




พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

ประดิษฐานหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปรัชญามหาวิทยาลัย

 “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

	 ประวตัศิาสตร์หน้าใหม่	6	ทศวรรษ	มจพ.	และก้าวต่อไป 

เพื่อความเป็นเลิศและความยั่งยืน	 (KMUTNB	 2040) 

ในปี	 	 2562	 เป็นวาระครบรอบ	 60	 ปี	 ของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	 บนเส้นทาง 

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู ่ ความเป ็น เลิศและยั่ งยืน 

ที่เดินทางมาครบ	 6	 ทศวรรษด้วยการสร้างผลงานทางด้าน

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว 

พร้อม	ๆ 	กับการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	

และสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยนืภายใต้รากฐาน	“วศิวกรรมมอืเป้ือน” 

และถึงเวลาการเปล่ียนแปลงก้าวสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ 

ของ	มจพ.	มุง่สูค่วามเป็นเลศิและยัง่ยนื	เป็นไปตามยทุธศาสตร์	

4	เป้าหมาย	(4	Goals:	4G)	ภายใน	20	ปีข้างหน้า	ซึง่สอดคล้อง

กบัยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	โดยในโลกยคุ	4.0	การเรยีนการสอน 

ควบคู ่การท�างานวิจัยต้องเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 

และเอกชน	 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

ยุคใหม่ที่ต้องผนึกก�าลังเพื่อขับเคลื่อนผ่านแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 ระยะ	 

20	 ปี	 มุ ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยการหลอมรวม 

ทัง้	3	วทิยาเขต	สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�าในการสร้างสรรค์

ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม	 (Invention	 to	 Innovation)	 

ของโลกอย่างแท้จริง	 มจพ. ได้น�าความสามารถและผลงาน 

อนัโดดเด่นด้านการบรหิารกลยทุธ์	(Strategic	Management)	

และการพัฒนาองค์กร	(Organization	Development)	

	 ด้วย	มจพ. เป็นมหาวทิยาลยัช้ันน�าทางด้านวทิยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ

จริง	 และการปลูกฝังวัฒนธรรมการท�างานอย่างมืออาชีพ

ที่สามารถสื่อสารและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 สิ่งประดิษฐ์และ 

นวัตกรรม	 ให้กับนักศึกษา	 คณาจารย์	 และบุคลากร	 ซึ่งเป็น 

สิ่งที่ได้ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนถึง	6 ทศวรรษ ที่ มจพ. 

สร้างความโดดเด่นและประสบความส�าเร็จเป็นสุดยอด

องค์กรจากเวทีระดับโลกที่หลากหลาย	 ศาสตราจารย์

ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	 เปิดเผยว่า	 เส้นทาง 

การพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 ระยะ	 20	 ปี	 

ให ้ความส�าคัญและมุ ่งเน ้นการพัฒนามหาวิทยาลัยท้ัง	 

3	 วิทยาเขตไปสู่	 “ความเป็นผู้น�าองค์กรด้านความร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม	 (Leader	 in	 University-Industry	 

Cooperation)”	 ผ่านยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศและ

ยั่งยืน	 4	 ยุทธศาสตร์เป้าหมาย	 สอดรับกับปณิธาน	“มุ่งมั่น 

ที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูง 

ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและ

สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” และสอดรับกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 ส�าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย	 ระยะ	 20	 ปี	 ประกอบไปด้วย	 4	 ยุทธศาสตร์	 

เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน	 ดังนี้	 G1)	 ความเป็นเลิศ 

ด ้านการจัดการศึกษา	 (Academic	 Excellence)	 

G2)	 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย	 สร้างสรรค์ประดิษฐกรรม 

สู่นวัตกรรม	 (Research,	 Invention	 and	 Innovation	 

Excellence)	 G3)	 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ

และบริการวิจัย	 (Academic	 and	 Research	 Service	 

Excel lence)	 G4) 	 ความเป ็นเ ลิศด ้านการจัดการ	 

(Management	Excellence)		

	 หากย้อนกลับไปเมื่อ	 60	 ปีก่อน	 มจพ.	 มีรากฐาน 

การศึกษาที่ได้รับมาจากประเทศเยอรมัน	 ปัจจุบัน	 มจพ.	

จัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอนทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติ	 โดย

โรงเรยีนเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์	ไทย-เยอรมนั	(Thai-German	

Pre-engineering	 School)	 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ที่ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 เพ่ือ

เตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรนักปฏิบัติ	 ซ่ึงสอดคล้อง

กับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน	 และ 

เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเอกชน	 รวมถึง	 

สัมภาษณ์พิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
อธิการบดี มจพ. มุ่งความส�าเร็จ 4 ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

6 ทศวรรษ มจพ.
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่
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มจพ.	เน้นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรโดยให้มีความร่วมมือ 

กับภาคอุตสาหกรรม	 (University-Industry	 Partnership) 

ทุกหลักสูตรของ	 มจพ.	 มีการฝึกงาน	 (Internship)	 สหกิจ 

ศึกษา	 (Co-operative	 Education)	 รวมไปถึงการยกระดับ 

ให้เป็นระบบการเรียนรู้ผสมผสานกับการท�างานจริง	 (Work 

Integrated	 Learning	 :	 WIL)	 ซึ่งใช ้เวลาอย่างน้อย	 

1	 ภาคการศึกษาหรือมากกว่า	 เพื่อพัฒนา	 ส่งเสริม	 และ 

เชื่อมโยงการจับคู ่ความร ่วมมือด ้านงานวิจัยระหว ่าง

มหาวทิยาลยัและภาคอตุสาหกรรม	เป็นรปูแบบการเชือ่มโยง 

การท�างานของคณาจารย์	 นักวิจัย	 และนักศึกษา	 ร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม	 ที่ให้ความส�าคัญในการพัฒนางานวิจัย 

ซึ่ งครอบคลุมการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรอง 

งานบริการวิชาการเพื่อสังคม	 และพัฒนามิติด้านต่าง	 ๆ	 

โดย	 มจพ.	 มีแผนการพัฒนาเชิงพื้นท่ี	 ของทั้ง	 2	 วิทยาเขต	

โดยวิทยาเขตปราจีนบุรีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับ

การจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยที่มีสเกลขนาดใหญ่ 

อาทิ	เช่น	ด้านการซ่อมบ�ารุงและบริการอากาศยาน	(Aircraft 

Maintenance	 and	 Service)	 และด้านเซรามิก	 ซึ่งมีพื้นที ่

ส�าหรับโรงเตาเผาเซรามิก	 ส�าหรับวิทยาเขตระยอง	 มุ่งเน้น 

การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว	 (Green	 University)	 ซึ่งจะ 

เป็นต้นแบบในการประยกุต์ใช้กบัโรงงานให้เป็นโรงงานสีเขยีว 

(Green	Industry)	ในเขตระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	รวมไปถึงการพัฒนา

กลุ่มวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	 และการเป็น 

ศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะ	 (Intelligence	 Logistic	 Center)	

กอปรกับมหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากร

มนุษย์อุตสาหกรรม	 (มาบตาพุด)	 ในเขตพื้นที่	 EEC	 เพื่อ

ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพในการท�างานของบุคลากร 

ในโรงงานโดยการอบรมเพือ่	upskill/reskill	ซึง่เป็นทีต้่องการ

สูงในปัจจุบัน	ในอนาคตอันใกล้นี้	“KMUTNB	Technology	

Park”	 จะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและการให้บริการวิชาการ

ที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลในด้านวิทยาศาสตร	์

เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 อย่างครบวงจร	 ด้วยทิศทาง 

ที่ชัดเจน	มีกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน	และใช้ความร่วมมือ 

กับภาคอุตสาหกรรมและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ด้วยหลักการสมัยใหม่	 จาก	 4	 ยุทธศาสตร์สู ่เป้าหมาย 

ความเป็นเลิศและความยั่งยืน	 มจพ.	 ตระหนักถึงแนวคิด

การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวทิยาลยั	ระยะ	20	ปี	ครบทกุมติอิย่างรอบด้านเป็นตวัน�า 

การขับเคลื่อนและในปี	 พ.ศ.	 2562	 มจพ.	 ได้ปรับเปลี่ยน 

รูปแบบการด�าเนินงานที่ทุก	 ๆ	 ผลงานล้วนแสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพของนักวิจัย	 บุคลากร	 คุณภาพงานวิจัยของ	 มจพ.	

ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ที่ได้สร้างสรรค์งานวิจัย 

ให้ก้าวไปสู่ระดับชาติและนานาชาติที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน

KMUTNB Bio Innopolis

• Herb and HealthTech

• Smart Farm and FoodTech

• Bioenergy and Materials

Advanced Technology

Thai-German Pre Engineering School

Thai-German Highly Skilled Technical
Trainer Development Program

Large S-curve industry
Automation   •

Aerospace Maintenance  •
Digital Tech  •

Tourism LEADER

Green-Industry

Eastern Economic Corridor (EEC) Provider

Research and Human Resource Training

Center for Industry (RTCI)

• ดาวเทียมและอวกาศ

• นวัตกรรเคร�่องมือแพทย�

• ดิจ�ตอล

• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส�อัจฉร�ยะ

• ระบบราง

• ระบบอัตโนมัติและหุ�นยนต�

• ซ�อมบำรุงอากาศยาน

• อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

• ศูนย�บร�การว�ชาการเพ�่ออุตสาหกรรม

• Etc.

KMUTNB
Technology Park

Prachinburi Campus Rayong Campus

Bangkok Headquarter

IN UNIVERSITY
INDUSTRY

COOPERATION
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

KMUTNB
2019

	 ครบรอบ	 60	 ปี	 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	 ด้วย 

การสร้างผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วพร้อม	ๆ	กับการเปลี่ยนแปลง 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	 มหาวิทยาลัยได้จัดงานนิทรรศการแสดงผลงาน 

ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ผลงานวิจัย	 ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง	 ๆ	 โดยได้รับ 

พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็น 

องค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า  

“60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2562	ภายในงานประกอบด้วย	

งาน	Open	House	เปิดบ้านให้เยี่ยมชมทุกคณะ	การสัมมนาทางวิชาการ	การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา	 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม	ผลงานวิจัยทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 

ด้านการเกษตร	สิง่แวดล้อม	และ	Smart	Mobility	ทีไ่ด้รบัรางวลัในระดบัชาตแิละนานาชาต	ิการประชุมวชิาการ

ระดับนานาชาติ	การจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ	

	 ซ่ึงในปีน้ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ในระดบัโลกและระดับประเทศ ได้แก่	การจัดอันดบัมหาวทิยาลัยยอดเยี่ยมของโลก	โดย	THE	(Times	Higher	

Education	World	University	Ranking	2020)	ติดอันดับ	1001+	ของโลก	และอันดับ	16	มหาวิทยาลัย 

ของไทย	 การจัดอันดับ	 Times	 Higher	 Education	World	 University	 Rankings	 2020	 by	 Subject:	

Computer	Science	ติดอันดับ	601+	ของโลก	และเป็นอันดับ	4	ของมหาวิทยาลัยไทย	การจัดอันดับ	World	

University	Rankings	2019	by	subject:	Engineering	and	Technology	ติดอันดับ	801+ของโลก	และ

อันดับ	10	มหาวิทยาลัยของไทย	การจัดอันดับ	Times	Higher	Education	Asia	University	Ranking	2019 

ติดอันดับ	 351	 -	 400	 ของเอเชีย	 เป็นอันดับ	 11	 ของมหาวิทยาลัยไทยและติดอันดับ	 8	 ด้านการอ้างอิง 

ในการวิจัย	(Citations)	อันดับ	10	ด้านงานวิจัย	(Research)	และด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม	(Industry 

Income)	 การจัดอันดับ	 Times	 Higher	 Education	 University	 Rankings	 2019:	 ‘Golden	 Age’	 

ติดอันดับ	251+	ของโลก	การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์	UI	Green	Metric	World	University	

Ranking	 2019	 มหาวิทยาลัยยังติดอันดับที่	 8	 ของมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทย	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 

สารอธิการบดี
Message from KMUTNB President
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KMUTNB
2019

(ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน)

อธิการบดี

ระบบการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืน	 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	 

โดยค�านงึถงึการอนรุกัษ์พลงังาน	นอกจากนีม้หาวทิยาลยัยงัได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	และรางวลั	Best	

in	 Class	Mobility	 (รางวัลนวัตกรรมสมรรถนะการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมระดับโลก)	จากการแข่งขัน 

หุ่นยนต์กู้ภัยโลก	World	Robocup	Rescue	2019

	 ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส	

(Honorable	 NACC	 Integrity	 Awards)	 จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ	(ป.ป.ช)	เป็นปีที่	5	ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557	–	2561	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับรางวัล

อันทรงเกียรติน้ี	 และนับเป็นความภาคภูมิใจของชาว	 มจพ.	 ที่มีผลงานเป็นท่ียอมรับทั้งในระดับประเทศและ

