�ำซ�้ำ
28
การหาจ�ำนวนเอ็ม-พาร์ไทด์แรมเซย์บางจ�ำนวน
29
ทฤษฎีจุดตรึงส�ำหรับการแก้ปัญหาโครงข่ายประสาทเทียม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
ผลของสารละลายธาตุอาหารในระบบ NFT ต่อการเจริญเติบโตปทุมมา
2
ผลของน�้ำส้มควันไม้ต่างชนิดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว
3
การศึกษาผลของการตายและการเกิดพิษของน�้ำมันหอมระเหยจากมะแข่วน
โป๊ยกั๊กและอบเชยต่อลูกน�้ำ และตัวโม่งของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linn.)
และยุงร�ำคาญ (Culex quinquefasciatus Say)
4
ช่องทางการขายสินค้าเกษตรบนสังคมออนไลน์ (Social Network)
5
การย่อยวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรด้วยเอนไซม์จากแบคทีเรียในกระเพาะหมัก
ของกระบือ
6
การประเมินความสามารถในการย่อยวัตถุดิบอาหารสัตวโดยเอนไซม์ที่สกัดจาก
แบคทีเรียในกระเพาะหมักของกระบือ
7
การควบคุมด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais) โดยใช้น�้ำมันหอมระเหย
จากดาวเรือง
8
ผลการเสริม Saccharicterpenin ในอาหารสัตว์ปีกต่อสมรรถภาพการผลิต
คุณภาพซากของไก่เนื้อและคุณภาพไข่ของไก่ไข่
9
ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยี
การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10
ศักยภาพและแนวทางการผลิตไส้เดือนน�้ำ (Tubificidae) แบบเชิงพาณิชย์
11
การศึกษาความเข้าใจและความต้องการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร
นิเทศศาสตร์เกษตร
12
ผลของการพรางแสงที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตหญ้าปักกิ่ง
13
การศึกษาอาหารปลอดภัย กรณีปูแสมและข้าวไม่ต้องหุงเพื่อเชื่อมต่อชุมชน
อ่าวบ้านดอนและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก
14
การศึกษามูลค่าเพิ่มของข้าวไม่ต้องหุง ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
15
ผลของน�้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6
16
การใช้ไคโตซานเพื่อเพิ่มผลผลิตของพรรณไม้น�้ำสกุลอนูเบียสในระบบปลูกพืชไร้ดิน
17
ความสัมพันธ์ของ Ca และ B กับ pectin บนผนังเซลล์ในหน่อไม้ฝรั่ง
18
ประสิทธิภาพของแมลงหางหนีบในการควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera
cucurbitae
19
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อการบริหาร Fish Tech Farm แบบยั่งยืน
20
กิจกรรมการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในเปลือกและเนื้อของมะม่วงพันธุ์มหาชนก
21
การวิจัยพัฒนาเตาเผาแกลบส�ำหรับนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเห็ด
22
การชักน�ำให้เกิดยอดในสภาพปลอดเชื้อและผลของวัสดุปลูกต่อการย้ายปลูก
หม้อข้าวหม้อแกงลิง Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce
23
การใช้เกลือทดแทนน�้ำทะเลในการเลี้ยงคีโตซีรอสและคลอเรลลา
24
การพัฒนาพันธุ์ถั่วฝักยาวโดยวิธีคัดเลือกแบบจดประวัติในประชากรขั่วที่ 6
25
การด�ำเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

หัวหน้าโครงการ
น.ส.เสาวภาคย์

ธีราทรง

120,000.00

นางสาวอาภาภรณ์

สกุลการะเวก

120,000.00

น.ส.ศุกระวรรณ
นายเดชา
นายอาทิตย์

มะเวชะ
สมนะ
แข็งธัญการ

120,000.00
256,278.00
460,000.00

น.ส.กัญจนา
น.ส.นิตยา
นางมยุรา

แซ่เตียว
ผกามาศ
สุนย์วีระ

100,000.00
100,000.00
100,000.00

นายกนก
นางกัญญา

เลิศพานิช
จิระเจริญรัตน์

30,000.00
400,000.00

นายกานต์

สุขสุแพทย์

100,000.00

นายจรงค์ศักดิ์

พุมนวน

30,000.00

น.ส.จรรยา

คงฤทธิ์

50,000.00

นายณัฐกร

สงคราม

30,000.00

นายดุสิต
น.ส.ถนอมนวล

เอื้ออ�ำนวย
สีหะกุลัง

60,000.00
30,000

นายธวัชชัย
นายธ�ำรง

อุบลเกิด
เมฆโหรา

70,000.00
300,000.00

นายธ�ำรง
นายธีรวัฒน์

เมฆโหรา
ศรุตโยภาส

30,000.00
98,400.00

นางนงนุช
นางนุจรี
น.ส.รัตนา

เลาหะวิสุทธิ์
บุญแปลง
ปรมาคม

40,000.00
100,000.00
30,000.00

นางรุ่งตะวัน
น.ส.ล�ำแพน
นายลือพงษ์
น.ส.วนิดา

ยมหล้า
ขวัญพูล
ลือนาม
ดวงก้งแสน

40,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00

นายสมชาย
นายสมภพ
นายสมศักดิ์

หวังวิบูลย์กิจ
ฐิตะวสันต์
คูหาสวรรค์เวช

40,000.00
50,000.00
30,000.00
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26

อิทธิพลของความหนาแน่นของจ�ำนวนกระต่ายที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตและ
สวัสดิภาพของกระต่ายเพศเมีย เพศผู้และเพศผู้ตอน หลังหย่านม
กระบวนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบล
บางน�้ำผึ้ง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นายสมศักดิ์

บัณฑุชัย

น.ส.สุขุมาภรณ์

ขันธ์ศรี

100,000.00

ทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตรที่มีต่อหลักสูตร
นิเทศศาสตร์เกษตร
ความเป็นไปได้ในการอนุบาลลูกปลาชะโดด้วยอาหารส�ำเร็จรูป
การใช้สารสกัดจากว่านหางจระเข้ ร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการควบคุม
เพลี้ยไฟศัตรูดอกบัวหลังการเก็บเกี่ยว
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อดัชนีความสมบูรณ์ของหอยแครงพันธุ์เพชรบุรี
Anadara nodifera และพันธุ์มาเลเซีย Anadara granosa ในอ่าวบ้านดอน
สุราษฎร์ธานี
การตรวจหาความแปรผันทางพันธุกรรมของมันเทศโดยใช้เทคนิค SSR
การพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจสอบพันธุกรรม พัฒนาพันธุ์ และขยายพันธุ์
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี

น.ส.สุขุมาภรณ์

ขันธ์ศรี

30,000.00

น.ส.สุนีรัตน์
น.ส.สุวรินทร์

เรืองสมบูรณ์
บ�ำรุงสุข

40,000.00
30,000.00

น.ส.อนัญญา

เจริญพรนิพัทธ

40,000.00

น.ส.อรอุมา
น.ส.อรอุมา

รุ่งน้อย
รุ่งน้อย

70,000.00
300,000.00

น.ส.อัจฉรี

เรืองเดช

100,000.00

นายวรพจน์
น.ส.สุภวรรณ
นายกิติ์สุชาต
นางพรฤดี
นายนล

กรีสุระเดช
อันนันหนับ
พสุภา
เนติโสภากุล
เปรมัษเฐียร

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

น.ส.ณิศวรา

จันทร์เพ็ชร

50,000.00

นายประทีป

อินทร์เขียว

50,000.00

นายโชติพัชร์

ภรณวลัย

50,000.00

นายโชติพัชร์

ภรณวลัย

50,000.00

นายปานวิทย์
นายอาริต
นายสมเกียรติ
นายกิติ์สุชาต
นายนพพร

ธุวะนุติ
ธรรมโน
วังศิริพิทักษ์
พสุภา
โชติกก�ำธร

นายโชติพัชร์

ภรณวลัย

2,000.00

นางชมพูนุท
นายสนธิสุข

สีห์โสภณ
ธีระชัยชยุติ

30,000.00
80,000.00

นายสนธิสุข

ธีระชัยชยุติ

58,000.00

27
28
29
30
31
32
33

34
ผลของสารเบตาเลนในอาหารต่อความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พันธุ์ปลาทรงเครื่อง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
การค้นหากฏความสัมพันธ์แบบเพิ่มขยาย
2
การพัฒนาการเคลื่อนที่ของจุดรับสัญญาณเสียงที่เกิดจากล�ำโพงแบบแถวล�ำดับ
3
การลดขนาดของข้อมูลของการท�ำเหมืองข้อมูล
4
การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เอเจนท์ในการแนะน�ำพืชสมุนไพรไทย
5
การศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยและพัฒนาการใช้งาน
ฟังก์ชันทางเดียวหรือข้อผูกมัดแบบคลุมเครือที่รับความคลาดเคลื่อนได้เป็นค่า
6
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
8
ระบบการเข้าใช้งานเครือข่ายและบันทึกการใช้งานส�ำหรับคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สจล.
9
ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ผ่านเว็บส�ำหรับคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สจล.
10
ระบบตรวจสอบการท�ำงานของ รปภ.
11
อัลกอริทึมทางวิวัฒนาการกับการจัดก�ำหนดการของโครงการที่มีทรัพยากรจ�ำกัด
12
อุปกรณ์น�ำทางในอาคารโดยใช้กล้อง
13
การพัฒนาระบบรับ-ส่ง-ตรวจงาน ส�ำหรับการเรียนการสอนวิชาเขียนโปรแกรม
14
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้านสีและรูปทรงส�ำหรับ
เด็กออทิสติกบนอุปกรณ์ แท็บเล็ตพีซี
15
การพัฒนาซอฟท์แวร์ค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษา
บนอุปกรณ์พกพาแอนดรอยด์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งแห้วในการผลิตพาสต้ากึ่งส�ำเร็จรูป
2
การท�ำนายระดับอาการเปลือกแข็งในผลมังคุดด้วยปริมาณลิกนินและ
สารประกอบฟีนอลิกโดยใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด
3

การท�ำนายการเกิดเชื้อราภายในผลมะเขือเทศ แบบไม่ท�ำลายโดยใช้เทคนิคแสง
ย่านใกล้อินฟราเรดแบบทะลุผ่าน
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หัวหน้าโครงการ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

ล�ำดับที่

50,000.00

50,000.00
50,000.00
100,000.00
20,000.00
20,000.00

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

4

การประเมินสมบัติการต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับ
การใช้ประโยชน์ในอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องส�ำอางค์ของสารสกัด
จากเมล็ดในมะม่วง
5
การประยุกต์ใช้เทคนิคโอห์มมิกในกระบวนการแปรรูปมะละกอสุกแช่อิ่มอบแห้ง
6
การเปรียบเทียบเทคนิคกระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และเทคนิค
องค์ประกอบร่วมต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่ออาหารสุนัขส�ำเร็จรูป
7
การพัฒนากระบวนการผลิตไคตินจากเปลือกกุ้งโดยการใช้เอนไซม์และกรดแลกติก
8
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมข้าวฮางหุงสุก
9
การสกัดเพคตินชนิดเมทธอกซิลต�่ำจากฐานดอกทานตะวันในจังหวัดลพบุรี
10
การสกัดและการจ�ำแนกคุณลักษณะคอลลาเจนจากหนังปลาหมึกกล้วยและ
ปลาหมึกกระดอง
11
ประสิทธิภาพของน�้ำส้มสายชูกลั่นในการลดการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella
Ratchaburi ในโหระพา
12
ปริมาณสตาร์ชทนย่อยในพืชตระกูลถั่วที่ปลูกในไทยและผลของกระบวนการให้
ความร้อนต่อปริมาณสตาร์ชทนย่อยและสมบัติทางความร้อน
13
ผลของกระบวนการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้าโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพระหว่างการเก็บรักษามะม่วงน�้ำดอกไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค
14
ผลของกล้าเชื้อแบคทีเรียแลคติกต่อการควบคุมการเจริญของเชื้อซัลโมเนลลา
ในระหว่างการหมักหม�้ำ
15
ผลร่วมของการควบคุมทางชีวภาพด้วยไอน�้ำส้มสายชูหมักและไอเอทานอล
ต่อเชื้อ Klebsiella pneumonia บนผักชี
วิทยาเขตชุมพร
1
การออกแบบและพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยในสวนปาล์มน�้ำมันแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