นานาชาติ	 ส�าหรับโครงการท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรี	 อาทิ	 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียน/นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและ 

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	เป็นต้น	

	 จากความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งของคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย	 ผู้บริหารและบุคลากร

ระดบัคณะ/ส่วนงานของมหาวิทยาลัย	รวมทัง้ศษิย์เก่า	และศษิย์ปัจจบุนั	ท�าให้มหาวทิยาลัยมผีลการด�าเนนิงาน 

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	 ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นเพื่อให้

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืเป็นหนึง่ในมหาวทิยาลยัชัน้น�าของโลก	และหวงัเป็นอย่างยิง่ 

ว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 02	 สัมภาษณ์พิเศษ	ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	

 04	 สารอธิการบดี

 07	 ปรัชญา	ปณิธาน	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	อัตลักษณ์	เอกลักษณ์	สัญลักษณ์

 08	 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำาปีการศึกษา	2561

 09	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จในพิธีเปิดนิทรรศการ

	 	 และทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการ	มจพ.	เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า	“60	ปี	แห่งการสร้างสรรค์	 

	 	 ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”	

 10	 หุ่นยนต์กู้ภัยโลก	World	RoboCup	Rescue	2019

 10	 รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส

 11	 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 13	 สภามหาวิทยาลัย

 15	 ผู้บริหาร

 18	 รายชื่อคณะกรรมการ

 23	 แผนภูมิการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 24	 ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 30	 แผนภูมิโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 33	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

 63	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

 91	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย	พัฒนา	และสร้างสรรค์นวัตกรรม

 115	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4	เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็ง

	 	 และเป็นที่ยอมรับ

 131	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	5	ส่งเสริมศิลปะ	วัฒนธรรม	คุณธรรม	และจริยธรรม

 141	 โครงการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรี

 143	 สารสนเทศ

สารบัญ
Contents
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

พันธกิจ
	 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

	 วิจัยและพัฒนา

	 บริการวิชาการแก่สังคม

	 ทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

อัตลักษณ์
บัณฑิตที่คิดเป็น	ทำาเป็น

เอกลักษณ์
มจพ.	คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์

ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

ปรัชญา
พัฒนาคน	พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปณิธาน
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และ

วิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม

อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนำาด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี

และนวัตกรรม	เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

สัญลักษณ์

ตราประจำามหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ 

“พระมหามงกฎุ”	ซึง่เป็นพระบรมราชลญัจกรประจ�าพระองค์ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	4	ให้เป็นตราประจ�ามหาวิทยาลัย	

สีประจำามหาวิทยาลัย

“สแีดงหมากสกุ”	เป็นสปีระจ�าพระองค์ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	รชักาลที	่4	 

ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัย 

ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย

“ต้นประดูแ่ดง”	เป็นไม้เนือ้แขง็ทีมี่ความแขง็แกร่ง	ซึง่แสดงถงึ	ความแขง็แกร่งของมหาวทิยาลยั	 

มดีอกสแีดงเข้มเหมอืนหมากสกุทีม่สีสีนัพ้องกบัสปีระจ�ามหาวทิยาลยั	และจะออกดอกในช่วง 

เดือนกุมภาพันธ์	ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย	คือวันที่	19	กุมภาพันธ์	ของทุกปี

สิ่งสักการะประจำามหาวิทยาลัย 

“หลวงพ่อสิงห์” ประดิษฐ์สถานอยู่	ณ	หอพระหน้ามหาวิทยาลัย
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2561

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์	พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2561	

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	14	พฤศจิกายน	2562	

ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

ในปีนี้	มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำาปีการศึกษา	2561	จำานวนทั้งสิ้น	5,372	คน

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จำานวน	3	ท่าน

ดร.แสงชัย โชติช่วงชัชวาล 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Prof.Dr.-Ing. Habil. Herwig Unger 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Prof.Dr. Gerhard Maximilian Feldmeier 
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
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กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตร

ผลงานทางวิชาการ	มจพ.	เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า

“60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”

	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

นทิรรศการและทอดพระเนตรผลงานทางวชิาการ	มจพ.	เทคโนนทิรรศน้อมเกล้า	“60	ปี	แห่งการสร้างสรรค์ 

ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.ธีรวุฒิ	 บุณยโสภณ	 นายกสภามหาวิทยาลัย	

พร้อมด้วย	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ	 เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย	 อุปฑูตเยอรมนีประจ�าประเทศไทย	 

แขกผูม้เีกยีรต	ิและคณะผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั	เฝ้าทลูละอองพระบาทรับเสดจ็	ภายในงานประกอบด้วย 

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ผลงานวิจัย	 ส่ิงประดิษฐ์และ

นวัตกรรมต่าง	ๆ 	งาน	Open	House	เปิดบ้านให้เยี่ยมชมทุกคณะ	การสัมมนาทางวิชาการ	การประกวด

โครงงานสะเต็มศึกษา	 การประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม	 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	

มีนวัตกรรมผลงานวิจัยทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ด้านการเกษตร	 

สิ่งแวดล้อม	และ	Smart	Mobility	มีหลักสูตรการเรียน	การสอนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ในต่างประเทศ	ได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติ	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2562
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย	iRAP Sechzig
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	และรางวัล	Best	in	Class	Mobility	 

การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก	“World	Robocup	Rescue	2019”

	 ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย	iRAP	 Sechzig	 จากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 

	 เป็นตวัแทนประเทศไทยสามารถสร้างชือ่เสยีงระดับโลก	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	และรางวลั	Best	in 

	 Class	Mobility	 (รางวัลนวัตกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมระดับโลก)	จากการแข่งขัน 

	 หุ่นยนต์กู้ภัยโลก	“World Robocup Rescue 2019”	ระหว่างวันที่	2	-	7	กรกฎาคม	2562	ณ	นครซิดนีย์	 

	 ประเทศออสเตรเลีย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส	(NACC	Integrity	Awards)	ปี	2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 เข้ารับ 

	 รางวลัชมเชยองค์กรโปร่งใส	ครัง้ที	่8	ประจ�าปี	2561		(NACC	Integrity	Awards)	ส�าหรับในปีนี	้มหาวทิยาลยั 

	 เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ได้รบัรางวลัชมเชยองค์กรโปร่งใสเป็นปีที	่5	ตดิต่อกนั	นบัตัง้แต่ 

	 ปี	2557-2561	แสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ในการป้องกนัและขจดัปัญหาการทจุรติ	คอร์รปัชนั	ทีมุ่ง่เน้นเชิดช ู

	 คุณธรรม	 จริยธรรมและความซ่ือตรง	 โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันปัญหาการทุจริต 

	 คอร์รัปชันในภาพรวมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	จังหวัดนนทบุรี
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)

ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก	และระดับประเทศ	

ดังนี้

 Times Higher Education World University Rankings 2020

	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ตดิอนัดบั	 

	 1001+	ของโลก	และอันดับ	16	มหาวิทยาลัยของไทย	โดย	Times	 

	 Higher	 Education	 (THE)	 ส�านักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดัง 

	 จากประเทศอังกฤษ	 ได้มีการประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

	 ของโลก	 ประจ�าปี	 2020	 (Times	 Higher	 Education	World	 

	 University	Rankings	2020)	

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	 

	 ตดิอนัดบั	801+ของโลก	และอนัดบั	10	มหาวทิยาลยัของไทย	 

	 ขยับขึ้นมา	 1	 อันดับจากปี	 2019	 ที่อยู่ในอันดับที่	 11	 จาก 

	 การจัดอันดับ	The	2020	Times	Higher	Education	World	 

	 University	 Ranking	 กลุ่มสาขาวิชา	 Engineering	 and	 

	 Technology	หรือ	World	University	Rankings	2019	by	 

	 subject:	Engineering	and	Technology

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.) 

	 ติดอันดับ	601+	ของโลก	และเป็นอันดับ	4	ของมหาวิทยาลัยไทย 

	 ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	จากการจัดอันดัมหาวิทยาลัย	Times	 

	 Higher	 Education	World	 University	 Rankings	 2020	 by	 

	 Subject:	Computer	Science
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 Times Higher Education University Rankings 2019: ‘Golden Age’

	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ตดิอนัดับในการจดัอนัดบันีเ้ป็นปีแรก	ตดิอนัดับ	251+	ของโลก 

	 โดย	 Times	 Higher	 Education	 (THE)	 จัดอันดับ	 Times	 Higher	 Education	 University	 Rankings	 2019:	 

	 ‘Golden	Age’	สบืเนือ่งจากเป็นมหาวทิยาลยัทีก่่อตัง้ขึน้ในปี	ค.ศ.	1959	(พ.ศ.	2502)	ปัจจบัุนมอีายคุรบ	60	ปี	การจดัอนัดบั 

	 ‘Golden	Age’	นีเ้ป็นการจดัอนัดบัมหาวทิยาลัยทัว่โลกทีก่่อต้ังขึน้ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ที	่2	(ระหว่าง	ค.ศ.	1945	-	1967) 

	 โดยใช้เกณฑ์การจัดอันดับเช่นเดียวกับ	THE	World	University	Rankings

อันดับ 2019 รายชื่อ ปีก่อตั้ง

151-200 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1964

151-200 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1964

151-200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1960

201-250 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

1690

201-250 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1967

251+ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1967

251+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1959

251+ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 1949

 Times Higher Education Asia University Ranking 2019

	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ตดิอันดบั 

	 35	 -	 400	 ของเอเชีย	 เป็นอันดับที่	 11	 ของมหาวิทยาลัยไทย	 

	 Times	 Higher	 Education	 (THE)	 ได้มีการประกาศผลอันดับ 

	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าในเอเชีย	 ประจ�าปี	 2019	 (Times	 Higher	 

	 Education	 Asia	 University	 Ranking	 2019)	 โดยมหาวิทยาลัย 

	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 และติดอันดับ	 8	 ด้าน 

	 การอ้างอิงในงานวิจัย	 (Citations)	 แสดงถึงคุณภาพงานวิจัยของ 

	 มหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	 และได้รับ 

	 การอ้างองิบทความอย่างกว้างขวาง	อนัดบั	10	ด้านงานวจิยั	(Research) 

	 และด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม	 (Industry	 Income)	 

	 โดยมหาวทิยาลัยได้รบัการจดัอนัดบัใน	2	สาขาวชิาเฉพาะทาง	ในกลุม่ 

	 สาขา	 Engineering	 เป็นครั้งแรก	 คือสาขาวิชา	 Electrical	 &	 

	 Electronic

251+
Rank
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 1.	 ศาสตราจารย์	ดร.ธีรวุฒิ	บุณยโสภณ

  นายกสภามหาวิทยาลัย

	 2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา	อ่องอารี

  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

	 3.	 ดร.ศิริธัช	โรจนพฤกษ์

	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 และอุปนายกสภามหาวิทยาลยั

	 4.	 นายทวีศักดิ์	วรพิวุฒิ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

	 5.	 ดร.สุรินทร์	โตทับเที่ยง

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

	6.1	 ศาสตราจารย์	คุณหญิงนงเยาว์	ชัยเสรี

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

	 	 (ถึง	29	ตุลาคม	2562)

	6.2	 ศาสตราจารย์	ดร.	บรรเจิด	สิงคะเนติ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 	 (ตั้งแต่	30	ตุลาคม	2562)

	 7.	 นายโอภาส	เขียววิชัย

 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

	8.1	 นายนคร	ศิลปอาชา

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

	 	 (ถึง	29	ตุลาคม	2562)

	8.2	 นายโอกาส	เตพละกุล

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 (ตั้งแต่	30	ตุลาคม	2562)

	 9.	 นางภรณี	ลีนุตพงษ์

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

	10.	 ดร.วินัย	สารสุวรรณ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

	11.	 ดร.แสงชัย	โชติช่วงชัชวาล

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	12.	 ดร.สมยศ	กีรติชีวนันท์

	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	13.	 ดร.ปรีดา	อัตวินิจตระการ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1
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สภามหาวิทยาลัย
KMUTNB Council Committee
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

	 14.	 ดร.พรหมสวัสดิ์	ทิพย์คงคา

	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

	 15.	 นางพรรณี	จารุสมบัติ

	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 16.1	 ดร.นิพนธ์	สุรพงษ์รักเจริญ

	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

	 	 (ถึง	29	ตุลาคม	2562)

	16.2	 รองศาสตราจารย์	ดร.	เรณา	พงษ์เรืองพันธ์

	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 (ตั้งแต่	30	ตุลาคม	2562)

	 17.	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน

	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง	

	 18.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สิทธิโชค	สุนทรโอภาส

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

	 19.	 ศาสตราจารย์	ดร.ธานินทร์	ศิลป์จารุ

	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

	 20.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์	เสรีกุล

	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

	 21.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชาญชัย	ทองประสิทธิ์

	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร	

	 22.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อุณาโลม	เวทย์วัฒนะ	ฮาร์ทลี่

	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ�า

	 23.	 ศาสตราจารย์	ดร.อรรถกร	เก่งพล

	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ�า

	 24.	 ดร.ฤทธิรงค์	อินทรจินดา

	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่า	มจพ.	

	 25.	 นางมุกดา จงชนะชววัฒน์

	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภพนักงานมหาวิทยาลัย

	 	 สายสนับสนุนวิชาการ

	 26.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์

	 	 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

14

18

23

15

19

24

16.1

20

25

16.2

21

26

17

22

14

Inner_1-52.indd   14 25/3/2563 BE   11:58



1.	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน

	 อธิการบดี	

2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์

	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ

	 รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง	

4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สันชัย	อินทพิชัย

	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย

5.	 ศาสตราจารย์	ดร.สมฤกษ์	จันทรอัมพร

	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	

6.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เสาวณิต	สุขภารังษี

	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	

7.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย	เวชกรรม

	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	

8.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมนึก	วิสุทธิแพทย์

	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและ
	 อุตสาหกรรมสัมพันธ์

9.	 อาจารย์สิกานต์	กุญชรจันทร์

	 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	

10.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์	เสรีกุล

	 รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตปราจีนบุรี	

11.	 ศาสตราจารย์	ดร.ธานินทร์	ศิลป์จารุ

	 รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตระยอง	(รักษาการแทน)	

12.	 รองศาสตราจารย์	ดร.	สุเมธ	อำ่าชิต

	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

13.	 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี	ศิริปรัชญานันท์

	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ

14.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นวพร	วิสิฐพงศ์พันธ์

	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

15.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กฤษชัย	ศรีบุญมา

	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ 
16.	อาจารย์	ดร.รักนรินทร์	แสนราช

	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อุดมเกียรติ	นนทแก้ว

	 	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ไพโรจน์	สถิรยากร

	 	 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

	 3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุรพันธ์	ยิ้มมั่น

	 	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

	 4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.พยุง	มีสัจ

	 	 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล	

	 5.	 รองศาสตราจารย์	ดร.มานพ	ชูนิล

	 	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	

	 6.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สักรินทร์	อยู่ผ่อง

	 	 คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

	 7.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์	แสงสุริยะ

	 	 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

	 8.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อนิราช	มิ่งขวัญ

	 	 คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

	9.1	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุนีย์	เอียดมุสิก

	 	 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

	 	 (ถึง	11	มิถุนายน	2562)

	9.2	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิยะรัชช์	กุลเมธี

	 	 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

	 	 (ตั้งแต่	12	มิถุนายน	2562)

	10.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์	เสรีกุล

	 	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ	

	 	 (รักษาการแทน)

	11.	 ศาสตราจารย์	ดร.ธานินทร์	ศิลป์จารุ

	 	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

	12.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธวัชชัย	วงศ์ช่าง

	 	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	
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	13.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สไบทิพย์	ตุงคะมณี

	 	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	พลังงานและสิ่งแวดล้อม

	14.	 รองศาสตราจารย์	ดร.นิสัย	เฟื่องเวโรจน์สกุล

	 	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

	 	 นานาชาติสิรินธร	ไทย-เยอรมัน

	15.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมิตร	ส่งพิริยะกิจ

	 	 คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	16.	 รองศาสตราจารย์	ดร.พิเชษฐ์	ศรียรรยงค์

	 	 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

	17.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพจน์	จันทร์วิพัฒน์

	 	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

	18.	 รองศาสตราจารย์อุดม	จีนประดับ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดกลาง

	19.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิติณัตต์	ตรีวงศ์

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

	20.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชาญชัย	ทองประสิทธิ์

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

	21.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชูพันธุ์	รัตนโภคา

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	22.	 ศาสตราจารย์	ดร.ปฏิพัทธ์	ทวนทอง

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	23.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วัฒนา	แก้วมณี

	 	 ผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส	

	24.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พงษ์ศักดิ์	กีรติวินทกร

	 	 ผู้อ�านวยการสถาบันสหกิจศึกษาและ

	 	 พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ไทย-เยอรมัน
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประธานสภาวิชาการ

ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ศาสตราจารย์	ดร.วัลลภ	สุระกำาพลธร

รองศาสตราจารย์	ดร.เรณา	พงษ์เรืองพันธุ์

นายศุภชัย	ตั้งวรชัย

กรรมการประเภทศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์	ดร.ประยุทธ	อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์	ดร.ปิติ	สุคนธสุขกุล

ศาสตราจารย์	ดร.วิไล	รังสาดทอง ศาสตราจารย์	ดร.สุทธิศักดิ์	พงศ์ธนาพาณิช

กรรมการ

รองศาสตราจารย์	ดร.อุดมเกียรติ	นนทแก้ว รองศาสตราจารย์	ดร.ไพโรจน์	สถิรยากร

รองศาสตราจารย์	ดร.สุรพันธ์	ยิ้มมั่น รองศาสตราจารย์	ดร.พยุง	มีสัจ

รองศาสตราจารย์	ดร.มานพ	ชูนิล รองศาสตราจารย์	ดร.สักรินทร์	อยู่ผ่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์	แสงสุริยะ รองศาสตราจารย์	ดร.อนิราช	มิ่งขวัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิยะรัชช์	กุลเมธี ศาสตราจารย์	ดร.ธานินทร์	ศิลป์จารุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธวัชชัย	วงศ์ช่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สไบทิพย์	ตุงคะมณี

รองศาสตราจารย์	ดร.นิสัย	เฟื่องเวโรจน์สกุล รองศาสตราจารย์	ดร.สมิตร	ส่งพิริยะกิจ

รองศาสตราจารย์	ดร.พิเชษฐ์	ศรียรรยงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพจน์	จันทรพิพัฒน์

ศาสตราจารย์	ดร.ปฏิพัทธ์	ทวนทอง

กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์	ดร.เสาวณิต	สุขภารังษี

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองศาสตราจารย์	ดร.สุเมธ	อำ่าชิต

นางสาวธนพร	ดีจงเจริญ

นางสาวกาญจนา	กลิ่นชวนชื่น

สภาวิชาการ
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ประธาน ก.บ.ม.

ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน

ก.บ.ม. ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางภรณี	ลีนุตพงษ์ นายโอภาส	เขียววิชัย นายวราสิทธิ์	กาญจนสูตร

ก.บ.ม.

ศาสตราจารย์	ดร.สมฤกษ์	จันทรอัมพร ศาสตราจารย์	ดร.ธานินทร์	ศิลป์จารุ

รองศาสตราจารย์	ดร.เสาวณิต	สุขภารังษี รองศาสตราจารย์	ดร.สันชัย	อินทพิชัย

รองศาสตราจารย์	ดร.สมนึก	วิสุทธิแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา	สังข์สุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย	เวชกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์	เสรีกุล

อาจารย์สิกานต์	กุญชรจันทร์ รองศาสตราจารย์	ดร.อุดมเกียรติ	นนทแก้ว

รองศาสตราจารย์	ดร.ไพโรจน์	สถิรยากร รองศาสตราจารย์	ดร.สุรพันธ์	ยิ้มมั่น

รองศาสตราจารย์	ดร.พยุง	มีสัจ รองศาสตราจารย์	ดร.มานพ	ชูนิล

รองศาสตราจารย์	ดร.สักรินทร์	อยู่ผ่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์	แสงสุริยะ

รองศาสตราจารย์	ดร.อนิราช	มิ่งขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธวัชชัย	วงศ์ช่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุนีย์	เอียดมุสิก

(ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิยะรัชช์	กุลเมธี

(ถึง 12 มิถุนายน 2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สไบทิพย์	ตุงคะมณี รองศาสตราจารย์	ดร.นิสัย	เฟื่องเวโรจน์สกุล

รองศาสตราจารย์	ดร.สมิตร	ส่งพิริยะกิจ รองศาสตราจารย์	ดร.พิเชษฐ์	ศรียรรยงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพจน์	จันทร์วิพัฒน์ รองศาสตราจารย์อุดม	จีนประดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิติณัตต์	ตรีวงศ์ รองศาสตราจารย์	ดร.ชาญชัย	ทองประสิทธิ์

รองศาสตราจารย์	ดร.ชูพันธุ์	รัตนโภคา ศาสตราจารย์	ดร.ปฏิพัทธ์	ทวนทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วัฒนา	แก้วมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พงษ์ศักดิ์	กีรติวินทกร

นางรุ่งทิพย์	ฮุนตระกูล นางสาวอรดา	เกรียงสินยศ

ก.บ.ม. ผู้แทนสายวิชาการ ก.บ.ม. ผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการ

รองศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์	อรรคทิมากูล นายธีระ	ภักดีวานิช

รองศาสตราจารย์	ดร.ศจีมาศ	ณ	วิเชียร นางสาวจรินทรัตน์	รัมโพช

ก.บ.ม. และเลขานุการ ก.บ.ม. และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์	จตุรพาณิชย์ นายประคอง	ไชยกิจ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางทัศนีย์	รัตนวงศ์แข นางสุนทรี	สำาเภาทอง นางทัศนีย์	เฮงมา

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประธาน กรรมการ

ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน

กรรมการ

ศาสตราจารย์	ดร.สมฤกษ์	จันทรอัมพร ศาสตราจารย์	ดร.ธานินทร์	ศิลป์จารุ

รองศาสตราจารย์	ดร.เสาวณิต	สุขภารังษี รองศาสตราจารย์	ดร.สันชัย	อินทพิชัย

รองศาสตราจารย์	ดร.สมนึก	วิสุทธิแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์	จตุรพาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา	สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์	เสรีกุล

อาจารย์สิกานต์	กุญชรจันทร์ รองศาสตราจารย์	ดร.สุเมธ	อำ่าชิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นวพร	วิสิฐพงศ์พันธ์ รองศาสตราจารย์	ดร.อุดมเกียรติ	นนทแก้ว

รองศาสตราจารย์	ดร.ไพโรจน์	สถิรยากร รองศาสตราจารย์	ดร.สุรพันธ์	ยิ้มมั่น

รองศาสตราจารย์	ดร.พยุง	มีสัจ รองศาสตราจารย์	ดร.มานพ	ชูนิล

รองศาสตราจารย์	ดร.สักรินทร์	อยู่ผ่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์	แสงสุริยะ

รองศาสตราจารย์	ดร.อนิราช	มิ่งขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธวัชชัย	วงศ์ช่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุนีย์	เอียดมุสิก

(ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิยะรัชช์	กุลเมธี

(ถึง	12	มิถุนายน	2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สไบทิพย์	ตุงคะมณี รองศาสตราจารย์	ดร.นิสัย	เฟื่องเวโรจน์สกุล

รองศาสตราจารย์	ดร.สมิตร	ส่งพิริยะกิจ รองศาสตราจารย์	ดร.พิเชษฐ์	ศรียรรยงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพจน์	จันทร์วิพัฒน์ รองศาสตราจารย์อุดม	จีนประดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิติณัตต์	ตรีวงศ์ รองศาสตราจารย์	ดร.ชาญชัย	ทองประสิทธิ์

รองศาสตราจารย์	ดร.ชูพันธุ์	รัตนโภคา ศาสตราจารย์	ดร.ปฏิพัทธ์	ทวนทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วัฒนา	แก้วมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พงษ์ศักดิ์	กีรติวินทกร

รองศาสตราจารย์	ดร.สิทธิโชค	สุนทรโอภาส

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย	เวชกรรม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายธีระ	ภักดีวานิช

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเบญจมาศ	จงรักษ์

คณะกรรมการนโยบายและแผน
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ประธานสภาวิชาการ

ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน

ที่ปรึกษา

นางภรณี	ลีนุตพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางจุไรรัตน์	ปันยารชุน นางอรวรรณ	ชยางกูร นางสาวมณฑา	ทองทวี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์	เสรีกุล รองศาสตราจารย์	ดร.สุรพันธ์	ยิ้มมั่น รองศาสตราจารย์	ดร.ชาญชัย	ทองประสิทธิ์

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา	สังข์สุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสุชาดา	จิตรเมตตาชน นายธีระ	ภักดีวานิช

นางลัดดา	มุกดาสนิท นางสุธาสินี	บุญประดิษฐ์

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

รองศาสตราจารย์	ดร.สิทธิโชค	สุนทรโอภาส

รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

นายวิวัฒน์	สุวนันทวงศ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพรรณ	ศิริวัฒน์ภัทรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐปนพงศ์	นิวัตรอมรรักษ์

อาจารย์	ดร.ธนพล	เจนสุทธิเวชกุล อาจารย์	ดร.นิติธร	สุขวงศ์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์	ศักดา อาจารย์นิพนธ์	ชินชูศักดิ์