หัวหน้าโครงการ
นายประพันธ์

ปิ่นศิโรดม

นายประมวล
นางกัลยาณี

ศรีกาหลง
เต็งพงศธร

73,000.00
50,000.00

นายธงชัย
น.ส.โสรยา
นายกิตติชัย
นายสิทธิพงศ์

พุฒทองศิริ
เกิดพิบูลย์
บรรจง
นลินานนท์

30,000.00
73,000.00
30,000.00
100,000.00

นางอพัชชา

จินดาประเสริฐ

98,000.00

นางนภัสรพี

เหลืองสกุล

95,000.00

นายระจิตร

สุวพานิช

73,000.00

นางอพัชชา

จินดาประเสริฐ

73,000.00

นายวราวุฒิ

ครูส่ง

63,000.00

นายณัฐพงศ์

รัตนเดช

250,000.00

น.ส.กนกพร

บุญญะอติชาติ

226,700.00

3

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มปริมาณต้นและการเก็บรักษา
กล้วยไม้เอื้องโมกพรุ
อัลกอริทึมส�ำหรับบาร์โค้ดสองมิติชนิดความจุสูงโดยใช้บาร์โค้ดสี

นายสักกะพันธ์

คล้ายดอกจันทร์

165,000.00

4

การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์แตงกวาโดยการใช้ระบบเกษตรอินทรีย์

นางร่วมจิตร

นกเขา

100,500.00

5

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเจริญเติบโต และ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกล้วยไม้
เอื้องโมกพรุ
เครื่องอบเมล็ดปาล์มร่วมแบบประหยัดพลังงานในการผลิตน�้ำมันปาล์มหีบรวม
การสร้างนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ SECI Model กับนักศึกษาใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

น.ส.พรรณิภา

ยั่วยล

120,000.00

นายปัญญา
นางมณฑา

แดงวิไลลักษณ์
พลรักษ์

180,000.00
110,000.00

เนื้อหา ผลของการพัฒนาผู้เรียน และข้อเสนอแนวทางของการเรียนการสอน
สาระวิชารัฐศาสตร์ในฐานะวิชาการศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยไทย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลารมควันจากปลาดุกรัสเซีย
ผลของนมหมักกรดผสมสารเสริมธรรมชาติในสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
การประเมินค่าการย่อยได้แบบ in vitro ของเปลือกกล้วยปรับปรุงคุณภาพในโคนม
บทบาทขององค์กรชุมชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายใยแก้วน�ำแสงระหว่งอาคารภายในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
การศึกษาการไหลสองสถานะภายในท่อขนาดมินิแชนแนลและท่อขนาด
ไมโครแชนเนลที่วางตัวในแนวระดับและแนวดิ่ง

นายไพบูลย์

โพธิ์หวังประสิทธิ์

50,000.00

นายวรพงษ์
นายธนากร
นางปรัชญ์ชนิน

นลินานนท์
เหมะสถล
ศิลป์เสวตร์

90,000.00
80,000.00
30,000.00

นายสุธีรวัฒน์
นายวัชระ
นายทรงชัย

พันธุ์มาลัย
ศิลป์เสวตร์
จันทร์ทับ

80,000.00
60,000.00
1,020,000.00

นายศิริ

สายศร

240,000.00

นายบรรจง

บุญชม

414,700.00

2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

การสังเคราะห์สารประกอบโลหะฟอสเฟตเพื่อการประยุกต์ใช้

100,000.00
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ล�ำดับที่
1

ชื่อโครงการ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการงานโรงพิมพ์ของส่วนสารนิเทศ
และประชาสัมพันธ์ สจล.
2
ทัศนคติ ความพึงพอใจและความคาดหวังในด้านการบริการข้อมูลข่าวสารของ
บุคลากรและนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยนานาชาติ
1
การครอลเว็บ 2.0 แอปพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพ
2
การศึกษาการประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์คินเน็คท์ส�ำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้แบบสามมิติ
3
ระบบก�ำหนดต�ำแหน่งภายในอาคารบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
1
การประดิษฐ์โครงสร้างของโลหะ/ลวดโลหะออกไซด์นาโน/โลหะส�ำหรับอุปกรณ์
หน่วยความจ�ำเข้าถึงโดยสุ่มแบบความต้านทาน
การศึกษาการออกแบบอีควอไลเซอร์และดีเทคเตอร์ส�ำหรับการบันทึกเชิงแม่เหล็ก
2
แบบสองมิติ
3
ผลของขนาดเกรนต่อโครงสร้างระดับนาโนของฟิล์มเฟอร์โรอิเล็กทริก
4
อิทธิพลของเงื่อนไขในการเตรียมฟิล์มบางของ CaCu3 Ti4 O12 และผลของธาตุ
เติมแต่งต่อสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางไฟฟ้าเพื่อการประยุกต์ใช้เป็น
หน่วยความจ�ำแบบตัวต้านทานแบบสุ่ม
5
การศึกษาการออกแบบอีควอไลเซอร์ส�ำหรับการบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบสองมิติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
1
การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้านนาโนเทคโนโลยี
2
การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนส�ำหรับการยับยั้งเชื้อราในพืชไม้ดอก
การสร้างหัววัดความชืน้ จากฟิลม์ บางโลหะเงินระดับนาโนเมตรด้วยวิธกี ารพ่นเคลือบ
3
4
การศึกษาสมบัติของสารอินทรีย์กลุ่มพทาโลไซยาไนน์ที่มีการเจือด้วยโลหะ
เตรียมด้วยระบบระเหยสารในสุญญากาศควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์
5
การสังเคราะห์เม็ดคาร์บอนที่มีรูพรุนระดับนาโนที่สามารถควบคุมโครงสร้างของ
รูพรุนและความสม�่ำเสมอของขนาดอนุภาค
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเตรียมองค์ประกอบโครงสร้างจุลภาค และสมบัติ
6
ของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกในระบบแบเรียมไทเทเนต-แบเรียมแมกนีเซียมไนโอเบต
7
การสังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุนาโนคาร์บอนด้วยวิธไี อระเหยเคมี
แอลกอฮอล์และการประยุกต์ใช้งานซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
1
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจที่พักแรมย่านถนนข้าวสารและบริเวณใกล้เคียง
2
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผู้ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
3
การใช้งานและการกระจายตัวของเทคโนโลยีประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
4
การบูรณาการแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสุขภาวะของ
บุคลากร กรณีศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
การปรับตัวของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับในประเทศไทย
6
การศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชายแดนของไทย
ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้พันธกิจของ AEC
7
ความคาดหวังจากการเรียนในวิชาจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตรของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8
ความคาดหวังจากการเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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หัวหน้าโครงการ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

นายเทอดศักดิ์

สุขดาว

10,000.00

นางมนัญชยา

แก้วอ�ำไพ

70,000.00

น.ส.กุลวดี
นายรณชัย
นายอิสระ

สมบูรณ์วิวัฒน์
ติยะรัตนาชัย
อนันตวราศิลป์

50,000.00
50,000.00
50,000.00

นายราชศักดิ์

ศักดานุภาพ

150,000.00

นายชานนท์

วริสาร

150,000.00

นายจตุพร
นายวรวุฒิ

ทองศรี
มรรคเจริญ

75,000.00
150,000.00

นายชานนท์

วริสาร

120,000.00

นายปิติพร
น.ส.ทุติยาภรณ์
นายเบญจพล
นายอนุชิต

ถนอมงาม
ทิวาวงศ์
ตันฮู้
จารุวนาวัฒน์

58,900.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00

นายอภิลักษณ์

เอียดเอื้อ

120,000.00

นางวรรณวิลัย

วิทยากร

500,000.00

น.ส.วินัดดา

วงศ์วิริยะพันธ์

450,000.00

น.ส.กตัญญู
นายอภิสิทธิ์
น.ส.วอนชนก

หิรัญสมบูรณ์
แก้วฉา
ไชยสุนทร

100,000.00
100,000.00
100,000.00

นายณัฐวุฒิ

โรจน์นิรุตติกุล

50,000.00

น.ส.วรนารถ

แสงมณี

50,000.00

น.ส.โอปอล์

สุวรรณเมฆ

น.ส.วรนารถ

แสงมณี

50,000.00

น.ส.วรนารถ

แสงมณี

50,000.00

100,000.00

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

9

นายอ�ำนวย

แสงโนรี

10
11

ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านใน
ประเทศไทย
โครงสร้างเงินทุนและผลการด�ำเนินงาน : กรณีศึกษาประเทศไทย
ปัจจัยก�ำหนดการจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมของธุรกิจขนาดย่อมในประเทศไทย

น.ส.กุลกัญญา
น.ส.กุลกัญญา

ณ ป้อมเพ็ชร์
ณ ป้อมเพ็ชร์

100,000.00
100,000.00

12

ปัจจัยก�ำหนดการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจขนาดย่อมในประเทศไทย

น.ส.กุลกัญญา

ณ ป้อมเพ็ชร์

50,000.00

13
14
15

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ
ปัจจัยที่มีผลต่อวัยรุ่นในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการด�ำเนินชีวิต กรณีศึกษา : นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจคอนโดมิเนียม ภายใต้กระแสภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวแบบ
backpacker ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน

นายอภิสิทธิ์
น.ส.ศิริจรรยา
น.ส.ศราวณี

แก้วฉา
เครือวิริยะพันธ์
พึ่งผู้น�ำ

50,000.00
100,000.00
50,000.00

น.ส.วอนชนก

ไชยสุนทร

น.ส.มณฑาจุฬา
น.ส.กตัญญู

สุวัฒนะดิลก
หิรัญสมบูรณ์

16
17
18

หัวหน้าโครงการ

100,000.00

50,000.00
100,000.00
100,000.00

จ�ำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2555
จ�ำนวน 58 โครงการ จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 63,313,924 บาท
ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

บริษัทบุญซัพพลาย จ�ำกัด
1
โครงการวิจัยเพื่อผลิตต้นแบบของเครื่องก�ำเนิดสัญญาณความถี่สูงส�ำหรับนักกายภาพบ�ำบัด
2
โครงการวิจัยเพื่อผลิตต้นแบบเครื่องอัลตราซาวด์ส�ำหรับนักกายภาพบ�ำบัด
บริษัทล็อกเล่ย์ จ�ำกัด
1
โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบสูบน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรในชุมชนที่สูง
บริษัท ปตท. จ�ำกัด
1
โครงการเป็ดน้อยเตือนภัยระยะที่ 2 (เครื่องวัดระดับความสูง)
บจ.บีฟูดส์ โปรดักส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (เครือเบทาโกร)
1
โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อออกแบบเครื่องปิ้งเนื้อไก่เสียบไม้แบบต่อเนื่อง
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
1
การทดลองสาธิตการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในชีวิตประจ�ำวันเปรียบเทียบกับรถจักรยานยนต์ใช้พลังงานจากฟอสซิล
2
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้าที่ชาญฉลาดขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
โครงการวิจยั และพัฒนาระบบไฟฟ้าทีช่ าญฉลาด เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการจัดการความต้องการไฟฟ้า
3
บริษัท สุภาออร์คิดส์ อินเตอร์แลบ จ�ำกัด
1
โครงการวิจัยการออกแบบและสร้างเครื่องผ่ามะพร้าวอ่อนกึ่งอัตโนมัติส�ำหรับอุตสาหกรรมกล้วยไม้
ส�ำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
1
การผลิตพรรณไม้น�้ำสกุลอนูเบียส (Anubias sp.) ในระบบฟาร์มเพื่อส่งออก
ส�ำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (ประเภทกลุ่มวิจัยเร่งด่วน)
1
การศึกษาเพื่อจัดท�ำสารานุกรมอาหารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
บจ. ไทยซัมซุง
1
โครงการวิจัย การลดขนาดเสียงของเครื่องปรับอากาศ
2
โครงการวิจัย การสั่นของเครื่องซักผ้า