อาจารย์หยก	จารุสมบัติ นายธนภัทร	พุทธศรี

นายถิระ	เพชรกำาบังภัย นายวิชัย	นาคพล

นางสาวเบญจมาศ	สีทา ว่าที่	ร.ต.พิชัย	ช่างแกะ

นางนัทธ์หทัย	รัตนบุรี นางสาวนิภาพร	จันต๊ะพรมมา

นางสาวอรดา	เกรียงสินยศ นางสาวพันธุ์ทิพย์	ทรัพย์ผลไทย

นางสาวสุทธดา	ธนาธาดาภรณ์ นายไพฑูรย์	ปลงสนิท

นายกำาพล	พูลมี นางสาวไข่มุก	สรรพวุธ

นายบุญอนันต์	ชื่อสุธรรม นายสมศักดิ์	ปามึก

เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรรณชัย	วรรณสวัสดิ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางกองเพ็ชร์	สุนทรภักดิ์ นางสาวรัตนา	สุขเฉลิมศรี

คณะกรรมการดำาเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
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คณะกรรมการส�งเสร�มและ
พัฒนากิจการมหาว�ทยาลัย

สภาว�ชาการ

สภาคณาจารย�และพนักงาน

คณะ/ว�ทยาลัย/
บัณฑิตว�ทยาลัย

(คณบดี)

สำนักงานคณบดี
(หัวหนาสำนักงาน)

ภาคว�ชา/ฝ�าย/ศูนย�
(หัวหนาภาควิชา/

ฝาย/ศูนย)

กอง/ศูนย�
(ผูอำนวยการกอง/ศูนย)

สำนักงานผู�อำนวยการ
(หัวหนาสำนักงาน)

ฝ�าย/ศูนย�
(หัวหนาฝาย/ศูนย)

กองงานสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

สภามหาว�ทยาลัย
(นายกสภามหาวิทยาลัย)

มหาว�ทยาลัย
(อธิการบดี)

(รองอธิการบดี)

คณะกรรมการนโยบายและแผน

คณะกรรมการบร�หารงานบุคคล
พนักงานมหาว�ทยาลัย

คณะกรรมการการเง�นและทรัพย�สิน

สำนัก/สถาบัน
(ผูอำนวยการ)

แผนภูมิการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

23

An
nu

al
 R

ep
or

t 2
01

9

Inner_1-52.indd   23 25/3/2563 BE   11:59



รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ก่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ปี	พ.ศ.	2502 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ	 สังกัดกรมอาชีวศึกษา	 เม่ือวันที	่ 
19	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2502	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างฝีมือท่ีเน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริง	 

ซ่ึงเป็นทีรู้่จกักนัท่ัวไปในนาม	“เทคนิคไทย-เยอรมนั”	ต่อมาได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวชิาการ 
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันฉบับแรก	ในวันที่	16	มีนาคม	พ.ศ.	2502

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 1 (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2509)

ปี	พ.ศ.	2507 กระทรวงศกึษาธกิาร	ได้ประกาศยกฐานะโรงเรยีนเทคนคิพระนครเหนอื	ข้ึนเป็น	“วทิยาลัยเทคนิคพระนครเหนอื” 

ในวันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2507

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 2 (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2509)

ปี	พ.ศ.	2514 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	พ.ศ.	2514	ให้รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ	

วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี	 และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี	 สังกัดกรมอาชีวศึกษาเข้าด้วยกัน	 เพื่อจัดต้ังเป็น

สถาบันการศึกษาข้ันสูง	 และได้รับพระราชทานนามว่า	 “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า”	 ให้เป็นสถาบัน 

การศึกษาและวิจัย	สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	เมื่อวันที่	23	เมษายน	พ.ศ.	2514	มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ

ศึกษา	 ทำาการวิจัย	 ให้บริการวิชาการและส่งเสริมทางเทคโนโลยี	 วิทยาศาสตร์	 และครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 

รวมท้ังทำานุบำารุงศิลปะ	 และวัฒนธรรมของชาติ	 โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น	 3	 วิทยาเขต	 วิทยาลัย

พระนครเหนือ	ใช้ชื่อว่า	“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ”

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 3 (พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2519)

ปี	พ.ศ.	2517 	 มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 216	 กำาหนดให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 เป็น 

	 ส่วนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	พ.ศ.	2517

	 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 วิทยาเขตพระนครเหนือ	 จัดต้ััง 

	 หน่วยงาน	3	หน่วยงาน	ได้แก่	สำานักงานรองอธกิารด	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์	และคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

	 และวิทยาศาสตร์	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2517

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2524)

ปี	พ.ศ.	2524 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 และสำานักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ 

การศึกษาด้านเทคนิค	(สำานักพัฒนาเทคนิคศึกษาในปัจจุบัน)	เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	พ.ศ.	2524

ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529)

ปี	พ.ศ.	2529 	 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 สถาบันเทคโนโลยี 

	 พระจอมเกล้าธนบุรี	และสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	พ.ศ.	2528	เม่ือวนัท่ี	19	กมุภาพนัธ์	 

	 พ.ศ.	 2529	 โดยให้แยกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าออกเป็นสถานศึกษา	3	 แห่ง	 เพื่อความคล่องตัว 

	 ในการบริหารงานของแต่ละสถาบัน	 วิทยาเขตพระนครเหนือ	 ใช้ช่ือว่า	 “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 พระนครเหนอื” มวีตัถปุระสงค์เพือ่จดัการศกึษาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ผลิตบคุลากรทำาหน้าที ่
	 เป็นช่างเทคนิค	นักวิทยาศาสตร์	นักเทคโนโลยี	วิศวกร	ครูช่าง	และผู้บริหารในสถาบันการศึกษา	ธุรกิจและ 

	 อุตสาหกรรม	เพื่อตอบสนองความต้องการกำาลังคนในการพัฒนาประเทศ

	 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	พ.ศ.	2529

	 มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งกองธุรการและกองบริการการศึกษา	ในสังกัดสำานักงานอธิการบดี	 

	 เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	พ.ศ.	2529

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534)

ปี	พ.ศ.	2531 	 วันที่	 14	พฤษภาคม	พ.ศ.	2531	มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

	 พระนครเหนือ	ดังนี้

	 1.	 สำานักงานอธิการบดี	(เปลี่ยนจากสำานักงานรองอธิการบดี	วิทยาเขตพระนครเหนือ)

	 2.	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	(เปลี่ยนชื่อจาก	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์)

	 3.	 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	(จัดตั้งใหม่โดยยกฐานะภาควิชาวิทยาศาสตร์)

	 4.	 สำานักหอสมุดกลาง	(ยกฐานะจากงานห้องสมุด	กองบริการการศึกษา)

	 วันที่	 17	ตุลาคม	พ.ศ.	 2531	มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยจัดต้ังหน่วยงานระดับกองสังกัดสำานักงาน 

	 อธิการบดี	ดังนี้

	 1.	 กองกลาง	(เปลี่ยนจากกองธุรการ)

	 2.	 กองกิจการนักศึกษา

	 3.	 กองแผนงาน

ปี	พ.ศ.	2534 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	สำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	พ.ศ.	2534
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539)

ปี	พ.ศ.	2536 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดต้ัง	 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี	 ไทย-ฝร่ังเศส	 เป็นหน่วยงานระดับคณะ	 เมื่อวันท่ี	 22	

มกราคม	พ.ศ	2536

ปี	พ.ศ.	2538 สถาบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรี	 ในนาม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	ปราจนีบรีุ	ตัง้อยู่ทีต่ำาบลเนนิหอม	อำาเภอเมือง	จงัหวดัปราจนีบุรี	มคีณะเทคโนโลยีและการจดัการ
อุตสาหกรรมเป็นคณะแรกที่จัดตั้งขึ้นทีี่ี	สจพ.ปราจีนบุรี

ปี	พ.ศ.	2539 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม	และสำานักคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	พ.ศ.	2539

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)

ปี	พ.ศ.	2540 มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้ง	กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์	เป็นหน่วยงานระดับกอง

สังกัดสำานักงานอธิการบดี	เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	พ.ศ.	2540

ปี	พ.ศ.	2544 	 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายใน	เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	พ.ศ.	2540

	 1.	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นหน่วยงานระดับคณะ

	 2.	 กองงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ปราจีนบุรี	สังกัดสำานักงานอธิการบดี

	 3.	 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ	สังกัดสำานักงานอธิการบดี

	 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง	กองคลัง	เป็นหน่วยงานระดับกอง	สังกัดสำานักงานอธิการบดี

	 เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	พ.ศ.	2544

	 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง	ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา	เป็นหน่วยงานระดับกอง

	 สังกัดสำานักงานอธิการบดี	เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	พ.ศ.	2544

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549)

ปี	พ.ศ.	2545 	 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง	คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	เป็นหน่วยงานระดับคณะ

	 เมื่อวันที่	12	มิถุนายน	พ.ศ.	2545

	 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง	ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นหน่วยงานระดับกอง

	 สังกัดสำานักงานอธิการบดี	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	พ.ศ.	2545

ปี	พ.ศ.	2546 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	เป็นหน่วยงานระดับคณะ

เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2546

ปี	พ.ศ.	2548 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง	บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร	ไทย-เยอรมัน

เป็นหน่วยงานระดับคณะ	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	พ.ศ.	2548
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554)

ปี	พ.ศ.	2550 	 สภาสถาบันอนมัุตยิกฐานะศนูย์วจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นสำานกัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 

	 เป็นหน่วยงานระดับคณะ	เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2550

	 มีประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	พ.ศ.	 2550	 เมื่อวันที	่ 

	 27	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2550	 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปล่ียนสถานภาพเป็น	 

	 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”	 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการ 

	 แต่อยู่ในกำากับของรัฐ	 เพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการท่ีเป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถ 

	 จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 โดยการจัดการศึกษา 

	 จะคำานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ

ปี	พ.ศ.	2551 	 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 ว่าด้วยการจัดต้ังส่วนงานในมหาวิทยาลัย 

	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	พ.ศ.	 2551	 ให้หน่วยงานระดับคณะ	 วิทยาลัย	 สำานัก	ที่จัดตั้งขึ้น 

	 ภายใต้	 พ.ร.บ.	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	พ.ศ.	 2528	 และหน่วยงานที่จัดต้ังโดย 

	 สภามหาวิทยาลัย	 ก่อนท่ี	 พ.ร.บ.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 พ.ศ.	 2550	 

	 ประกาศใช้มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

	 มีจำานวนทั้งสิ้น	17	หน่วยงาน

	 สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ	 ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน 

	 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	พ.ศ.	2551	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2551	 

	 ซึ่งได้มีการทบทวนบทบาทและภารกิจต่าง	ๆ	ของหน่วยงานระดับคณะและปรับเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับ 

	 ภารกจิ	โดยยกฐานะ	ศนูย์นวตักรรมเทคโนโลย	ีไทย-ฝรัง่เศส	เป็นสถาบนันวตักรรมเทคโนโลยี	ไทย-ฝร่ังเศส

ปี	พ.ศ.	2553 	 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	เป็นหน่วยงานระดับคณะ

	 เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553

	 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่	 4/2553	 เม่ือวันที่	 4	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2553	 เห็นชอบในหลักการ 

	 ที่มหาวิทยาลัยจะขยายการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังภูมิภาคตะวันออก	จังหวัดระยอง	 

	 ในนาม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 วิทยาเขตระยอง	ณ	ตำาบลหนองละลอก	 

	 อำาเภอบ้านค่าย	จังหวัดระยอง

ปี	พ.ศ.	2554 	 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง	กองกฎหมาย	เป็นหน่วยงานระดับกอง	สำานักงานอธิการบดี

	 เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2554

	 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง	ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ	เป็นหน่วยงานระดับกอง

	 สังกัดสำานักงานอธิการบดี	เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	พ.ศ.	2554
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)

ปี	พ.ศ.	2555 	 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง	ภาควิชาสถาปัตยกรรม	เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา

	 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	เมื่อวันที่	25	มกราคม	พ.ศ.	2555

	 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2555	ดังนี้

	 1.	 หน่วยตรวจสอบภายใน	เป็นหน่วยงานระดับกอง	สังกัดสำานักงานอธิการบดี

	 2.	 ภาควชิาการสือ่สารข้อมลูและเครือข่าย	เป็นหน่วยงานระดบัภาควชิา	สงักดัคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555	ดังนี้

	 1.	 ภาควิชาการออกแบบสำานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ	เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา

	 	 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

	 2.	 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	วิทยาเขตปราจีนบุรี	เป็นหน่วยงานระดับฝ่าย	สังกัดสำานักคอมพิวเตอร์และ 

	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี	พ.ศ.	2556 	 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง	สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ไทย-เยอรมัน

	 เป็นหน่วยงานระดับคณะ	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	พ.ศ.	2556

	 สภามหาวทิยาลัยอนุมตัใิห้จดัต้ัง	กองส่งเสรมิวชิาการ	เป็นหน่วยงานระดบักอง	สังกดัสำานกังานอธกิารบด	ี 

	 เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	พ.ศ.	2556

	 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดต้ังหน่วยงานใหม่	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 

	 วิทยาเขตระยอง	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	พ.ศ.	2556	จำานวน	4	หน่วยงาน	ได้แก่

	 1.	 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นหน่วยงานระดับคณะ

	 2.	 คณะวิทยาศาสตร์	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	เป็นหน่วยงานระดับคณะ

	 3.	 คณะบริหารธุรกิจ	เป็นหน่วยงานระดับคณะ

	 4.	 กองงาน	วิทยาเขตระยอง	เป็นหน่วยงานระดับกอง

ปี	พ.ศ.	2557 	 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ	เป็นหน่วยงานระดับคณะ

	 เมื่อวันที่	23	เมษายน	พ.ศ.	2557

	 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง	กองงานสำานักงานสภามหาวิทยาลัย	เป็นหน่วยงานระดับกอง

	 สังกัดสำานักงานอธิการบดี	เมื่อวันทีี่	27	ธันวาคม	พ.ศ.	2557

ปี	พ.ศ.	2558 	 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง	คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม	เป็นหน่วยงานระดับคณะ

	 เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558

	 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ	เป็นหน่วยงานระดับคณะ

	 เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	พ.ศ.	2558

28

Inner_1-52.indd   28 25/3/2563 BE   11:59



แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)

ปี	พ.ศ.	2561 	 สภามหาวทิยาลัยอนมุตัใิห้จดัต้ัง	ศนูย์วจิยัและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพือ่อตุสาหกรรม	เป็นหน่วยงาน 

	 ระดับกอง	สังกัดสำานักงานอธิการบดี	เมื่อวันที่	28	มีนาคม	พ.ศ.	2561

ปี	พ.ศ.	2563 	 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	22	มกราคม	พ.ศ.	2563	ดังนี้

	 1.	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	เปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

	 2.	 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี	เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

	 3.	 จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	เป็นหน่วยงานระดับกอง

	 	 สังกัดสำานักงานอธิการบดี
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หน�วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี คณะที่มีการจัดการเร�ยนการสอน ณ มจพ. กรุงเทพฯ

คณะที่มีการจัดการเร�ยนการสอน ณ มจพ. ว�ทยาเขตปราจ�นบุร� คณะที่มีการจัดการเร�ยนการสอน ณ มจพ. ว�ทยาเขตระยอง ปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ� 2563
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 ภาคว�ชาฟ�สิกส�อุตสาหกรรมและ

 อุปกรณ�การแพทย�

 ภาคว�ชาว�ทยาการคอมพ�วเตอร�

 และสารสนเทศ

 ภาคว�ชาสถิติประยุกต�

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 สำนักงานคณบดี

 ภาคว�ชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

 ภาคว�ชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ�

 ศูนย�ว�จัยอุตสาหกรรมเกษตร

คณะว�ศวกรรมศาสตร�

 สำนักงานคณบดี

 ภาคว�ชาว�ศวกรรมการผลิต

 ภาคว�ชาว�ศวกรรมขนถ�ายวัสดุ

 และโลจ�สติกส�

 ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคมี

 ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกล

 และการบิน-อวกาศ

 ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องมือวัด

 และอิเล็กทรอนิกส�

 ภาคว�ชาว�ศวกรรมไฟฟ�าและคอมพ�วเตอร�

 ภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา

 ภาคว�ชาว�ศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

 ภาคว�ชาว�ศวกรรมอุตสาหการ

คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม

 สำนักงานคณบดี

 ภาคว�ชาการจัดการอุตสาหกรรม

 ภาคว�ชาการออกแบบ

 และบร�หารงานก�อสร�าง 

 ภาคว�ชาว�ศวกรรมเกษตร

 เพ�่ออุตสาหกรรม

 ภาคว�ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบร�หารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบร�การ

 สำนักงานคณบดี

 ภาคว�ชาบร�หารธุรกิจท�องเที่ยว

 และโรงแรม

 ภาคว�ชาบร�หารธุรกิจอุตสาหกรรม

 และการค�า

คณะว�ศวกรรมศาสตร�
และเทคโนโลยี

 สำนักงานคณบดี

 สาขาว�ชาเทคโนโลยีว�ศวกรรมการวัดคุม

 และอัตโนมัติ

 สาขาว�ชาเทคโนโลยีว�ศวกรรมเคร�่องกล

 และยานยนต�

 สาขาว�ชาเทคโนโลยีว�ศวกรรมกระบวนการเคมี

 สาขาว�ชาเทคโนโลยีว�ศวกรรมอุตสาหการ

 และโลจ�สติกส�

 สาขาว�ชาเทคโนโลยีว�ศวกรรมวัสดุ

 และกระบวนการผลิต

คณะว�ทยาศาสตร� พลังงาน
และสิ�งแวดล�อม

 สำนักงานคณบดี

 สาขาว�ชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมี

 และสิ�งแวดล�อม

 สาขาว�ชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

 สาขาว�ชาบร�การว�ทยาศาสตร�

 และคณิตศาสตร�พ�้นฐาน

คณะบร�หารธุรกิจ

 สำนักงานคณบดี

 ภาคว�ชาบร�หารธุรกิจอุตสาหกรรม

 สาขาว�ชาการบัญชี

 สาขาว�ชาคอมพ�วเตอร�ธุรกิจ

 สาขาว�ชาบร�หารธุรกิจอุตสาหกรรม

 และโลจ�สติกส�

 สาขาว�ชาศึกษาทั่วไป

บัณฑิตว�ทยาลัย

 สำนักงานคณบดี

 ฝ�ายวางแผนพัฒนาและว�จัย

 ฝ�ายว�ชาการ

บัณฑิตว�ทยาลัยว�ศวกรรมศาสตร� 
นานาชาติสิร�นธร ไทย-เยอรมัน 

 สำนักงานคณบดี

 สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคมีและกระบวนการ

 สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกลและยานยนต�

 สาขาว�ชาว�ศวกรรมวัสดุและการผลิต

 สาขาว�ชาว�ศวกรรมไฟฟ�าและระบบซอฟต�แวร�

 สาขาว�ชาว�ศวกรรมยานพาหนะและ

 โครงสร�างพ�้นฐานระบบราง

ว�ทยาลัยนานาชาติ

 สำนักงานคณบดี

 ภาคว�ชาบร�หารธุรกิจ

 ศูนย�อาเซียนศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ว�ทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 สำนักงานคณบดี

 ภาคว�ชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

 ภาคว�ชาเทคโนโลยีว�ศวกรรมการเชื่อม

 ภาคว�ชาเทคโนโลยีว�ศวกรรมเคร�่องกล

 ภาคว�ชาเทคโนโลยีว�ศวกรรมเคร�่องต�นกำลัง

 ภาคว�ชาเทคโนโลยีว�ศวกรรมไฟฟ�า

 ภาคว�ชาเทคโนโลยีว�ศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล�อม

 ภาคว�ชาเทคโนโลยีว�ศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�

 ภาคว�ชาเทคโนโลยีว�ศวกรรมอุตสาหการ

 ภาคว�ชาว�ทยาศาสตร�ประยุกต�และสังคม

 โรงเร�ยนเตร�ยมว�ศวกรรมศาสตร� ไทย-เยอรมัน

 ศูนย�ฝ�กงานผลิตอุตสาหกรรม

สำนักคอมพ�วเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สำนักงานผู�อำนวยการ

 ฝ�ายบร�การว�ชาการและส�งเสร�มการว�จัย

 ฝ�ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

 ฝ�ายว�ศวกรรมระบบเคร�อข�าย

 ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ว�ทยาเขตปราจ�นบุร�

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส

 สำนักงานผู�อำนวยการ

 ฝ�ายเทคโนโลยีการกัดกร�อน

 ฝ�ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

 ฝ�ายเทคโนโลยีไฟฟ�าและพลังงาน

 ฝ�ายมาตรว�ทยาเชิงกล

 ฝ�ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

 ฝ�ายว�จัย พัฒนา และถ�ายทอดเทคโนโลยี

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพ�่ออุตสาหกรรม

 สำนักงานผู�อำนวยการ

 ฝ�ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ�

 ฝ�ายบร�การตรวจสอบและทดสอบ

 ฝ�ายบร�การอุตสาหกรรม

 ฝ�ายฝ�กอบรมและส�งเสร�มงานว�จัย

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

 สำนักงานผู�อำนวยการ

 ฝ�ายบร�การว�ชาการและพัฒนานวัตกรรม

 ฝ�ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

 ฝ�ายสื่อการเร�ยนการสอน

 ศูนย�รับรองสมรรถนะบุคคล

 ตามมาตรฐานอาชีพ

สำนักหอสมุดกลาง

 สำนักงานผู�อำนวยการ

 ฝ�ายว�เคราะห�และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

 ฝ�ายบร�การสารสนเทศ

สำนักว�จัยว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 สำนักงานผู�อำนวยการ

 ฝ�ายส�งเสร�มการว�จัยและประเมินผล

 ฝ�ายสารสนเทศและเผยแพร�งานว�จัย

 ศูนย�บ�มเพาะว�สาหกิจ

 ศูนย�บร�หารจัดการทรัพย�สินทางป�ญญา

 ศูนย�ว�จัยเฉพาะทาง

 ศูนย�ว�จัยพัฒนาและส�งเสร�มการศึกษา

 ด�านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส� ไทย-เยอรมัน

 สำนักงานผู�อำนวยการ

 ฝ�ายสหกิจศึกษา

 ฝ�ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส�

 ฝ�ายการตลาดและอุตสาหกรรมสัมพันธ�

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

 สำนักงานคณบดี

 ภาคว�ชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

 และทรัพยากรมนุษย�

 ภาคว�ชาการบร�หารอุตสาหกรรมการผลิต

 และบร�การ
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรุงเทพมหานคร

คณะ/ว�ทยาลัย

คณะว�ศวกรรมศาสตร�

คณะว�ทยาศาสตร�ประยุกต�

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจ�ทัล

คณะศิลปศาสตร�ประยุกต�

คณะสถาป�ตยกรรมและ
การออกแบบ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

บัณฑิตว�ทยาลัยว�ศวกรรมศาสตร�
นานาชาติสิร�นธร ไทย-เยอรมัน

ว�ทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ว�ทยาลัยนานาชาติ

บัณฑิตว�ทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สำนักพัฒนาเทคโนโลยี
เพ�่ออุตสาหกรรม

สำนักคอมพ�วเตอร�และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักว�จัยว�ทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส� ไทย-เยอรมัน

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะบร�หารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบร�การ

คณะว�ศวกรรมศาสตร�

สำนักงานอธิการบดี

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักคอมพ�วเตอร�และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักคอมพ�วเตอร�และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย�ว�จัยและฝ�กอบรมทรัพยากร
มนุษย�เพ�่ออุตสาหกรรม

คณะว�ศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะว�ทยาศาสตร� พลังงาน
และสิ�งแวดล�อม

คณะบร�หารธุรกิจ

สำนักงานอธิการบดี

ขยายการบริหารและการจัดการศึกษาจากกรุงเทพฯ
ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดระยอง

สำนัก/สถาบัน

ว�ทยาเขตปราจ�นบุร� ว�ทยาเขตระยอง

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ

คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตามเขตการศึกษา
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เป้าประสงค์ที่ 1.1	 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์ที่ 1.2  บุคลากรมีความรู้ความสามารถและท�างานอย่างมีความสุข

	 	 	 	 	 และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์ที่ 1.4	 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1.6	 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
KMUTNB Strategic1

บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
บรหิารจดัการเชงิรกุอย่างมีประสิทธภิาพ

แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

	 	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืได้ด�าเนนิการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ระยะ	20	ปี	ขึ้น	ซึ่งแผนดังกล่าวเกิดจากหลักการความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใน

มหาวทิยาลยั	ผ่านกระบวนการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	2	ครัง้	คอื	ครัง้ที	่1	เป็นการสมัมนาผูบ้รหิารระดบัสงู	ตัง้แต่กรรมการ

สภามหาวิทยาลยั	กรรมการส่งเสรมิและพฒันากจิการมหาวทิยาลัย	อธกิารบด	ีรองอธกิารบด	ีผู้ช่วยอธิการบด	ีทีป่รกึษา

อธิการบดี	 และคณะกรรมการด�าเนินการจัดสัมมนาและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ	ระยะ	20	ปี	และครั้งที่	2	เป็นการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ตั้งแต่อธิการบดี	ที่ปรึกษาอธิการบดี	

รองอธิการบดี	 ผู้ช่วยอธิการบดี	 คณบดี/ผู้อ�านวยการ	 รองคณบดี/รองผู้อ�านวยการ	 ที่ปฏิบัติงานทางด้านการบริหาร	 

ด้านการวางแผน	ด้านวชิาการและด้านวจิยั	ซึง่ผลการสัมมนาได้ผ่านกระบวนการพจิารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการฯ 

ที่เกี่ยวข้อง	 (คณะกรรมการด�าเนินการจัดสัมมนาและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ	 ระยะ	 20	 ปี	 และ 

คณะกรรมการนโยบายและแผน)	 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนได้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ	ระยะ	20	ปี	ที่มีทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน	สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

ในระยะยาวและผลักดันให้มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์	 “มหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”	อย่างแท้จริง