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
280,000.00
420,000.00
200,000.00
300,000.00
368,000.00
4,697,500.00
11,300,000.00
12,445,675.00
290,000.00
1,000,000.00
2,659,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

บจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
1
โครงการวิจัย การตรึงโลหะหนัก และการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยป่าชายเลน
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนวท.)
1
โครงการออกแบบสร้างอุปกรณ์การวัดดิสชาร์จบางส่วนโดยใช้อุปกรณ์แบบอนุกรม
2
โครงการบูรณาการวิธกี ารประมวลภาพร่วมกับการใช้เทคนิคเชิงสถิตเิ พือ่ การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปเนือ้ สัตว์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1
โครงการการผลิตสารประกอบโลหะฟอสเฟตอนุภาคนาโนเมตรเพื่อการประยุกต์ใช้
2
โครงการวิจัยผลของแหล่งคาร์บอนต่อการเจริญเติบโตและการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ โพลีไฮดรอกซีบิวทิวเรตของ
Alcaligenes Lactus
3
การพัฒนาแร่ดินเหนียวอะลูมิเนียมพิลลาร์และแร่ดินเหนียวอะลูมิเนียมพิลลาร์เจือคอปเปอร์ที่มีรูพรุนขนาดนาโน
ส�ำหรับการบ�ำบัดน�้ำเสียปนเปื้อนสีย้อม
4
ผลในการรมและการสัมผัสของน�้ำมันหอมระเหยจากพืชต่อแมลงศัตรูผักและไม้ดอก
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
โครงการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบพันธุกรรม พัฒนาพันธุ์ และขยายพันธุ์ กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี
1
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
1
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาโคเนื้อขาดแคลน
2
การประยุกต์ใช้วิธีการท�ำแห้งแบบพ่นฝอยในการเอนแคปซูเลชั่นกะทิ
3
ปฏิกิริยาการขจัดออกซิเจนของชีวมวลเซลลูโลสเพื่อผลิตเชื้อเพลิงและสารปิโตรเคมี
4
การปรับปรุงสมบัติการต้านทานน�้ำของแผ่นพาร์ทิเคิลที่ใช้กาวไร้สารฟอร์มมัลดีไฮด์ด้วยน�้ำยางพารา
5
โครงการวิจัยการสังเคราะห์งานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
6
ต้นแบบการจัดการการผลิตมะละกอแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
70,000.00
250,000.00
250,000.00
1,200,000.00
144,000.00
326,667.00
790,000.00
3,164,620.00
443,900.00
1,465,600.00
518,333.00
340,000.00
99,500.00
227,920.00

7
การวิเคราะห์ปริมาณสาร phenolic acids ในผลไม้เขตร้อนบางชนิดโดยวิธีไฮเพอร์ฟอร์มมานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
524,300.00
บจ.เซรามิคอุตสาหกรรม
1
Electrode Measurement
1,281,630.00
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
1
การสังเคราะห์และปรับปรุงสมบัติการปรับเปลี่ยนค่าไดอิเล็กตริกด้วยสนามไฟฟ้าของแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนต
160,000.00
เซรามิกส์ ที่มีสารเจือเป็นแมกนีเซียมออกไซด์หรืออลูมิเนียมออกไซด์ขนาดอนุภาคนาโนเพื่อใช้ในงานทางด้านวงจร
ไฟฟ้าที่ความถี่ไมโครเวฟ
2
ระบบวิเคราะห์แบบซีเควนเชียลอินเจคชั่นในท่อการไหลขนาดเล็กและการค�ำนวณแบบใหม่ เพื่อใช้ในการวัด
240,000.00
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของยาส�ำหรับการค้นหายาใหม่
3
พฤติกรรมการดักและออกซิเดชันมลพิษอนุภาคจากเชื้อเพลิงหมุนเวียนชีวภาพที่มีอะตอมของออกซิเจน
320,000.00
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกมหาวิทยาลัยของนักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพมหานคร
2
การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
3
การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสถาปัตยกรรมริมน�้ำและสิ่งแวดล้อมแม่น�้ำแม่กลอง
4
การวิเคราะห์ต้นทุนและมูลค่าเพิ่มในการจัดการโซ่อุปทานไม้กระถาง จังหวัดปทุมธานี
5
การประยุกต์แนวทางการมีส่วนร่วมในกระบวนออกแบบและวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เพื่อการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรน�้ำ
6
การวิจัยอัตราการท�ำงานและค่าใช้จ่ายการเก็บเกี่ยวของรถตัดอ้อย
การออกแบบผังประธานและโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติอันเกิดจากน�้ำในที่ราบลุ่มภาคกลาง
7
กรณีศึกษา : การออกแบบผังประธานและสถาปัตยกรรมต้นแบบในพื้นที่ต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8
แนวทางการวางผังเมืองที่ส่งเสริมการระบายอากาศของเมืองอุทัยธานี
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165,000.00
250,000.00
560,000.00
150,000.00
600,000.00
250,000.00
600,000.00
750,000.00
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ล�าดับที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อโครงการ
เรขาคณิตสัมพันธ์ในงานสถาปัตยกรรมยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การปรับตัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าสำาเร็จรูป
ในสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
ชุดตรวจอัจฉริยะจากวัสดุนาโนไฮบริดคอมโพสิตสำาหรับวัดสารพิษในสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการพัฒนาแผนที่ทางวัฒนธรรมของงานออกแบบโลหะภัณฑ์ในระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำาดัชนีสู่ความสำาเร็จ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคมสร้างสรรค์ โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคม
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
พุทธสถาปัตยกรรมสมัยทวาราวดี
โครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อลดความสูญเสียจากการกัดกร่อนสำาหรับอาคารในที่ราบลุ่มภาคกลาง และสถาปัตยกรรม
บนน่านนำ้า กรณีศึกษา : สถาปัตยกรรมต้นแบบและโครงสร้างของอาคารหอสมุดประชาชนและห้องประชุม

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด
1
Feasibility Study on Multi-Laser Vision System approach for HAS Metrology Tools

จ�านวนเงิน
(บาท)

700,000.00
230,000.00
490,000.00
900,000.00
155,000.00
100,000.00

1,100,000.00
750,000.00
800,000.00

823,529.00

2

Contact Detection Improvement by Using Multiple Data from Multiple Sensors on ACDR Tester

155,250.00

3

Humidity and Temperature Behavior in VENA Chamber using FEM

4
5

Relationship Between Frequency Spectrum of Acoustic Emission (AE) Signal and Burnish of HeadDisk Contact on Vena Tester
High Field Electromagnet Design for Enhanced Static Electrical Tester

6

Control System and Manufacturing Automation Trainging

7

On The Fly Vision for Slider Attachment and OCR Processes

802,700.00

8

High Performance Feedback Control System for Servo Control in XULS Machine

848,700.00

74,750.00
155,250.00
528,000.00
1,649,100.00

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด
1

Wiper Characterization for Final Lapping Process

950,000.00
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การจัดท�ำค�ำรับรองการปฎิบัติการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ด�ำเนินการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติการของ
แต่ละส่วนงาน/ส่วน กับอธิการบดี เพื่อให้สถาบันมีทิศทางการท�ำงานที่ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติงาน และมีจุดมุ่งหมาย
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์ส�ำคัญคือผู้บริหารสามารถก�ำหนดเป้าหมายความส�ำเร็จของส่วนงานได้อย่าง
ครบถ้วน สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งใช้ข้อมูลผลการประเมินเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ
วางแผนการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน ในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็น
การถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังระดับบุคคล บุคลากรมีส่วนร่วมในการผลักดันตัวชี้วัดของส่วนงาน/ส่วน ให้บรรลุตาม
เป้าหมายทีต่ ั้งไว้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 สถาบันมีผลการประมินการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองฯ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
การด�ำเนินงาน ประจ�ำปีตามมิติต่างๆ ดังนี้
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คะแนน
การประเมิน

มิติ

ผลการประเมิน

4.1376

มีพัฒนาการดีเยี่ยม ท�ำได้เกินเป้าหมายต้องใช้
ความพยายามอย่างมาก

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ

4.6575

มีพัฒนาการดีเลิศ ท�ำได้เกินเป้าหมายอย่างมาก
ซึ่งการด�ำเนินการเช่นนั้น ต้องใช้ความพยายามสูงมาก
หรือพิจารณามิติอื่นเพิ่มเติม เช่น การประหยัด เป็นต้น

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

3.6667

มีพัฒนาการดีเยี่ยม ท�ำได้ตามเป้าหมาย

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน

4.4853

มีพัฒนาการดีเลิศ ท�ำได้เกินเป้าหมายต้องใช้ความพยายาม
อย่างมาก

4.2231

มีพัฒนการดีเยี่ยม ท�ำได้เกินเป้าหมายต้องใช้ความพยายาม
อย่างมาก

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล

รวม

สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานตามค�ำรับรอง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน) จ�ำแนกตามมิติ
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล

รวม

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
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การบริหารงบประมาณ

เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ สถาบันได้จัดท�ำ ประกาศ/ระเบียบการเงินของ สถาบัน และ
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 13 ฉบับ ดังนี้
(1) ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ประจ�ำของวิทยาลัยนานาชาติ
(2) ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(3) ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดสรรค่าบ�ำรุงสถาบันส่วนกลาง
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(4) ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (ฉบับที่ 2)
(5) ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงการคลินิกภาษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(6) ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
(7) ระเบียบสถาบัน เรื่อง จ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการท�ำงานภาคฤดูร้อนและหน่วยชั่วโมงการสอนของ
อาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
(8) ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางภายใต้ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการข้อมูล
(9) ประกาศสถาบัน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555
(10) ประกาศสถาบัน เรื่อง การใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ฉบับที่ 2)
(11) ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
(12) ประกาศสถาบัน เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ�ำหน่ายหนี้สูญและสิทธิเรียกร้องเป็นสูญ
(13) ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สนิ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555

การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสีย่ ง เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญทีม่ สี ว่ นช่วยให้การด�ำเนินงานของสถาบัน มีการพัฒนาและเติบโต
อย่างยั่งยืน ดังนั้นการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่สามารถน�ำพาองค์กรบรรลุพันธกิจ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ รวมถึงการมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้นในปี 2555 สถาบันจึงได้ด�ำเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ ในแต่ละพันธกิจ
หลักของสถาบัน ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้ง
ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบัน
2. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาส และระดับความเสี่ยง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสถาบันที่จะบรรลุเป้าหมายในการ
บริหารการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ก�ำหนดความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก
และภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน มาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป ซึ่งมีทั้งหมด
6 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฎิบัติงาน ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ/จรรยาบรรณ ด้านการเงิน
ด้านสุขภาพ และด้านภาพลักษณ์/ชื่อเสียง		
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล�ำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง
4. มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด�ำเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
6. มีการน�ำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป
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ผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ( ณ 30 กันยายน 2555) พบว่าความเสี่ยง
ของสถาบันมีทั้งหมด 2 ด้าน คือ
ด้านของงานที่ประเมิน
1. ด้านกลยุทธ์
1.1 จ�ำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับ
		 นานาชาติมีน้อย

แนวทางการด�ำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
เนื่องจากสถาบันมีจ�ำนวนบทความมาก แต่มิได้น�ำไปอ้างอิง
จึงต้องมีการปรับปรุงในเรื่องการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติและการอ้างอิง

2. ด้านการปฏิบัติงาน
2.1 ส�ำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 เพิ่มจ�ำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 เพิ่มการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน
		 ในระดับนานาชาติซึ่งมีน้อย

จะด�ำเนินการท�ำวิจัยในเรื่องการส�ำรวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเพิ่มจ�ำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เข้าสู่มาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันได้ด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นไปตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก�ำหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานของสถาบัน ในรอบปีการศึกษา 2554
ตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 23 ตัวบ่งชี้ สถาบันได้ด�ำเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2555
และมีผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
องค์ประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด�ำเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัยน�ำเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

4.09
3.66
3.99
ดี

3.75
5.00
4.50
5.00
5.00
4.75
5.00
4.00
4.56
ดีมาก

4.31
4.89
5.00
5.00
4.34
4.61
ดีมาก

4.09
5.00
4.66
5.00
5.00
4.61
5.00
4.00
4.52
ดีมาก

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
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2. ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน
มาตรฐานอุดมศึกษา
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัยน�ำเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

-

4.43

4.43

ระดับดี

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร
		 จัดการ
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร
		 การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้

-

4.86

4.34

4.74

ระดับดีมาก

3.99

4.33

4.75

4.37

ระดับดี

-

4.50

4.89

4.74

ระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ทุกมาตรฐาน

3.99

4.56

4.61

4.52

ระดับดีมาก

ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

3. ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 4 ด้าน
มุมมอง
1.
2.
3.
4.