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

34

Inner_1-52.indd   34 25/3/2563 BE   11:59



	 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 ระยะ	 20	ปี	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2580)	 ฉบับนี้	 

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	4	ด้าน	ได้แก่	ยุทธศาสตร์ที่	1	ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา	(Academic	 

Excellence)	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย	 สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม	 (Research,	 

Invention	 &	 Innovation	 Excellence)	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ	 (Academic	 Service 

Excellence)	 และยุทธศาสตร์ที่	 4	 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ	 (Management	 Excellence) โดยติดตาม 

ความส�าเร็จผ่านตัวชี้วัด	50	ตัวชี้วัด	และขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ทั้งหมด	41	กลยุทธ์	การบรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ

ตามยุทธศาสตร์ท้ัง	 4	 ด้านน้ี	 มีความท้าทายและต้องอาศัยการวางแผนและระบบกลไกการขับเคล่ือนที่เป็นรูปธรรม	

ตลอดจนความเข้าใจความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันขององค์กรที่จะน�าพาไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ร่วมกัน
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลการด�าเนินงานด้านหน่วยงานใหม่ หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

	 	 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการบรรจุหลักสูตรใหม่	 ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ฉบับที่	 12	 

(พ.ศ.	2560	 -	2564)	ของมหาวิทยาลัยนั้น	 ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	มีหลักสูตรใหม่ที่ก�าหนดด�าเนินการ	จ�านวน	 

13	หลักสูตร	 ซึ่งผลการด�าเนินงานในรอบปี	 พบว่า	 หลักสูตรใหม่	 ด�าเนินการแล้วเสร็จ	 7	 หลักสูตร	 คิดเป็นร้อยละ	 53.85	 

จ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรี	 5	 หลักสูตร	 ระดับปริญญาโท	 1	 หลักสูตร	 และระดับปริญญาเอก	 1	 หลักสูตร	 อยู่ระหว่าง 

ด�าเนินการจ�านวน	 2	 หลักสูตร	 คิดเป็นร้อยละ	 15.38	 ขอขยายระยะเวลาการด�าเนินงานไปยังปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 

จ�านวน	3	หลักสูตร	คิดเป็นร้อยละ	23.08	และยกเลิกการด�าเนินงาน	จ�านวน	1	หลักสูตร	คิดเป็นร้อยละ	7.69

หมายเหตุ	:		 *	 หลักสูตรภายใต้ข้อเสนอโครงการเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก�าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองภาคการผลิตตามนโยบาย

	 	 การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสู่	New	S-Curve	เป็นการเร่งด่วน

ระดับ หลักสูตร / สาขาวิชา คณะ / ส่วนงาน

ปริญญาเอก
1.	 ปร.ด.	สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

	 (เปลี่ยนจาก	“หลักสูตรสองภาษา”	เป็น	“หลักสูตรภาษาไทย”)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาโท
2.	 วศ.ม.	สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐาน 

	 ระบบราง*	(หลักสูตรนานาชาติ)

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

นานาชาติสิรินธร	ไทย	-	เยอรมัน

ปริญญาตรี

3.	 วศ.บ.	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.	 วท.บ.	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

5.	 อส.บ.	สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรม6.	 วศ.บ.	สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย

7.	 วท.บ.	สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล		

	 (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมดิจิทัล

สำาหรับหลักสูตร	/	สาขาวิชาใหม่	ดำาเนินการแล้วเสร็จ	จำานวน	7	หลักสูตร	ดังนี้

36

Inner_1-52.indd   36 25/3/2563 BE   11:59



ผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ฉบับท่ี	 12	 

ระยะกลางแผน	 (พ.ศ.	 2562-2564)	 ของมหาวิทยาลัย	 เพื่อเป็นแผนแม่บทให้ทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็น 

กรอบแนวทางการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 และได้ด�าเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท�าตัวชี้วัด 

ค�ารบัรองการปฏบิติังานโดยก�าหนดให้มกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานในรอบปี	จ�านวน	2	ครัง้	คอื	รอบ	9	เดอืน	และ	12	เดอืน 

โดยในรอบ	 12	 เดือน	 พบว่า	 มีค่าคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากับ	 4.36	 และ	 สามารถด�าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ที่ก�าหนดไว้	คิดเป็นร้อยละ	91.45	ซึ่งมีรายละเอียดและการประเมินผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

ตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ฉบับที่	 12	

ระยะกลางแผน	(พ.ศ.	2562-2564)	ของมหาวิทยาลัย	มีค่าคะแนนเฉลี่ย 

รวมเท่ากับ	 4.33	 สามารถด�าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ที่ก�าหนดไว้	คิดเป็นร้อยละ	90.95

ตัวชี้วัดเฉพาะส่วนงานที่สะท้อนอัตลักษณ์	 เอกลักษณ์	 จุดเน้น	 จุดเด่น 

ของส่วนงาน	 ซึ่งส่วนงานก�าหนดตัวชี้วัดเอง	 และไม่ซ�้ากับตัวชี้วัดที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ	 4.68	 สามารถ 

ด�าเนนิงานบรรลตุามค่าเป้าหมายตวัชีว้ดัทีก่�าหนดไว้	คดิเป็นร้อยละ	96.79

ตัวช้ีวัดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	 เป็นตัวชี้วัดที่ด�าเนินการเฉพาะ 

ส่วนงานจัดการศึกษาที่มีหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ	 12	

ของมหาวิทยาลัย	มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ	3.60	สามารถด�าเนินงาน 

บรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้	คิดเป็นร้อยละ	70.00

1
ส่วนที่

2
ส่วนที่

3
ส่วนที่
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความก้าวหน้าของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม 

	 	 ศนูย์วจิยัและฝึกอบรมทรพัยากรมนษุย์เพือ่อตุสาหกรรม	

ได้รบัการอนมุตัจิดัตัง้เมือ่วนัที	่28	มนีาคม	พ.ศ.	2561	ในรอบ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	มีผลการด�าเนินงาน	ได้แก่	การจัด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์

ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม	

และโครงการจดัการความรู	้เรือ่ง	วธิที�าแบบประเมนิออนไลน์	

และเทคนิคการท�า	 PowerPoint	 เพื่อการน�าเสนอเบ้ืองต้น	

ให้แก่บุคลากร	 รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์	

โดยร่วมกับสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	จดับธูประชาสมัพนัธ์

ในงาน	Thailand	Oil	&	Gas	Roadshow	2019	ส่วนด้าน 

การบรกิารวชิาการ	มกีารจดัโครงการฝึกอบรมพฒันาบคุลากร

รองรับอุตสาหกรรม	 4.0	 อาทิ	 หลักสูตรระบบการผลิตแบบ 

อัตโนมัติเชื่อมโยงด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 (IoT)	 

หลักสูตรระบบการผลิตอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ ่นยนต์

อุตสาหกรรมอัจฉริยะใช้งานร่วมกับมนุษย์	 และหลักสูตร

ระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่	

ให้แก่บุคคลภายนอก	ทั้งนี้ศูนย์วิจัยฯ	ยังมีการสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	

ได้แก่	 บริษัท	 ไล้ท์เฮ้าส์	 เวิลด์ไวด์	 โซลูชั่นส์	 จ�ากัด	 และ 

บริษัท	มิลล์คอน	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น
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กิจกรรมส�าคัญเพื่อพัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2562
เรื่อง	Growth	Mindset	:	Understand	Yourself	และแผนการด�าเนินงานปี	2563

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่อง	จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา	ระดับคณะ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
เรื่อง	การพัฒนาทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง	การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ระยะกลาง	5	ปี	(พ.ศ.	2563	-	2567)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง	ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	สู่การปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ฉบับที่	12	(ระยะกลางแผน)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง	การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ฉบับที่	12
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง	การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	(Working	Performance	Improvement)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง	การจัดท�าและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
เรื่อง	การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	ฉบับทบทวน	(พ.ศ.	2562	-	2564)
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

	 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ	 ด้วยการส่งเสริม 

ให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้ตรงตามภาระหน้าที่โดยการเข้ารับอบรม	 สัมมนา	 ประชุม	 ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน	 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้	 และทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	รวมถึงการให้ทุนพัฒนาบุคลากร	

เพื่อการศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	ตลอดจนให้ทุนอุดหนุนการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

	 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 มหาวิทยาลัย

ได้อนุมัติให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยจัดฝึก

อบรม	สมัมนา	ประชมุดงูานและบรรยายพเิศษ	ภายใน

ประเทศ	 279	 โครงการ	 และต่างประเทศ	 จ�านวน	

3	 โครงการ	 เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถใน 

การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
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3,000

3,500

4,000

0.16%

39.11%

32.86%

4.42%

13.25%

3.68%

6.52%

หน่วย	:	คน	(ร้อยละ)

ศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา
เสนอ

ผลงานวิจัย
ฟังบรรยาย

พิเศษ
เสวนา ดูงาน

จ�านวน 16 3,941 3,311 446 1,335 371 657

หมายเหตุ	 *	นับจ�านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแบบซ�้าคน

การอนุมัติให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา
ประชุม ดูงาน เสนอผลงานวิจัยและบรรยายพิเศษภายในประเทศ 

จำานวน

10,077 คน*

279
โครงการ

6.81%

46.24%

28.32%

8.60%

6.81%

3.22%

ดูงาน

ฝึกอบรม

สัมมนา

ฟังบรรยาย
พิเศษ

เสวนา

ประชุม

 19 โครงการ

 129 โครงการ

 79 โครงการ

 24 โครงการ

 19 โครงการ

 9 โครงการ

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำางานอย่างมีความสุข
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
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	 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังมีโครงการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีบุคลากร 

สายวิชาการที่เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ	ระดับศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตั้งแต่ปี	2558	-	2562	

ฝึกอบรม สัมมนา เสนอผลงานวิจัย ดูงาน

จ�านวน 30 5 84 9

หมายเหตุ	*	นับจ�านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแบบซ�้าคน

	 (ข้อมูลจากกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม

ปีการศึกษา	2558 3 147 320 557 1,027

ปีการศึกษา	2559 8 152 329 563 1,052

ปีการศึกษา	2560 9 157 390 529 1,085

ปีการศึกษา	2561 14 156 411 506 1,087

ปีการศึกษา	2562 18 175 472 439 1,104

ข้อมูลไม่รวมครู	และครูผู้ช่วย	โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	จ�านวน	33	คน	
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7.03%

หน่วย	:	คน	(ร้อยละ)
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การอนุมัติให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา 
ประชุม ดูงาน เสนอผลงานวิจัยและบรรยายพิเศษในต่างประเทศ

จำานวน

128 คน*
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบุคลากร

กลุ่มผู้บริหาร

การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร	เรื่อง	การพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส�าเร็จ

การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	เรื่อง	โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ
“พ.ร.บ.	วินัยการเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	2561”

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	รุ่นที่	1	ปีการศึกษา	2562	

44
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การจัดกิจกรรมการบรรยาย	ขยายผล	ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ
ในหัวข้อ	“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”	รุ่นที่	2/2562

การฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพครู	รุ่นที่	12

การฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะต�าแหน่ง	รุ่นที่	10

45
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการให้บริการ	เรื่อง	ขับขี่ปลอดภัย	ด้วยใจบริการ 

การสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรส�านักงานอธิการบดี	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	
เรื่อง	การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุค	4.0
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กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมสุขภาพในการท�างาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้สอนวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ	(Design	Thinking)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	Design	Thinking	4	Organization	for	FITM

การให้ความรู้เพื่อเข้าสู่ต�าแหน่งวิชาการ	เรื่อง	พี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาการเข้าสู่ต�าแหน่งวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
47
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการพฤติกรรมบ�าบัดเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรม	

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การจัดท�าแผนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ส�าหรับ
ผู้สอน	(Outcome-based	Education	for	Lecturers)

การอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นส�าหรับบุคลากร

การขยับร่างกายกระตุ้นหัวใจด้วยการเต้นแอโรบิค

48
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กิจกรรมการประกวดส�านักงานน่าอยู่

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ส�านกังานอธกิารบดีได้จดักจิกรรมประกวดส�านกังานน่าอยู	่เพือ่เป็นการพฒันาสภาพแวดล้อม

สร้างบรรยากาศในการท�างานที่ดีขึ้น	มีหน่วยงานเข้าร่วม	จ�านวน	19	หน่วยงาน	มีผลการประเมิน	ดังนี้	

	 ระดับหน่วยงานขนาดใหญ่	 ผลการประเมินในระดับดีมาก	 ได้แก่	 กองกิจการนักศึกษา	 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ	 

	 กองกลาง	กองคลัง	และผลการประเมินในระดับดี	กองบริการการศึกษา

	 ระดับหน่วยงานขนาดกลาง	 ผลการประเมินในระดับดีมาก	 ศูนย์ผลิตต�าราเรียน	 และผลการประเมินในระดับดี	 ได้แก่	 

	 กองงานพัสดุ	กองแผนงาน	กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์	และกองกฎหมาย