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเงิน
ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัยน�ำเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

4.00
3.66
4.14

4.67
4.44
5.00
4.50

4.59
4.67
4.60

4.63
4.48
4.33
4.46

ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

3.99

4.56

4.61

4.52

ระดับดีมาก

ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

4. ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 23 ตัวบ่งชี้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัยน�ำเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

(1) ด้านกายภาพ

4.00

-

-

4.00

ระดับดี

(2) ด้านวิชาการ

4.14

3.33

3.73

3.67

ระดับดี

(3) ด้านการเงิน

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

4.09

4.67
-

4.34
-

4.58
-

ระดับดีมาก
ระดับดี

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา

(4) ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1
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คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัยน�ำเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

3.66

5.00
4.50

4.43
4.89

4.64
4.56

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

-

5.00

5.00

5.00

ระดับดีมาก

(4) ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

5.00

5.00

5.00

ระดับดีมาก

4.52

ระดับดีมาก

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
2. มาตรฐานด้านการด�ำเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2

3.66

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน

3.99

4.56

4.61

ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ในปีการศึกษา 2554 ผลการด�ำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวม
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.52) โดยพิจารณาแยกตามประเภท ดังนี้
1. เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ.พบว่า มีองค์ประกอบที่อยู่ในระดับ
ดีมาก 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดี 2 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 2, 9
2. เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานอุดมศึกษา พบว่า มาตรฐานที่ 1 (มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต) อยู่ในระดับดี
(คะแนนเฉลี่ย 4.43) มาตรฐานที่ 2 ก (มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา) อยู่ในระดับดีมาก
(คะแนนเฉลี่ย 4.74) มาตรฐานที่ 2 ข (มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา) อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย
4.37) และมาตรฐานที่ 3 (มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้) อยู่ในระดับดีมาก
(คะแนนเฉลี่ย 4.74)
3. เมื่อพิจารณาตาม Balanced Score Card พบว่า ด้านที่ 1 (นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) อยู่ในระดับ
ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.63) ด้านที่ 2 (กระบวนการภายใน) อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.48) ด้านที่ 3 (การเงิน)
อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.33) ด้านที่ 4 (บุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม) อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.46)
โดยสรุปในภาพรวม พบว่าปัจจัยน�ำเข้ามีคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.99) โดยที่สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถจัดกระบวนการบริหารได้คุณภาพระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.56)
ท�ำให้ผลผลิตภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.61)
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การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
สถาบันได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรไปอบรม ศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน�ำความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยสนับสนุนและ
อุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกแก่บุคลากรที่ด�ำรงต�ำแหน่งสายวิชาการและระดับปริญญาโทแก่บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ โดยเริ่มจัดสรรเงินรายได้สถาบันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป นอกจากนี้สถาบัน
ได้มีการจัดโครงการเพื่ออบรม สัมมนา ประชุม และบรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากร ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา ประชุม และบรรยายพิเศษ ปีงบประมาณ 2555
เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัน เดือน ปี

จ�ำนวน
ผู้เข้าร่วม (คน)

การอบรมเทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 สจล.
โครงการอบรมการจัดท�ำประกันคุณภาพแนวคิดขั้นพื้นฐาน
9 องค์ประกอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
โครงการฝึกอบรมเรื่อง การน�ำแนวทาง TQA มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร
ส�ำหรับบุคลากรของสถาบัน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรมในประเทศ (ค่าลงทะเบียน) จัดอบรมของหน่วยงาน
โครงการอบรมเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
และที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ”
โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เรื่อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน

ส�ำนักงานอธิการบดี

17 ม.ค. 55

49

ส�ำนักงานอธิการบดี

19 ม.ค. 55

82

ส�ำนักงานอธิการบดี

8 ก.พ. 55

100

ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี

มี.ค. 55 - ก.ย. 55
6 มี.ค. 55

44
52

ส�ำนักงานอธิการบดี

938

โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร และพัฒนางานด้านการเงิน
โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ในส�ำนักงานอธิการบดี”
โครงการเสวนาการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
(Knowledge Management)

ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี

13-15 มี.ค. 55
26-28 มี.ค. 55
17-19 เม.ย. 55
25-27 เม.ย. 55
2-4 พ.ค. 55
19 มี.ค. 55
26-28 มี.ค. 55
3 เม.ย. 55

122

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เพื่อการขยายผล
โครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสัน้ หลักสูตร ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั งิ าน

ส�ำนักงานอธิการบดี

23 เม.ย. 55
23 พ.ค. 55
8 ส.ค. 55
26 เม.ย. 55

35

ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี

16

โครงการกองทุนวิจัยสัญจร
โครงการงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ประจ�ำปี 2555
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมในการใช้ฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา CHE QA Online ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

21 พ.ค. 55-12 มิ.ย. 55
10 ก.ค. 55-25 ก.ย. 55
23-26 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55

17
18
19
20

โครงการอบรมเรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้รับเงินกองทุนวิจัยสถาบัน”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนก�ำลังคน”
โครงการอบรม “เทคนิคการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฏิบัติงานตรวจสอบทางการเงิน”

ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี

ล�ำดับ
ที่
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

92
รายงานประจำ�ปี 2555

ส�ำนักงานอธิการบดี

ส�ำนักงานอธิการบดี

ส�ำนักงานอธิการบดี

14 มิ.ย. 55
28 มิ.ย. 55
17 มิ.ย. 55
25 มิ.ย. 55
27 มิ.ย. 55
6-7 ก.ค. 55

122
15
40

48

58
268
38
80
62
62
105
11

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ล�ำดับ
ที่
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัน เดือน ปี

จ�ำนวน
ผู้เข้าร่วม (คน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รื่อง “การใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการ
วิจัยด้วยระบบบริหารการวิจัยแห่งชาติ (NRPM-Ongoing Monitoring)
โครงการอบรม “เทคนิคการเขียนพฤติกรรมของ competency
โครงการ On-the-job training เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท�ำและส่งข้อเสนอการวิจัย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)
โครงการองค์ความรู้
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายสายข่าวใน สจล.”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้ระบบ
การจัดสรรงบประมาณ (Budget Appropriation) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการหัวข้อ “การให้บริการ”
โครงการอบรมการให้บริการและการปฏิสัมพันธ์ที่ดี
โครงการจัดอบรมป้องกันอัคคีภัย
โครงการอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร
โครงการอบรม “การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะส�ำหรับห้องสมุดอุดมศึกษา
และการน�ำมาประยุกต์ใช้”
โครงการจัดงานกิจกรรม 5 ส “วันท�ำความสะอาดครั้งใหญ่”
(Big Cleaning Day)
โครงการจัดกิจกรรม “การจัดการความรู้ภายในองค์กร”
ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมดูงานในประเทศ
จัดฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ส�ำหรับผู้ควบคุมดูแลระบบและผู้ให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน สจล.
ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย
ฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรมสารสนเทศสถาบันให้กับบุคลากรสถาบัน
จ�ำนวน 5 ครั้ง

ส�ำนักงานอธิการบดี

9 ก.ค. 55

47

ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี

12 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55
22 ส.ค. 55

75
6
42

ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี

ส.ค. 55
7-8 ก.ย. 55
19 ก.ย. 55

40
34
19

ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักหอสมุดกลาง
ส�ำนักหอสมุดกลาง

21 ก.ย. 55
22 ก.ย. 55
25 ก.ย. 55
4 เม.ย. 55
21 พ.ค. 55

87
17
130
82
82

ส�ำนักหอสมุดกลาง

22-24 พ.ค. 55

80

ส�ำนักหอสมุดกลาง
ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์

29-31 ส.ค. 55
ต.ค. 54-มิ.ย.55
ต.ค. 54-มิ.ย. 55

81
42
365

ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์

25 พ.ค. 55
26 ธ.ค. 54
8 ก.พ. 55
22 ก.พ. 55
31 ก.ค. 55
29 ส.ค. 55
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล 25 พ.ย. 54-6 ก.ย. 55
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
25 ม.ค. 55
29 ก.พ 55
1, 12 มี.ค. 55
11, 12 เม.ย. 55

47
137

52

39
40

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง การเพิม่ พูนทักษะภาษาอังกฤษ
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างความสามารถ
เชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (COMPETENCY)

41

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ (TQA)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประกันคุณภาพ

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล 26, 27 ก.ค. 55 และ
7, 21, 28 ส.ค. 55

45

โครงการจัดสัมมนาฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศขององค์กร
โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานโดยการเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency)
ศึกษาดูงานและสัมมนา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
การเขียนหนังสือราชการ
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความส�ำเร็จ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน
โครงการพัฒนาสมรรถภาพการให้บริการ

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
5-6 ส.ค. 55
วิทยาลัยนานาชาติ
29-31 ม.ค. 55
วิทยาลัยนานาชาติ
30 เม.ย. 55
วิทยาเขตชุมพร
16 มี.ค. 55
วิทยาเขตชุมพร
29 พ.ค.-3 มิ.ย. 55
วิทยาเขตชุมพร
22 มิ.ย. 55
วิทยาเขตชุมพร
30 ก.ค. 55
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
30 เม.ย. 55

193
18
20
71
76
66
67
32

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

70
53

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

30 เม.ย. 55

9 ม.ค. 55
10-11 พ.ค. 55

8
45

93
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ล�ำดับ
ที่
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัน เดือน ปี