	 ระดับหน่วยงานขนาดเล็ก	 ผลการประเมินในระดับดีมาก	 ได้แก่	 กองส่งเสริมวิชาการ	 กองงานส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	 

	 ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ	 ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและส่ิงจูงใจ	 และหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 และผลการประเมิน 

	 ในระดับดี	ได้แก่	ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ	IAESTE	Thailand	และศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

	 ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ที่สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน	 การวิจัย	 และ 

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	ดังนี้

การจัดการความรู้ของส�านักงานอธิการบดี	ครั้งที่	1	และครั้งที่	2	เรื่อง	เทคนิคการแปลผลที่ได้จากแบบประเมินออนไลน์	และ
เทคนิคการท�า	PowerPoint	เพื่อการน�าเสนอเบื้องต้น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภายในมหาวิทยาลัย	โดยการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ครั้งที่	6	ภายใต้ชื่องาน
KM	Sharing	day	2019	“KMUTNB’s	60th	Anniversary	:	Invention	to	Innovation”

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาคิดเป็น	ท�าเป็น	

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากผู้เกษียณอายุราชการ 

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เรื่อง	ประสบการณ์ชีวิตด้านเทคนิคการสอน	การท�าวิจัย	บริการวิชาการ
การบริหารจัดการเรียนการสอน	และการบริหารจัดการด้านการบริการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เรื่อง	แบ่งปันประสบการณ์	ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอย่างมืออาชีพ	(ใบ	กค.	และ	ใบ	กว.)
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เรื่อง	การบริหารจัดการระบบพัสดุให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เรื่อง	การแปลงข้อความรูปภาพเป็นตัวอักษรด้วย	Line	กับเอกสารประกอบการเรียนการสอน	และ
เรื่อง	การปฏิบัติงานร่วมกันโดย	Google	Team

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เรื่อง	Give	and	Get	ในหัวข้อ	Zotero	ตัวแทน	Endnote	จัดการเอกสารอ้างอิงแสนง่าย	และหัวข้อ	
การเรียนรู้วิทยาการค�านวณ	(Python	Programing)
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ  

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท้ังด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการของ

องค์กร และข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรออกสูส่าธารณะเพือ่ประชาสมัพนัธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชงิรุกให้กบัผู้บรหิาร บคุลากร นักศกึษา  

ศษิย์เก่า ผูป้กครอง ตลอดจนบคุคลทัว่ไป ได้รบัรูร้บัทราบในการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั ทัง้ผลงานทางวชิาการ ผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมของบุคลากร ผลการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ  ของนักศึกษา ตลอดจนความร่วมมือกับองค์กรที่หลากหลายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ อย่างถกูต้อง รวดเรว็และทัว่ถงึ น�าไปสูก่ารยอมรบัในผลงานจากสงัคม ส่งเสรมิการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอมหาวทิยาลยั

ด�าเนนิการผ่านสือ่ในช่องทางต่าง ๆ  อาท ิเวบ็ไซต์ มจพ., เพจ Facebook, E-mail, Line, Twitter, Youtube รวมทัง้สือ่สารมวลชน

ทกุแขนง โดยมหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการจดัท�าโครงการต่าง ๆ  เพือ่การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ในงาน Dek-D’s TCAS Fair ครั้งที่ 10 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสมัพนัธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชงิรุกอย่างมีประสทิธภิาพ

www.kmutnb.ac.th

53

An
nu

al
 R

ep
or

t 2
01

9

Inner_53-102.indd   53 25/3/2563 BE   12:00



รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและพัฒนาศักยภาพผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี 

การประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยก�าหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ทั้งในสื่อสังคมออนไลน์
ในรูปแบบเว็บไซต์ เฟสบุค และไลน์ทางการ (Line Official: @citkmutnb) เพื่อการกระจายข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูล
ในรูปแบบของสังคมในยุคปัจจุบัน 

54

Inner_53-102.indd   54 25/3/2563 BE   12:00



การแนะแนวการศึกษาและคัดเลือกผู้เรียนต่อระดับอุดมศึกษา 

การเผยแพร่ภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการท�ากิจกรรมชุมชน/เพื่อสังคม
การบริการวิชาการ การปรับปรุง Website ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์มากขึ้น โดยเพิ่มส่วนของ
ปฏิทินกิจกรรม , ช่องทาง Social media , วิดีโอเกี่ยวกับคณะและการปรับปรุงการแสดงผล User interface ให้เหมาะสม
กับงานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่าน Facebook official และ Youtube channel 

การประชาสัมพันธ์ (Open House) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก

โครงการกิจกรรม ICIT DAY 2019 ของส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  มหาวทิยาลยัได้พฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศทีใ่ช้ในการบรหิารทรพัยากรของมหาวทิยาลยั ในด้านวชิาการและการวจิยั

ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดที่จะปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีอยู่ให้สามารถท�างานร่วมกันด้วยการออกแบบและพัฒนาระบบ

การจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ 

การใช้งานคอมพวิเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสารสนเทศต่าง ๆ  ภายในมหาวทิยาลยั ดงันี้

   ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด�าเนินงานภายใต้ 

มาตรฐานคณุภาพ และมกีารตรวจตดิตามเป็นประจ�าทกุปี ด้วยระบบจดัการ

คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ตรวจประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์

มาตรฐานทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด และประเมนิคุณภาพการพฒันาซอฟต์แวร์ 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ได้มีการรับรองว่ามีการพัฒนาซอฟแวร์ 

ที่มีการบริหารโครงการ (project management) และกระบวนการติดตั้ง 

ซอฟแวร์ (Software Implementation Process) สอดคล้องตาม 

มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 : 2011

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้งานภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่

1. ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ 2. การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 (E-Doc New)

การประเมินและตรวจติดตามคุณภาพภายในส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมเรื่อง Big Data กับการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

การพัฒนาระบบการท�างานภายในหน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่

1. ระบบการตรวจสอบสถานะการด�าเนินงานของระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการประยุกต์รหัสคิวอาร์โค้ด (QR-Code)

บันทึกข�อความ

Scan
The Code
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2. ระบบสารสนเทศในการจัดตารางวันคุมสอบของบุคลากร

3. การพัฒนาระบบโทรศัพท์ IP Phone

การพัฒนาระบบการจัดการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์

ภายในหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดท�าโครงการทดลอง

ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณออนไลน์ และระบบสารสนเทศ

เพื่องานสหกิจศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

Router_A

PBX_A

110.87.65.24 110.87.65.25
Router_B

1001 1002 1003

PBX_B

2001 2002 2003

Internet

59

An
nu

al
 R

ep
or

t 2
01

9

Inner_53-102.indd   59 25/3/2563 BE   12:01



รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตั้งระบบส�ารองข้อมูล โดยใช้อุปกรณ์ส�ารองข้อมูลบนระบบเครือข่าย 

แบบ NAS (Network-Attached Storage) มีเนื้อที่ใช้งานในการเก็บข้อมูล 7.6 TB และชุดอุปกรณ์ File server ท่ีม ี

ส่วนการจัดเก็บข้อมูล 1.2 TB จ�านวน 7 หน่วย และอุปกรณ์ส�ารองไฟฟ้า ขนาด 2.2 kVA ซ่ึงจะเป็นข้อมูลส�าคัญของคณะ 

นอกเหนือจากการเก็บไว้ในระบบ Cloud 

  นอกจากนี้ มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office และระบบการเบิกจ่ายวัสดุและสารเคมีที่นักวิทยาศาสตร์และ 

นักวิจัยใช้ด�าเนินการ รวมท้ังมีการจัดหาและด�าเนินการสร้างระบบ Building Energy Management system (BEMs)  

โดยการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละชั้น และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ 

ที่ติดตั้งในอาคาร เพื่อประเมินการใช้พลังงาน

  การจัดท�าระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบค�านวณผลการเรียนล่วงหน้าเพื่อช่วยในการวางแผนการเรียนส�าหรับนักศึกษา  

โดยได้มีการน�าระบบนี้ลงในเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
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  มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียว และเน้นการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมถึงเรื่อง 

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ผลการส�ารวจของ UI Green Metric World University Ranking 2019 ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยติดอันดับที่ 8 

มหาวทิยาลยัสเีขยีวของประเทศไทย จาก 37 มหาวทิยาลัยในประเทศ และอันดบัที ่161 ของโลก จาก 780 แห่งท่ัวโลก ด้วยคะแนน 

6,350 คะแนน โดยการส�ารวจดังกล่าว จัดท�าโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) เพื่อส่งเสริมให้ 

สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยท่ัวโลกจัดระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืน การจัดการ 

สิ่งแวดล้อมท่ีดี โดยค�านึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งคะแนนรวม ปี 2019 นี้สูงกว่าปี 2018 ที่ผ่านมา 275 คะแนน (ปี 2018  

ได้คะแนนรวม 6,075) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีโครงการ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว อาทิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับส�านักงานเขตบางซื่อ และบริษัท เอสซีจี จ�ากัด (มหาชน)
ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณ

เกาะกลางถนนพิบูลสงคราม ตั้งแต่คลองบางเขนใหม่ จนถึงหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การรณรงค์การประหยัดพลังงานในอาคาร และโครงการกิจกรรมรณรงค์การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์

โครงการ Single use plastic จ�าพวกหลอด

 โครงการส�านักงานสีเขียว (Green Office) 
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เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนอง

     ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท�าเป็น  

     ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย – เยอรมัน)

เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง  

     เครือข่ายของวิชาการและวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน

เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพ 

     ที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
KMUTNB Strategic2

บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การพัฒนาการจัดการศึกษา

  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวถึงการผลิตบัณฑิตตามนโยบายการปฏิรูป

อุดมศึกษาไทย โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความพร้อมและมีศักยภาพ 

ที่จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ทั้งหลักสูตรปริญญา (Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร 

(non-degree) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  

ส่วนการด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอโครงการเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต 

ตามนโยบายการปฏริปูอดุมศกึษาไทยสู ่New S-Curve นัน้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือมหีลกัสตูรทีไ่ด้รบั 

การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง ส�าหรับอุตสาหกรรม New growth 

engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2561 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระยะที่ 1 มีหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree) 

จ�านวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรประเภทปริญญา (Degree) จ�านวน 9 หลักสูตร โดยหลักสูตรประเภทปริญญา (Degree)  

จ�านวน 9 หลักสูตร ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ มีการจัดการเรียนการสอนแล้ว ดังนี้

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง 

 2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยี 

  วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

 4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์

 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

  ซึง่หลกัสตูรทีต่อบโจทย์ในโครงการสร้างบณัฑติพนัธุใ์หม่นัน้ ทางมหาวิทยาลยัได้จดัการเรยีนการสอนทีส่อดรบักบันโยบาย

การปฏิรูปอุดมศึกษา ดังนี้

 1. เป็นหลักสูตรสาขาวิชาท่ีมีความพร้อมท่ีจะต่อยอดเพื่อพัฒนาสมรรถนะคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา การเรียนการสอน  

  และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 2. ลกัษณะหลักสตูรทีบ่รูณาการหลายศาสตร์ และมกีารจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก 

  รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

 3. มกีารก�าหนดเป้าหมายการผลติทีมุ่ง่สูก่ารยกระดบัการผลิตบัณฑติและคนในวยัท�างาน ให้เป็นบคุคลทีม่คีณุภาพพร้อมท�างาน 

  โดยมีทักษะและสมรรถนะ และสร้างการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม
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 4. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนต้องสนับสนุน เทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับลักษณะสาขาวิชาและสภาพปัจจุบัน 

  ของโลก มคีวามร่วมมอืกบัต่างประเทศ การจัดการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการท�างาน (Work-Integrated Learning : WiL)  

  โดยมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกงาน/ท�างานใน 

  สถานประกอบการ ตลอดจนทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพเม่ือส�าเร็จการศึกษาสามารถท�างานได้ทันทีและมีคุณภาพ   

  การยกระดับการจัดการเรียนการสอน การเสริมสร้างความรู้ความช�านาญให้กับผู้เรียนเพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ   

  ตรงตามเป้าหมายทีก่�าหนดในหลกัสตูร นโยบายรฐับาล และยทุธศาสตร์ของชาต ิรวมถงึจดัแนวทางการวดัและประเมนิผล 

  ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตมีคุณภาพตามที่ก�าหนดไว้

  ส�าหรับปีการศึกษา 2562 ทางมหาวิทยาลัย ได้ด�าเนินการเสนอหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree)  

จ�านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรประเภทหลักสูตร (Degree) จ�านวน 3 หลักสูตร ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ในปัจจุบนัปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื มส่ีวนงานท่ีท�าหน้าทีจ่ดัการเรียนการสอน 

16 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีและ 

การจัดการอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย

นานาชาต ิคณะพฒันาธรุกจิและอตุสาหกรรม และคณะบรหิารธรุกจิและอตุสาหกรรมบรกิาร ซึง่ได้ด�าเนนิการสอนรวมท้ังสิน้ 188 