โครงการศึกษาดูงานประจ�ำปี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-31 พ.ค. 55 และ
1 มิ.ย. 55
โครงการเทคนิคการน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
26 ก.ค. 55
ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กร และการจัดการศึกษาพื้นฐาน
คณะวิทยาศาสตร์
2 พ.ค. 55
ศึกษาดูงานการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
10-11 พ.ค. 55
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
21-22 ก.ค. 55
สัมมนาบุคลากรประจ�ำปี (ปฐมนิเทศ อ.ใหม่)
คณะวิทยาศาสตร์
23 พ.ค. 55
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์
24 พ.ค. 55
26 พ.ค. 55
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมหนีไฟ
คณะวิทยาศาสตร์
23 พ.ค. 55
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาอังกฤษส�ำหรับ
คณะครุศาสตร์
23 พ.ค. 55
บุคลากรสายวิชาการ
อุตสาหกรรม
29 มิ.ย. 55
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25-27 เม.ย. 55
“ภาวะผู้น�ำและภาวะผู้ตามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์”
24-25 พ.ค. 55
โครงการฝึกอบรมองค์ความรู้ในองค์กร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “เส้นทางอุดมศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
19 มิ.ย. 55
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�ำแผนกลยุทธ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
26 มิ.ย. 55
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการสัมมนาการน�ำผลงานไปจดสิทธิบตั รและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ครัง้ ที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
23 ส.ค. 55
โครงการทัศนศึกษาและดูงานส�ำหรับบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7-9 ก.ย. 55
โครงการฝึกอบรมเรื่อง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเบิกจ่าย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 ธ.ค. 54
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 ธ.ค. 54
การประกันคุณภาพการศึกษา”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 ม.ค. 55
และบริหารความเสี่ยง
โครงการอบรมเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 ม.ค. 55 และ
การศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.
7 ก.พ. 55
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
23 ม.ค. 55
คณะวิศวกรรมศาสตร์
24 ม.ค. 55
26 มิ.ย. 55
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 ก.พ. 55
จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการเรื่อง “การป้องกันสาธารณภัย”
คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 ก.พ. 55
โครงการเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ ง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โครงการอบรมและเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การบริการที่ดี”
โครงการฝึกอบรมเรื่อง ฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft office Excel 2007
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เส้นทางสู่หลักสูตรสหกิจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและแนวทางการจัดท�ำแบบ มคอ.
โครงการพัฒนาคุณภาพการสอนเรื่องการพัฒนาคุณภาพการสอนทาง
วิศวกรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง
โครงการอบรมเรื่อง “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
โครงการฝึกอบรมเรื่อง ฝึกอบรมดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวคิดตามรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)
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จ�ำนวน
ผู้เข้าร่วม (คน)
47
34
68
6
55
27
58
62
5
54
82
228
70
183
52
42
41
26
39
102
88
179

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

8 มี.ค. 55
20 มี.ค. 55

26
646

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

37
20
91

คณะวิศวกรรมศาสตร์

22-23 มี.ค. 55
11-12 พ.ค. 55
16 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
25 พ.ค. 55

24

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

28 พ.ค. 55
7-8 มิ.ย. 55
25 ก.ย. 55

42
17
30

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

นอกจากนี้ สถาบัน ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกหน่วยงานให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
วิชาการ ทักษะ ประสบการณ์ โดยให้บุคลากร ไปศึกษาต่อ อบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และอื่นๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ดังนี้
ภายในประเทศ				
- ศึกษาต่อ จ�ำนวน 31 คน
- อบรม
จ�ำนวน 825 คน
- ประชุม
จ�ำนวน 387 คน
- สัมมนา
จ�ำนวน 624 คน
- ดูงาน
จ�ำนวน 160 คน
- อื่นๆ
จ�ำนวน 523 คน

ต่างประเทศ
- ศึกษาต่อ
- อบรม
- ประชุม
- สัมมนา
- ดูงาน
- อื่นๆ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

10
14
208
9
249
122

คน
คน
คน
คน
คน
คน

การพัฒนาทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของสถาบัน
จากการที่สถาบัน มีจ�ำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สถาบัน ต้องด�ำเนินการ
จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้เพียงพอ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สถาบันจึงได้ด�ำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารและสถานที่ต่างๆ ดังนี้

1. ด้านอาคารสถานที่

1. การสร้างอาคารเรียนรวมและห้องประชุมอเนกประสงค์ ที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552
เพื่อรองรับจ�ำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 มีวิชาพื้นฐานที่เรียน
ร่วมกัน ในปัจจุบันใช้อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งก่อสร้างโดยงบประมาณความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น เมื่อ 20 ปี
ที่ผ่านมา ท�ำให้ไม่สามารถรองรับจ�ำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนอาคารหอประชุมใหญ่มีการใช้งาน
มานานเช่นกัน ฐานระบบอาคารเสื่อมสภาพ อุปกรณ์บางส่วนไม่สามารถซ่อมบ�ำรุงได้ สถาบันจึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวม
และห้องประชุมอเนกประสงค์ขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเรียนรวมและห้องประชุมเดิมที่มีสภาพการใช้งานมานานเสื่อมสภาพ
และทรุดโทรมโดยเป็นอาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์ทมี่ กี ารใช้งานได้หลายรูปแบบ ท�ำให้เกิดความคุม้ ค่า
ในการใช้งานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. สร้างอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ และหอพระราชประวัติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อเป็นศูนย์กลางของสถาบัน ในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมและปลูกจิตส�ำนึกให้เกิดการตระหนัก และเล็งเห็นคุณค่าของมรดกทางศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย รวมถึงเป็นการสร้างรากฐานสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูแ้ บบ
เครือข่ายอย่างยัง่ ยืน และเป็นสถานทีร่ วบรวมประวัตศิ าสตร์ ความเป็นมา
และเกียรติยศในด้านต่างๆ ของสถาบัน ตลอดจนใช้เป็นสถานที่
ในการเผยแพร่และจัดแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อให้
นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึง
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพทางด้านต่างๆ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานไว้ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรตินี้ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2553 และจะแล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2555
3. อาคารส�ำนักหอสมุดกลาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน�ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (RFID) มาพัฒนาระบบบริการให้มี
ความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว จัดหาบริการคอมพิวเตอร์ให้มีจ�ำนวนเพียงพอ มุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดแก่ผใู้ ช้บริการ
ตามกรอบแนวทางที่มีความเหมาะสมสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของชาติ กระทรวง และสถาบัน เพื่อเป็นศูนย์กลาง
แหล่งการเรียนรูท้ มี่ คี วามทันสมัย หลากหลายและเพียงพอ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ อาคารหลังใหม่
มุ่งเน้นให้บริการแบบรวมศูนย์ เพื่อเน้นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างคุม้ ค่า และลดความซ�ำ้ ซ้อนในการจัดหา เพือ่
ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ และด้านบุคลากร
เพิ่มพื้นที่ในการบริการหลากหลายทันสมัย
4. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ เพื่อ
รองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประมาณ 8,192 คน ในปีงบประมาณ 2552 โดยมุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ การเรียนการสอนนอกจากสอนทางด้านทฤษฎี
แล้วนั้น คณะฯ ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ท�ำการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้เกิดความรู้
ความช�ำนาญ น�ำความรู้มาประยุกต์ ให้เกิดกระบวนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เกิดความรู้วิธีการแก้ปัญหา ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนา

2. การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

ในปีงบประมาณ 2555 สถาบันได้ท�ำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม ดังนี้
1. ทาสีอาคารส�ำนักงานอธิการบดี รั้ว ซุ้มทางเดินและเสาไฟฟ้าบริเวณสนามกีฬา อัฒจรรย์และเสาไฟฟ้า
สนามรักบี้ รั้วและเสาไฟฟ้าสนามเทนนิส ทาสีเสาโทรคมนาคม ทาสีอาคาร 5 ชั้น และทาสีห้องส�ำนักงานสาขาสถิติ จภ. 1
2. ปรับปรุงยกระดับพืน้ คอนกรีตและทาสีอาคารสมาคมศิษย์เก่า ปรับปรุงพืน้ สนามตะกร้อในศูนย์กฬี า ปรับปรุง
ถนนบริเวณลานจอดรถ ส�ำนักงานอธิการบดี พร้อมวางรางระบายน�้ำ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา อาคาร 7 และ 8
ปรับปรุง Shop หลังเก่าและภูมิทัศน์โดยรอบ ปรังปรุงตึกไฟฟ้า ปรับปรุงหลังคาบริเวณดาดฟ้าอาคารอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงโรงอาหาร 1 ปรับปรุงลานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปรับปรุงอาคารโรงถ่ายภาพยนตร์ ปรับปรุงโรงอาหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับปรุงห้องระบบควบคุมระบบ
สารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยาอาคาร 5 ชั้น ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สาขาสถิติ ปรับปรุงห้องสโลป วท 2 -201, 2 - 202 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร จภ. 2
ปรับปรุงโถงอาคาร 5 ชั้น ปรับปรุงห้องท�ำงานส่วนสนับสนุนวิชาการ ปรับปรุงห้องประชุมอาคารเจ้าคุณทหาร ปรับปรุง
เรือนต้นไม้ ปรับปรุงหลังคากันสาดและลานกิจกรรมนักศึกษา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือด้านวิศวกรรมนาโน
3. ก่อสร้างโรงสูบน�้ำพร้อมระบบควบคุมส�ำหรับเครื่องสูบน�้ำ 2 เครื่อง ก่อสร้างรั้วกั้นพื้นที่บริเวณที่เก็บขยะ
ก่อสร้างโรงเก็บวัสดุส่วนบ�ำรุงรักษาและยานพาหนะ ก่อสร้างสนามยิงปืน
4. งานหลังคาคลุมตึกวัดคุม งานลานจอดรถพร้อมหลังคาเหล็ก อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
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5. ถมหน้าดินภายในหอพัก
6. ท�ำหลังคา Metal Sheet หนา 0.4 ม.ม. พร้อมโครงหลังคาเหล็กรับหลังคา ทาสีโครงหลังคาอาคาร
กิจกรรมนักศึกษา 5 ชั้น
7. ท�ำซุ้มบอร์ดประชาสัมพันธ์
8. งานสถาปัตยกรรมและงานระบบเพิ่มเติมอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ด้านการเงิน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้บริหารจัดการ
ทางด้านการเงิน โดยสรุปรายงานทางการเงินของสถาบัน ดังนี้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
.....................................................
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หน่วย : บาท

1,569,650,869.46
7,667,993.12
6,051,907.98
1,305,027,297.08
2,547,727.66
10,190,779.24
2,901,136,574.54

3,421,610.00
20,000,000.00
2,740,597,214.99
117,563,392.46
2,209,829.56
2,883,792,047.01
5,784,928,621.55
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
.....................................................
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ
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หน่วย : บาท

60,477,180.88
33,597,756.87
26,472,924.12
178,501,221.51
299,049,083.38
170,589,181.76
582,729,866.58
753,319,048.34
1,052,368,131.72
4,732,560,489.83
3,659,517,394.70
1,073,043,095.13
4,732,560,489.83
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
.....................................................

หน่วย : บาท
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

1,635,960,599.33
1,635,960,599.33
854,123,993.72
756,888,941.56
109,245,285.45
1,720,258,220.73
3,356,218,820.06
1,059,778,519.93
158,908,118.62
6,425,776.87
11,978,428.04
335,258,698.37
119,795,525.88
307,417,929.88
366,619,802.26
643,197,286.42
3,009,380,086.27
346,838,733.79
95,103.00
(487,985.23)
(392,882.23)
346,445,851.56
346,445,851.56
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ดานการบริการวิชาการ
แกสังคม

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้พจิ ารณาเรือ่ งทีเ่ ป็นปัญหาต่อสังคมและหรือนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อจัดโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ข้อเรียกร้องของกลุ่ม
บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องที่กลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ โดยสถาบัน ได้ด�ำเนินการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา ในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน ฝีมือแรงงานอย่างเป็นระบบ
ในทุกระดับ เพื่อน�ำประโยชน์ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาทางสังคม ช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้ สร้างอาชีพตามภาวะเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับชุมชน และเกษตรกร ด้วยการจัดท�ำโครงการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสร้างรายได้เพิ่ม
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
กิจกรรม
1
2

3

ผู้รับบริการ

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
แนวทางการพัฒนาการบริการวิชาการ
และการวางแผนกลยุทธ์
โครงการบรรยายพิเศษโครงการวิจัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศิษย์เก่า นักวิชาการ รวมทั้งผู้สนใจจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โครงการฝึกอบรม เรื่อง
นักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
“สู่โลก เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็ก”

จ�ำนวน
(คน/เล่ม/แผ่น/ฉบับ)

ผู้ด�ำเนินงาน

228

คณะวิศวกรรมศาสตร์

37

คณะวิศวกรรมศาสตร์

294

คณะวิศวกรรมศาสตร์

4

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง
การใช้โปรแกรม ETABS 9.7, SAFE
12.3 and Revit ส�ำหรับอาคารสูง

ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรภายนอกที่สนใจ

40

คณะวิศวกรรมศาสตร์

5

โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง
“ทิศทางของวิศวกรรมเกษตรเพื่อ
การรับมือ ASEAN Economics
Community (AEC) 2015”

- อาจารย์ของมหาวิทยาลัย / สถาบันที่เปิดสอน
หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่และนักวิจัยของหน่วยงานรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมเกษตร
- สมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
- ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

6

โครงการแนะแนววิชาชีพทางวิศวกรรม
เคมีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
ครั้งที่ 1 Chemical Engineering
Ladkrabang Camp # 1” CEL
Camp #1”
โครงการค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
CE Smart Camp รุ่นที่ 5
โครงการการประชุมสัมมนา
งานวิชาการวิศวกรรมอาหาร

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน
ทั่วประเทศ

78

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน
ทั่วประเทศ
- อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมอาหารหรือ
ที่เกี่ยวข้อง
- บุคลากรจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

80

คณะวิศวกรรมศาสตร์

150

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการนิทรรศการครบรอบ 30 ปี
นิเทศศิลป์ลาดกระบัง
โครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์
โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา
วิทยานิพนธ์ “Film fests in winter take 4”
โครงการเปิดบ้านสถาปัตย์
ประจ�ำปีการศึกษา 2556

บุคคลทั่วไป

1,087

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บุคคลทั่วไป

250

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บุคคลทั่วไป

1,014

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักเรียน ม. ปลาย บุคคลทั่วไป

878

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

7
8

9
10
11
12
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จ�ำนวน
(คน/เล่ม/แผ่น/ฉบับ)

ผู้ด�ำเนินงาน

ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป

535

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักเรียน นักศึกษา
บุคคลทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา

212

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

102

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักเรียน นักศึกษา

216

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มากกว่า 500 คน
107

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

178

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรม
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

โครงการ Industrial design close
up 2012
โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา
ร่วมกับสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายใน
โครงการจัดแสดงผลงานฝึกปฏิบัติ
ออกแบบของนักศึกษาจากชั้นเรียน
โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษา

ผู้รับบริการ

โครงการ Music Festival
โครงการอบรมเรื่องวัสดุมุงหลังคาเพื่อ
การกันรั่วและลดภาวะโลกร้อน
โครงการค่ายทดลองเรียนส�ำหรับ
เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการประชุมวิชาการศิลปกรรมมหาบัณฑิต

บุคคลทั่วไป นักศึกษา
นักศึกษา บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป นักศึกษา

271

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการประชุมวิชาการด้านการ
วางแผนภาคและเมือง ประจ�ำปี 2555
โครงการอบรมการผลิตภาพยนตร์
ส�ำหรับบุคคลภายนอก
“FILM-MAKING WORKSHOP AT
LADKRABANG 2012”
โครงการนิทรรศการอัครราชา
แห่งงานศิลปกรรมและการออกแบบ :
ปลูกต้นไม้เทิดไท้องค์ราชัน
โครงการแสดงนิทรรศการผลงาน
นักศึกษา เนื่องในงาน “สถาปนิก 55”
ประจ�ำปีการศึกษา 2555
โครงการประชุมวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านวิชาการ การท�ำวิจัย
และพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการประชุมวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
GRADUATE INTEGRITY : GI
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลด
การใช้พลังงานในการเดินทางภายในเมือง”
โครงการสัมมนานานาชาติเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมริมน�้ำ
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
โครงการ “Experimental Video
Art 9 Exhibition Thai-European
Friendship 2012”
โครงการ “Retrospective 9 years,
Experimental Video Art Exhibition
Thai-European Friendship 2003-2012”

นักวิชาการ คณาจารย์
บุคคลทั่วไป
ประชาชนทั่วไป

202

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

52

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บุคคลทั่วไป

224

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บุคคลทั่วไป สถาปนิก
นักออกแบบ มัณฑนากร

มากกว่า 1,000 คน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษา คณาจารย์
ต่างสถาบัน บุคคลทั่วไป

249

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษา บุคคลทั่วไป
คณาจารย์ภายนอก

279

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษา บุคคลทั่วไป

100

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตัวแทนจากหน่วยงานการท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วม
ประชุมจาก ม.ของรัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป

85

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป ประชาชนทั่วไป คณาจารย์

25
300

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บุคคลทั่วไป ประชาชนทั่วไป คณาจารย์

504

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บุคคลทั่วไป
บุคลากรภายนอก

33
25

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- ผู้น�ำเสนอผลงานชาวต่างประเทศ
- ผูน้ �ำเสนอผลงานชาวไทย
- บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วม

80

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารถ่ายภาพดิจติ อล
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
บริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ทางการศึกษา
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ผู้รับบริการ

จ�ำนวน
(คน/เล่ม/แผ่น/ฉบับ)

ผู้ด�ำเนินงาน

ผู้น�ำเสนอผลงานชาวไทย
บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วม
คนในชุมชนดั้งเดิม
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา
คนในชุมชุมดั้งเดิม
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาฯ
ครูและอาจารย์โรงเรียนระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคนิค หรือสถานศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตลาดกระบัง
และใกล้เคียง
- นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ

130

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

91

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

73

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

27

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

27

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

28

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กิจกรรม
35
36
37

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางการศึกษา
โครงการบริการวิชาการ
ด้านครุศาสตร์สถาปัตยกรรม
และการออกแบบ
โครงการบริการวิชาการด้าน
สภาพแวดล้อม

-

38

โครงการบริการวิชาการ
ด้านครุศาสตร์วิศวกรรม

39

โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรม - ครู และอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิค หรือ
สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ในพื้นที่
เขตลาดกระบังและใกล้เคียง
- นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ
โครงการบริการวิชาการด้าน
- บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเขตลาดกระบัง
ครุศาสตร์เกษตรหัวข้อเรื่อง
และใกล้เคียง
การแปรรูปน�้ำหมักชีวภาพเพื่อ
- บุคคลผู้สนใจทั่วไป
การบริโภคจากผักและผลไม้

40

41

โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

บุคคลผู้สนใจทั่วไป

15

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

42

โครงการการติดตั้งจานรับสัญญาณ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่
สนใจ

41

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

43

โครงการบริการวิชาการด้านเกษตร
บุคคลทั่วไป บุคลากร นักศึกษา หรือศิษย์เก่า
หัวข้อเรื่อง การผลิตเนื้อเจอร์กี้และ
กุนเชียงหมูขึ้นรูปพร้อมทานอย่างง่าย
โครงการบริการวิชาการด้าน
นักศึกษาและบุคลากร สจล. และบุคคลภายนอก
ศิลปศาสตร์ประยุกต์
โครงการเสวนาปัญหากฎหมายใกล้ตัว นักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบัน และบุคคล
ภายนอกสถาบัน
โครงการภาษาและวัฒนธรรม
นักศึกษาและบุคลากร สจล. และบุคคลภายนอก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ค่ายเคมีสัมพันธ์
พัฒนาคุณภาพงานสิ่งแวดล้อมอาสา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อบรมครูคอมพิวเตอร์
ครูโรงเรียนมัธยมสังกัด สพฐ.
ค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ
คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4
โครงการอบรมวิชาการและวิชาชีพ
บุคคลทั่วไป
rd
อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาภายในและ
สัมมนาวิชาการนานาชาติ The 3
TKU-KMITL Joint Symposium
ต่างประเทศ
on Mathematics (MAM 2012)
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง
นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์
บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
บุคคล/หน่วยงานภายนอก
จัดพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ศึกษาดูงานการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

26

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

150

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

150

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

150
150
50
42
98

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

280
140

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

1,116
496
1
6

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

55

คณะวิทยาศาสตร์

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเคมี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาเคมี
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรม
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77

โครงการศิลปะการจัดดอกไม้
โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โครงการออกแบบจัดสวนโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงการปลูกพืช-ผักเพื่อเสริมสร้าง
สุขอนามัย
โครงการตลาดผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์
โครงการเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ
โครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
เพื่อร่วมพัฒนาคณะ
โครงการรักษ์ป่าพัฒนาชุมชน
โครงการการจัดการองค์ความรู้

โครงการกิจกรรมนักศึกษาด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

79

โครงการประเมินและติดตาม
การออกค่ายสัตวบาลอาสาสู่ชนบท

80
81

โครงการสัตวบาลอาสาเคลื่อนที่
โครงการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ
งานเกษตรเจ้าคุณทหารเรื่องการแสดง
นิทรรศการทางวิชาการ
โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
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จ�ำนวน
(คน/เล่ม/แผ่น/ฉบับ)

ผู้ด�ำเนินงาน

บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป

25
40
30

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บุคคลทั่วไป

50

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป

30
81
35

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

15

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

60
200

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

230
150

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

150

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

200

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

200

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

170

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

30
50
94
45

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

122

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

120

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

500 ตัว
3,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

- ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
- ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
- บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
- บุคคลภายนอกที่สนใจ
โครงการจัดสัมมนาวิชาการ
นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเกษตร
โครงการจัดสัมมนา “บทบาทสาขา
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
นิเทศศาสตร์กับการพัฒนาการเกษตร” และผู้เข้าร่วมสัมมนา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
“ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
และผู้เข้าร่วมสัมมนา
นิเทศศาสตร์เกษตร”
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน
- นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
การจัดการศัตรูพืช
- นักศึกษาทั่วไป
- ประชาชนผู้ร่วมงานเกษตรเจ้าคุณทหาร
โครงการเผยแพร่ความรู้
- นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
ด้านการผลิตเห็ด
- นักศึกษาทั่วไป
- ประชาชนผู้ร่วมงานเกษตรเจ้าคุณทหาร
โครงการจัดการประชุมทางวิชาการ
- นักวิจัย และนักวิชาการ
ระดับนานาชาติ
- นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
“The VII International Symposium - ผู้ที่สนใจทั่วไป
on Mineral of Fruit Crops”
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเกษตร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการประกวดร้องเพลงและดนตรี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการอบรมสันทนาการ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

78

82

ผู้รับบริการ

- นักศึกษาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรดินและ
สิ่งแวดล้อม
- บุคคลที่สนใจ
- นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่
- ผู้น�ำชุมชน
สุนัขและแมวในเขตกรุงเทพมหานคร
- นักศึกษา เจ้าหน้าที่
- อาจารย์ที่มีความสนใจในงานวิจัย
- นักเรียน ประชาชนทั่วไป
- นักศึกษา
- บุคลากร
- ประชาชนทั่วไป

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

กิจกรรม
83

84

85
86

87
88
89

90
91
92

93

94
95

96
97
98

ผู้รับบริการ

- โครงการจัดท�ำวารสารทางการ
เกษตรระดับชาติ

- บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- นักวิจัยและนักวิชาการในสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในประเทศ
โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ - นักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ภาคเอกชน เกษตรกร
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3 เรื่อง
“นวัตกรรมเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อ - ผู้สนใจทั่วไป
ความปลอดภัยในอาหารและสุขภาพ”
โครงการบริการวิชาการและเสริมสร้าง - เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ความเข้มแข็งของชุมชน
- คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จ�ำนวน
(คน/เล่ม/แผ่น/ฉบับ)

ผู้ด�ำเนินงาน

3

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

100

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

139

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้บริหาร คณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
โรงอาหารหรือบุคลากรในสถาบันการศึกษา

65

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บุคคลทั่วไป

15

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บุคคลทั่วไป

25

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บุคคลทั่วไป

25

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

168

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชน
เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนใน จ.ชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง

726

วิทยาเขตชุมพร

นักเรียน นักศึกษาในสังกัดส�ำนักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ครู
อาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในเขตพื้นที่การศึกษา 1, 2 จ.ชุมพร
และจังหวัดใกล้เคียง
โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผย นักเรียน นักศึกษาในสังกัด ส�ำนักงานการศึกษา
แพร่ผลงานทางวิชาการหลายรูปแบบสู่ ขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ครู
สังคม ประจ�ำปีงบประมาณ 2555
อาจารย์ ในเขตพื้นที่การศึกษา 1, 2 จ.ชุมพร
และจังหวัดใกล้เคียง ประชาชน เกษตร หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ใน จ.ชุมพร และใกล้เคียง

3,077

วิทยาเขตชุมพร

810

วิทยาเขตชุมพร

นักเรียนและครู

32

วิทยาเขตชุมพร

นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ นักวิชาการ
เกษตรกร ชาวประมง ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
และผู้สนใจทั่วไป

60

วิทยาเขตชุมพร

กลุ่มเกษตรกร ผู้น�ำท้องถิ่น นักวิชาการ
ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
บุคลากรฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.)
ในจังหวัดภาคใต้ ตอนบน และบุคลากรทั่วไป

20

วิทยาเขตชุมพร

30

วิทยาเขตชุมพร

36

วิทยาเขตชุมพร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาระบบการจัดการและควบคุม
สุขลักษณะที่ดีของโรงอาหารใน
สถานศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การผลิตอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมเพื่ออาชีพ”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การจัดท�ำระบบ GMP และ HACCP
ในอุตสาหกรรมอาหาร”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การใช้โปรแกรม R กับงานวิจัยด้าน
พัฒนาผลิตภัณฑ์และประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส”
โครงการจัดประชุมทางวิชาการ
อุตสาหกรรมเกษตรหัวข้อ อุตสาหกรรม
เกษตรสร้างสรรค์ เทิดไท้องค์ราชันย์
โครงการนิทรรศการในงาน
เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร
โครงการนิทรรศการงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2555

โครงการฝึกอบรม เรื่อง ฟาร์มเกษตร
อินทรีย์เพื่ออาหารกลางวัน
โครงการฝึกอบรมเรื่อง การผลิต
ปลาการ์ตูน ดอกไม้ทะเล และการท�ำ
หินเป็นเทียม เพื่อเลี้ยงในตู้สัตว์ทะเล
(ขั้นพื้นฐาน)
โครงการฝึกอบรมเรื่อง แนวทางการเลี้ยงหมู
หลุมดินชีวภาพ (หมูต้นทุนต�่ำ) รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การใช้ภาษา
อังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน “English for
daily Life” รุ่นที่ 4
โครงการฝึกอบรมเรื่อง สร้างส�ำนึก
พลเมืองในสถาบันการศึกษา

ผู้แทนจากโรงเรียนประกอบด้วยคุณครูและ
นักเรียน
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กิจกรรม
99

โครงการฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมือง
คุณภาพดี เพื่อการผลิตพืชที่ยั่งยืน

100
101
102

ผู้รับบริการ
เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

จ�ำนวน
(คน/เล่ม/แผ่น/ฉบับ)

ผู้ด�ำเนินงาน

50

วิทยาเขตชุมพร

โครงการฝึกอบรมเรือ่ ง นักวิทยาศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือ
จิ๋วสัญจร รุ่น 2
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ จ.ชุมพร

84

วิทยาเขตชุมพร

โครงการฝึกอบรมเรื่อง แปลงผัก
ข้างบ้าน แหล่งอาหารของคนเมือง
โครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ประจ�ำปี 2555

ประชาชนในเขตเมือง และผู้สนใจทั่วไป

58

วิทยาเขตชุมพร

นักเรียนในเขตเทศบาล ต�ำบลชุมโค 30 คน และ
นักเรียนในเขตอื่น ๆ ของจังหวัดชุมพร อีก 30 คน

64

วิทยาเขตชุมพร

เยาวชนอายุ 8-12 ปี ที่เป็นบุตรหลานของอาจารย์
เจ้าหน้าที่ บุคลากรประจ�ำวิทยาเขตชุมพร
บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงอายุ 9-12 ปี
ในจังหวัดชุมพร

77

วิทยาเขตชุมพร

62

วิทยาเขตชุมพร

3,077

วิทยาเขตชุมพร

103

โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน
ภาคฤดูร้อน วิทยาเขตชุมพร รุ่นที่ 7

104

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์-สิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 3 : “2012 รวมพลังต่ออายุ
ให้โลกใบสวย”

105

โครงการนิทรรศการ 15 ปี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง ชุมพร

นักเรียน นักศึกษาในสังกัดส�ำนักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อาชีวศึกษาเขตพื้นที่ 1, 2
ครู-อาจารย์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ประชาชนใน
จังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง

106

จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

107
108

62

ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์

โครงการจัดฝึกอบรมโปรแกรม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประยุกต์ชั้นสูง หลักสูตร KMITL-SEAL
CAMPING สาขาวิจัยและพัฒนา (R&D)

31

ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านข้าวนาโน
เกษตรกรและประชากรในชุมชน
เทคโนโลยีบ่อค�ำ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน เครื่องกรองน�้ำ ประชากรในชุมชน ต�ำบลลือค�ำหาญ
ลือค�ำหาญ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

110

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

110

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านผักหวาน
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เกษตรกรและประชากรในชุมชน

90

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

111

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านผ้าคราม
นาโน พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เกษตรกรและประชากรในชุมชน

110

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

112

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านผ้าไหมภูไท
นาโน พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เกษตรกรและประชากรในชุมชน

115

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

113

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยางพารานาโน
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
โครงการจัดประชุมวิชาสมาคมฟิสิกส์
ไทย ครั้งที่ 7 ประจ�ำปี 2555

เกษตรกรและประชากรในชุมชน

55

- บุคลากรด้านฟิสิกส์
- ผู้สนใจด้านฟิสิกส์
- คณะกรรมการอ�ำนวยการจากหน่วยงานต่าง ๆ
นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันรวมทั้งผู้สนใจ
จากภาคอุตสาหกรรม

320

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

50

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการข้อมูล

นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันรวมทั้งผู้สนใจ
จากภาคอุตสาหกรรม

59

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการข้อมูล

109

114
115

โครงการบริการวิชาการเรื่อง Intelligent
Detection and Interative codes for
Data Storage Technology

116

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง วัสดุ
ที่มีสมบัติเฟอร์โรแมกเนติกส�ำหรับ
สื่อบันทึกข้อมูล

106
รายงานประจำ�ปี 2555

60

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

กิจกรรม

ผู้รับบริการ

จ�ำนวน
(คน/เล่ม/แผ่น/ฉบับ)

ผู้ด�ำเนินงาน

117

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ESD/
EOS/EMI in High Technology
manufacturing Process

นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันรวมทั้งผู้สนใจ
จากภาคอุตสาหกรรม

50

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการข้อมูล

118

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง
เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล ครั้งที่ 5

นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันรวมทั้งผู้สนใจ
จากภาคอุตสาหกรรม

200

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการข้อมูล

119

โครงการศึกษาดูงาน ประจ�ำปีการ
ศึกษา 2555 หัวข้อ “การบริหาร
การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ”

นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันรวมทั้งผู้สนใจ
จากภาคอุตสาหกรรม

13

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการข้อมูล

120

โครงการอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ

20

วิทยาลัยนานาชาติ
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ดานการทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม
108
รายงานประจำาปี 2555

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภารกิจด้านการทำานุบาำ รุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหนึง่ ทีส่ ถาบัน ให้ความสำาคัญและมีการดำาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีเป้าหมายเพื่อนำาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์กับการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและเกิดประโยชน์ต่อประเทศ ดำารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจ
ของคนในชาติ และเพื่อเป็นรากฐานของการดำาเนินชีวิต และใช้จุดแข็งของสถาบัน ในการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 สถาบันได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
การบรรยายธรรม “รู้รักสามัคคี ท�าความดีถวายพ่อหลวง”
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 52 ปี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดการบรรยายธรรม ในหัวข้อ “รู้รัก
สามัคคี ทำาความดีถวายพ่อหลวง” โดยท่านเจ้าพระคุณพระธรรมโกศาจารย์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และเจ้าคณะภาค 2 เป็นองค์บรรยายธรรม ณ ห้องประชุมแคแสด
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรของสถาบัน เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว
นิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การออกแบบเพื่อ
ทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม” และ การจัดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยมี รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สาริบุตร ประธานจัดโครงการ กล่าวรายงาน ต่อด้วย
รองศาสตราจารย์พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์ คณบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ
จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยทางการออกแบบเพื่อทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ อาจารย์ประจำาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงราชนครินทร์
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากากรศึกษาดูงาน และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชน เรื่อง “การวิจัยด้านการออกแบบเพื่อทำานุบำารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน” ณ บ้านกำาพี้ อำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เมือ่ วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม
2555
ถวายเทียนจ�าน�าพรรษา ประจ�าปี 2555

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล บุญจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.สามารถ คงทวีเลิศ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผูท้ ี่
มีจิตศรัทธา ร่วมกันถวายเทียนจำานำาพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประจำาปี 2555 ณ วัดปลูกศรัทธา การทำาบุญดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยวันสำาคัญทางศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
สถาบัน บุคลากร นักศึกษาของสถาบันและผูม้ จี ติ ศรัทธาทีร่ ว่ มในพิธดี งั กล่าว
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พิธีท�าบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2555
สถาบั น จั ด พิ ธี ทำ า บุ ญ ตั ก บาตรข้ า วสาร
อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำานวน 10 รูป เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และถวายเป็น
พระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
ชัน้ 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึง่ มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันเข้าร่วมพิธี
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าสถาบัน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555
ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี
เป็นประธานจุดธูป เทียน พร้อมถวาย
พวงมาลัยดอกไม้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำาสถาบัน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครอบรอบ 52 ปี โดยเริ่มสักการะจาก พระนิรันตราย ณ หอพระนิรันตราย
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพรหม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รูปหล่อพระองค์ท่าน
เจ้าคุณทหาร ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รูปหล่อครึ่งพระองค์ท่านเจ้าคุณทหาร ณ สำานักหอสมุดกลาง และอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามลำาดับ
พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน
ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวาง
พานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน, จุดธูป - เทียน เครื่องทองน้อย ถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 52 ปีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และในโอกาส
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ บริเวณลานอุทยานพระจอมเกล้า บริเวณด้านหน้า
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมถวายสักการะและน้อมรำาลึก
พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถอันเป็นเลิศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังเป็น
การแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ทา่ น เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล ตลอดจนการสร้างเสริมความรักความสามัคคีในหมูค่ ณะต่อไป
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555
ส่งเสริมการศึกษาธรรม หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ
ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ
สำาหรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่า สจล.
โครงการดังกล่าวเป็นการจัดโครงการร่วมกันระหว่างสถาบัน สมาคมศิษย์เก่าสถาบัน
และสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล เพื่อพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจ
ให้แก่บุคลากรของสถาบัน ด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำาเพ็ญทาน รักษาศีล
และเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจ พร้อมทั้งสามารถนำาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำาเนินชีวิตประจำาวัน
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สารสนเทศสถาบัน
หลักสูตร

จ�ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 จ�ำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และระดับการศึกษา
คณะ/หน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รวมทั้งสถาบัน

ปริญญาตรี
17
10
7
8
9
1
3
5
1
1

จ�ำนวนหลักสูตร
ปริญญาโท
16
6
9
9
6
1
3
2
1

ปริญญาเอก
5
1
3
5
1
1
1
1

รวม

1
2

1
3

1
1

3
6

65

57

20

142

38
17
19
22
16
3
7
5
3
3

หมายเหตุ ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดหลักสูตร และหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555

นักศึกษา

จ�ำนวนนักศึกษาใหม่ จ�ำแนกตามคณะ/หน่วยงานและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555
คณะ/หน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รวม
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ปริญญาตรี

จ�ำนวนนักศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

1,447
575
523
1,653
692
137
199
325
45
47

280
86
124
62
34
155
20
22
5

51
6
36
22
4
3

1,778
667
683
1,737
726
296
219
325
67
55

44
194

7
192

1
38

52
424

5,881

987

161

7,029
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จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด จ�ำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และระดับการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2554
ปริญญาตรี

จ�ำนวนนักศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

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

5,932
2,211
1,921
4,791
2,767
402
790
1,052
103
90
44
724

1,073
267
650
226
157
452
114
165
33
21
394

341
28
60
87
3
27
7
7
42
9
64

7,346
2,506
2,631
5,104
2,927
881
911
1,052
275
165
74
1,182

รวมทั้งหมด

20,827

3,552

675

25,054

คณะ/หน่วยงาน

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และระดับการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2553
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

รวมทั้งหมด

ปริญญาตรี

จ�ำนวนนักศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

1,458
368
474
798
656
84
158
181
141

167
42
132
34
25
87
36
27
9
2
134

22
2
5
12
1
1
1
-

1,647
412
611
844
681
172
194
181
28
10
2
275

4,318

695

44

5,057
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บุคลากร

ในปีการศึกษา 2555 สถาบัน มีจ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด 2,142 คน จ�ำแนกตามประเภท คือ สายวิชาการ
จ�ำนวน 969 คน สายสนับสนุนวิชาการ จ�ำนวน 802 คน ลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 140 คน และลูกจ้างรายเดือนด้วยเงิน
รายได้ จ�ำนวน 231 คน
จ�ำนวนบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สายวิชาการ
ระดับการศึกษา

คณะ/หน่วยงาน

สายสนับสนุนวิชาการ

ต�ำแหน่งทางวิชาการ

ตรี

โท

เอก รวม ทั้งรวม
หมด

ตรี

โท

เอก

อ.

ส�ำนักงานอธิการบดี

0

0

0

0

0

0

0

0

36

231

55

0

322

322

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
ส�ำนักหอสมุดกลาง

10
5
2
0
4
0
0
0
0

117
109
88
59
32
11
6
46
0

169
24
37
91
45
18
21
15
12

110
80
71
68
17
16
16
58
11

84
32
36
49
33
8
4
3
1

98
26
20
33
31
5
7
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0

296
138
127
150
81
29
27
61
12

10
5
0
5
1
0
0
2
0

53
23
25
57
19
8
8
30
3

17
4
5
13
11
2
3
16
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

80
32
30
75
31
10
11
48
6

376
170
157
225
112
39
38
109
18

0

3

15

14

2

2

0

18

0

4

1

0

5

23

0

0

6

6

0

0

0

6

0

2

2

0

4

10

0
0
0

14
0
0

10
0
0

6
0
0

10
0
0

8
0
0

0
0
0

24
0
0

0
3
8

6
21
28

0
17
13

0
0
0

6
41
49

30
41
49

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

9

0

34

34

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

1

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2

0

12

12

21

485

463

473

262

230

4

969

72

556

174

0

802

1,771

ส�ำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ส�ำนักงานสภาสถาบัน
รวมทั้งสถาบัน

ผศ. รศ. ศ.

รวม ต�่ำกว่า
ป.ตรี

หมายเหตุ จ�ำนวนหลักสูตร นักศึกษา ผู้ส�ำเร็จการศึกษา และบุคลากร ข้อมูลจากหนังสือรายงานสถิติการศึกษาคลังข้อมูล ปีการศึกษา 2555
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งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ�ำแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หน่วยงาน

ส�ำนักงานอธิการบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ส�ำนักหอสมุดกลาง
ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
ส�ำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพร
ส�ำนักงานสภาสถาบัน
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รวมทั้งสถาบัน

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้
522,358,600
180,801,400
49,992,700
77,189,000
128,092,000
48,490,500
31,049,800
23,137,900
19,592,300
13,299,600
51,562,300
70,796,600
28,903,200
32,891,000
434,695,000

1,748,031,600
252,058,400
57,021,200
91,662,900
146,164,300
56,011,700
32,912,900
27,687,800
19,661,100
19,990,400
51,598,600
72,500,200
34,903,200
34,815,100
434,695,000

9,471,900
0
2,243,900

67,516,400
4,302,100
34,373,200

76,988,300
4,302,100
36,617,100

1,378,578,300

1,819,043,600

3,197,621,900

1,225,673,000
71,257,000
7,028,500
14,473,900
18,072,300
7,521,200
1,863,100
4,549,900
68,800
6,690,800
36,300
1,703,600
6,000,000
1,924,100
0

รวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�ำแนกตามงบรายจ่าย
งบรายจ่าย

งบบุคลากร

งบด�ำเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน

กองทุนส�ำรอง

รวม

งบประมาณแผ่นดิน

238,392,700

140,302,900

753,889,000

0

245,993,700

0

1,378,578,300

งบประมาณเงินรายได้

80,868,900

431,638,600

295,265,800

446,371,500

212,740,300

352,158,500

1,819,043,600

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555 จ�ำแนกตามแผนงาน
แผนงาน

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้
1,228,689,700
405,592,100
6,964,200
177,797,600

2,563,927,800
408,947,600
8,012,500
216,734,000

รวมทั้งสิ้น

1,378,578,300

1,819,043,600

3,197,621,900

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานวิจัย

1,335,238,100
3,355,500
1,048,300
38,936,400

รวม
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กิจกรรมในรอบปี

• พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2553
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำาปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ
• คอนเสิร์ตออร์เคสตรา เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตออร์เคสตรา“เทิดพระเกียรติ
80 พรรษา มหาราชินี”
วันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 20.25 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงคอน
เสิร์ตออร์เคสตรา “เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” ณ โรงละครแห่งชาติ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งฟุคุโอกะ ประเทศ
ญี่ปุ่นจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม-พรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
เป็ น การแสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น นำ า
ด้านเทคโนโลยีของไทยและญี่ปุ่น อันส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• พิธที า� บุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีทำาบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำานวน 10 รูป เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดง
ความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ
เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา
08.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันเข้าร่วมพิธี
• เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี : โครงการศูนย์ฝกอาชีพชุมชน
ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี พร้อมเปิดโครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน ระหว่างวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรกรุงเทพมหานคร สำานักงาน กศน.
หน่วยงานสังกัด กศน. 50 แห่ง และ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ร่วมกัน
จัดงานดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ฝึกและพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ ที่ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของประชาชนใน 5 กลุ่มอาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกลุม่ จัดการ
และการบริการ พร้อมช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาด ให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืน
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในตลาด
• ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพถวายราชสักการะและ
ลงนามถวายพระพรเบือ้ งหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ณ โถงชัง้ ล่างอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมในพิธี ซึ่งสถาบัน สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ
และเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายด้าน และทรงพระราชกรณียกิจนานัปการ
มีพระราชวิริยะอุตสาหะ บำาเพ็ญพระราชภารกิจล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข และความร่มเย็นแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า
ตามโครงการต่างๆ จำานวนมาก จึงได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล โดยกิจกรรม
ภายในงานได้มีการถวายพระพร จัดให้มีโต๊ะลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนการชม
เครื่ อ งบิ น บั ง คั บ จากโครงการ
ออกแบบและสร้ า งชุ ด ทดสอบ
สมรรถนะเชิงอากาศพลศาสตร์
ของอากาศยานไร้คนขับ

• ฟาหญิงมอบช่อดอกไม้พระราชทานเพื่อแสดงความยินดี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รองศาสตราจารย์ ดร. ทณัฐคุณ
มงคลอัศวรัตน์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบช่อดอกไม้พระราชทานเพื่อ
แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา ในโอกาสที่ได้รับ
การโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ดำารงตำาแหน่ง
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คนที่ 8 โดยมีผลตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2555
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• สจล. ร่วมกับ 7 สถาบัน และ สวทช. ตั้งศูนย์ความเปนเลิศนาโน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับอีก 7 สถาบันใหญ่
และ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จัดแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดตั้ง “โครงการศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่าย
พันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี” เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัย
ที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางในการทำาวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี โดยมี
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นประธานในการร่วมมือดังกล่าว

• พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานเปิด
พร้อมมอบโล่และเข็มให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี
และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดยสภาคณาจารย์
และพนักงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
• กิจกรรมเสวนา เรื่อง ก้าวต่อไปของไทย ในยุคแห่งดิจิทัลทีวี
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง
ก้าวต่อไปของไทย ในยุคแห่งดิจิทัลทีวี เนื่องในโอกาสครบรอบ
การสถาปนาสถาบันครบ 52 ปี โดยได้รับเกียรติ จาก
ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึง่ มา อธิการบดี รศ.ดร.พิสฐิ บุญศรีเมือง
รองอธิการบดีและประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณภคพงษ์ อุดมกัลยารักษ์ ผู้ช่วย
บรรณาธิการข่าวรายการโทรทัศน์ และ คุณฐิติชัย อัฎฎะวัชระ
รองประธานฝ่ายวิชาการชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดำาเนินการเสวนา ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายหลังการเสวนาได้ทำาการสาธิตการออกอากาศของ KMITL Channel
ในระบบดิจิทัลทีวีเพื่อการศึกษาและประชาชน ให้แก่สื่อมวลชนได้ชม ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อเป็นจำานวนมาก
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• การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 (MAM 2012)
รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 The Third TKU-KMITL Joint
Symposium on Mathematics and Applied Mathematics (MAM 2012)
ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยงานดังกล่าวเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยโตไก ซึ่งครั้งนี้
นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้จัดงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
• การประชุมรับส่งมอบงานต�าแหน่งอธิการบดี KMITL

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธาน
ในการประชุมรับส่งมอบงานตำาแหน่งอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่าง รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ
และ ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีคณะกรรมการสภาสถาบัน ผูบ้ ริหารสถาบัน
ทัง้ ชุดเดิม และชุดใหม่ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

• การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี
พร้อมคณะผู้บริหารสถาบัน บุคลากรของสถาบันเข้าร่วมรับฟังการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม
แคแสด ชัน้ 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

• เปิดศูนย์ต้นคิด by KMITL
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) เปิดศูนย์ต้นคิด by KMITL เพื่อผลักดัน
ศักยภาพโอท็อปไทยสู่มาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.บุญสนอง
รัตนสุนทรากุล คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณประดิษฐ์
รัตนวิจิตราศิลป์ ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(OKMD) ร่วมเสวนาตอบข้อซักถามกับสื่อมวลชน เมื่อวันอังคารที่ 24
กรกฎาคม 2555 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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• พิธีเปิดศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรด่านช้าง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดและทำาพิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรด่านช้าง
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. โดยมี นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรด่านช้าง ตำาบลองค์พระ อำาเภอด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานในพิธี ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย อุปนายกสภาสถาบัน นายวุฒิพงษ์
โมฬีชาติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และแขกผู้มีเกียรติ
ได้ร่วมชมผลการดำาเนินงานของศูนย์วิจัยฯ และโครงการหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำานวนมาก ซึ่งศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรด่านช้าง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. เป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการและฝึกอบรมด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
แก่เกษตรกรแห่งแรกของไทย โดยมุ่งพัฒนาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิเช่น ข้าว มันสำาปะหลัง ยางพาราข้าวโพด
และอ้อย เป็นต้น รวมทั้งการแก้ปัญหาโรคระบาดในต้นพืช การลดต้นทุนด้วยการใช้วัสดุนาโน และการเพิ่มผลผลิตของ
พืชเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
• บริจาคโลหิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันที่
3 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
มีบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ
เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำานวนมาก

• พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎฯ
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องค์มนตรีและนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่นักศึกษาใหม่
ประจำาปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง ซึ่งมีนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรีทุกคณะเข้าร่วม
พิธีจำานวน 6,000 คน
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