หลักสูตร จ�าแนกเป็นระดับปริญญาเอก 33 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 17.55 ระดับปริญญาโท 60 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 31.91  

ระดับปริญญาตรี 92 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 48.94 และระดับต�่ากว่าปริญญาตรี (หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์) 3 หลักสูตร 

คิดเป็นร้อยละ 1.60 โดยเปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น จ�านวน 6 หลักสูตร ดังนี้

ระดับ หลักสูตร / สาขาวิชา ส่วนงาน

ปริญญาโท
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี  

 อุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรม4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

 สาขาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล  

 (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนวัตกรรมดิจิทัล

 นอกจากน้ียังมีหลักสูตรของกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ซึ่งเป็นสถาบันสมทบเปิดสอนจ�านวน 1 หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง

65

An
nu

al
 R

ep
or

t 2
01

9

Inner_53-102.indd   65 25/3/2563 BE   12:01



รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม

  มหาวทิยาลยัมกีารส่งเสรมิหลกัสตูร เพือ่พฒันาคุณลักษณะบณัฑิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอตุสาหกรรม

และสังคม โดยเน้นการสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษามีการฝึกปฏิบัติจริง สร้างประสบการณ์

ก่อนการเข้าสู่การท�างานจริง และมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง 

ตลาดแรงงานในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร อาทิ

การทบทวนความรู้เตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ความสอดคล้องของเกณฑ์และกระบวนการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน 

คุณภาพการศึกษาจาก (ABET)

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง (ABET)
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การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับภูมิภาค

นักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทกลุ่มโครงงานสายวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ในชื่อโครงงาน “การประยุกต์ใช้เทคนิค DMAIC ลดน�้าหนักบรรจุเกินมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซูริมิ”
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาครัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ 

ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย อย่างเป็นรูปแบบ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้จริง ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ มีทักษะ

ความสามารถในการปฏิบัติซึ่งจะต่อยอดสู่การน�าไปประยุกต์ใช้จริงในภาครัฐ เอกชนและอุตสาหกรรม 

การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการแปลงโฉมธุรกิจในสี่มิติ หัวข้อ “สถิติชั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์”

โดยศึกษาดูงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ เส้น สี ดีไซน์ 2019 ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ท�าอย่างไรให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความส�าเร็จ

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท�าเป็น
ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน)
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 นอกจากน้ียงัได้เชญิทรงคณุวฒุจิาก Hochschule Bremerhaven, Germany ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลัยจากสหพนัธรฐัเยอรมนี

ที่มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการท�าข้อตกลงทางวิชาการ ในโครงการ Block Lecture มาบรรยายให้ความรู้ ด้าน Human 

Resource Management

 การจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีม่ผีูส้อนร่วมจากสถานประกอบการ ได้แก่ บรรยายพเิศษ เรือ่ง “พลกิโฉมธรุกจิ SME 

ด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม ประสบการณ์และหนทางข้างหน้า” จากบริษัท ไทยเทคโนกลาส จ�ากัด มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ 

แก่นักศึกษา

การเชญิผูท้รงคณุวฒุทิีป่รกึษาและนกัจดัการโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อปุทานจากบรษิทัชัน้น�า ผูท้รงคณุวฒุฝ่ิายจดัตัง้เขตปลอดอากร 

กรมศลุกากร ผูท้รงคณุวฒุจิาก Department Manager การบินไทย กรรมการผูจ้ดัการบรษัิท Supply Chain Guru มาบรรยาย 

ให้ความรู้

การเยี่ยมชมฟาร์มกังหันลมผลิตไฟฟ้า บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ากัด โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบริษัท 

เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ากัด เป็นผู้แนะน�าเกี่ยวกับการท�างานของระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในฟาร์มกังหันลมผลิต
69
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีโครงการสหกิจศึกษาและโครงการฝึกงาน ร่วมกับสถานประกอบการ  

จ�านวน 7 แห่ง ได้แก่ บริษทั มรกต อนิดสัตรีส์้ จ�ากดั (มหาชน) บรษัิท สยามมชิลนิ จ�ากดั บรษิทั อเิลคโทรลกัซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

บรษัิท ซมูโิตโม อเิลค็ตรกิ ไวริง่ ซสิเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ไออาร์พีซ ี

คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด และองค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมพัฒนา 

 โครงการครูอุตสาหกรรมในห้องเรียนมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการเรียนการสอน หัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน 

ในงานวจิยัและภาคอตุสาหกรรม” จากบรษัิท พทีทีี โกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) หัวข้อเรือ่ง“Biopolymer, biodegradable 

polymer and their applications” จากบรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) และหวัข้อเรือ่ง “Rubber technologies, compounds 

and products จากบริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักศึกษา
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  มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้งที่จัดโดยนักศึกษาและในส่วนของมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้จัดขึ้นตลอดจน 

การบูรณาการวิชาการในรูปแบบกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจาก

การเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะส�าเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ทั้งคุณภาพและคุณธรรม 

ตามปณิธานและกรอบบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาที่จัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

การจัดกิจกรรมนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ดังนี้

กิจกรรมด้านวิชาการ อาทิ การอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรไฟล์อย่างมืออาชีพ การเขียนจากชีวิต 

การมองธรรมชาติผ่านเลนส์ การสัมมนาชมรมสื่อและสิ่งพิมพ์ ค่ายนักโปรแกรมเมอร์น้อย เป็นต้น

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การตักบาตรประจ�าสัปดาห์ การไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 37 เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา 

การจัดการเรียนการสอนดนตรีสากล การประกวดดนตรีไทยมงกุฎวดีดนตรีสยาม ครั้งที่ 3 การจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ 

ทางก้าวหน้า การรวมน�้าใจสานฝันให้น้อง ใยศิลป์ ครั้งที่ 28 เป็นต้น 

เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
เครือข่ายของวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กจิกรรมด้านอาสาพฒันาและบ�าเพญ็ประโยชน์ อาท ิการเข้าค่ายจดุประกาย ค่ายคนืปัญญาสูม่าตภุมู ิค่ายอาสาเสรมิสร้างชวีติ 

และสุขภาพ การส�ารวจค่ายอาสาพัฒนาชนบท การปฐมนิเทศสมาชิกชมรม การสัมมนาชมรมชีวิตและสุขภาพ ค่ายกิจกรรม

สัมพันธ์ เป็นต้น

กจิกรรมด้านกฬีา อาท ิการแข่งขนัมวยสากลภายใน ประจ�าปี 2562 การแข่งขนัหมากกระดานสานสมัพนัธ์ ครัง้ที ่3 การฝึกอบรม 

การสอนว่ายน�้า ประจ�าปี 2562 การจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส TASA พระนครเหนือ 2019 การแข่งขันแบดมินตัน 

เชื่อมความสัมพันธ์ การแข่งขันบาสเกตบอล KMUTNB Basketball Tournament 2018 เป็นต้น

กิจกรรมส่วนกลาง อาทิ การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 การพัฒนาศักยภาพผู้น�านักศึกษา  

รุ่นที่ 9 เอ็นจิเนียอบอุ่น ปีการศึกษา 2562 การพัฒนาศักยภาพผู้น�าสภานักศึกษา 3 วิทยาเขต ลูกพระจอมจิตอาสา  

ประจ�าปีการศึกษา 2562 เปิดโลกกิจกรรม มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจ�าปีการศึกษา 2562 การเตรียมความพร้อม 

สู่การเป็นนักกิจกรรม เป็นต้น
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การให้บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาทิ นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 27

Smart KMUTNB โลกทัศน์อาชีพ เป็นต้น

การให้บรกิารด้านวนิยัการศกึษา อาทิ การประกาศคณุงามความดี การเยีย่มค่ายฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร การเตรยีมความพร้อม

เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร การส่งเสริมความรู้ด้านวินัยนักศึกษาและวิชาทหาร การเสริมสร้างพื้นฐานระเบียบวินัย เป็นต้น

การให้บริการสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษา อาท ิการฝึกอบรมช่วยชวีติข้ันพืน้ฐาน วันรณรงค์ตรวจเอชไอวแีห่งชาต ิเป็นต้น 
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การให้บริการทุนการศึกษา มีกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับทุนนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยทุนการศึกษาทั่วไป และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

มีการจัดสรรทุนการศึกษา ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน  

   ศษิย์เก่า เป็นต้น มหาวิทยาลยัจดัสรรทนุการศึกษาส�าหรบันกัศึกษาของมหาวทิยาลัยทีม่คีวามเดอืดร้อน/ความสามารถ 

   ด้านต่าง ๆ /เรยีนด ี/ฉกุเฉนิเพือ่การศกึษา เพือ่เป็นการสนบัสนนุนกัศึกษาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนและจบไปเป็นบณัฑติ 

   ที่สมบูรณ์ โดยมีทุนการศึกษาที่มอบแก่นักศึกษา จ�านวนทั้งสิ้น 1,778 คน

  2. กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) ซึง่มหาวทิยาลัยได้ด�าเนนิการตามนโยบายรฐับาลในการสนบัสนนุ ให้นกัศกึษา 

   ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ และส�าหรบักองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศึกษาทีผู่กกบัรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซ่ึงคุณสมบติัเบ้ืองต้น  

   คอื มีรายได้ครอบครวัเกนิปีละ 150,000 บาท และมคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ที ่สกอ. ก�าหนดเรือ่งหลกัสตูรและสาขาวชิา  

   จ�านวนรวมทั้งสิ้น 4,045 คน รวมมูลค่าทุน 138,026,550 บาท 

การให้บรกิารหอพกันกัศกึษา มหาวทิยาลยัให้บรกิารศนูย์ทีพ่กัเพือ่การเรยีนรู้และสนัทนาการ หอพกันกัศกึษา ทีก่รงุเทพมหานคร 

โดยเปิดให้บริการแก่นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา เพื่อรองรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) และระดับปริญญาตรี ซึ่งมีภูมิล�าเนาอยู่ในต่างจังหวัดและปริมณฑล นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการ

ทีพ่กัอาศยัส�าหรบันกัศกึษาชาวต่างชาตด้ิวย มหาวทิยาลยัมีนโยบายให้นกัศกึษาต่างคณะหรอืวทิยาลยั ซึง่มพีืน้ฐานทางความรูแ้ละ

ความสนใจ ที่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ซึ่งกันและกันอันจะเป็นแนวทาง

น�ามาซ่ึงความเข้าใจและเกดิความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั และมกีารจดักจิกรรมต่าง ๆ  เสรมิให้กบันกัศกึษา อาท ิการพฒันาคณุภาพชวีติ

ด้วยกิจกรรม 5ส. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และท�าบุญตักบาตร โครงการปฐมนิเทศและรับนักศึกษาใหม่ประจ�าปี เป็นต้น

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ�านวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ มจพ.กรุงเทพฯ วิทยาเขต

ปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ดังนี้

601คน

มจพ. กรุงเทพฯ

ภาคการเร�ยนที่ 2 ป�การศึกษา 2561

ภาคการเร�ยนที่ 1 ป�การศึกษา 2562 

781คน

1,024 คน

ภาคการเร�ยนที่ 2 ป�การศึกษา 2561

ภาคการเร�ยนที่ 1 ป�การศึกษา 2562 

1,162 คน

588 คน

ภาคการเร�ยนที่ 2 ป�การศึกษา 2561

ภาคการเร�ยนที่ 1 ป�การศึกษา 2562 

765 คน

มจพ. ว�ทยาเขตปราจ�นบุร� มจพ. ว�ทยาเขตระยอง
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การให้บริการห้องสมุด ส�านักหอสมุดกลาง มีบทบาทเป็นศูนย์รวมสรรพวิทยาการที่ได้มาตรฐานระดับมหาวิทยาลัย ให้บริการ 

ด้านวิชาการประกอบด้วย หนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศนศึกษา ฯลฯ นอกจากน้ียังน�าระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพมาใช้ 

ในการบรกิารแก่นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากร ตลอดจนบคุคลทัว่ไป เพ่ือมุง่หวงัให้เป็นแหล่งสนบัสนนุ ส่งเสรมิบรกิารทางวชิาการ 

ของมหาวทิยาลยัและพฒันาให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าเท่าทนัโลกปัจจบุนั ส�านกัหอสมดุกลางให้บรกิารสารสนเทศแก่นกัศกึษา อาจารย์ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ส�านักหอสมุดกลางและ 

ห้องสมุด มีบริการหนังสือท่ัวไป หนังสืออ้างอิง มาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ สิ่งพิมพ์รัฐบาล รายงานวิจัย วารสาร 

หนงัสอืพมิพ์ โสตทศันวสัด ุฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ เช่น E-Book E-Research E-Journal E-Thesis E-Project ฐานข้อมลูออนไลน์ 

และเอกสารผลงานวิชาการ โดยมีการจัดเก็บและการค้นคืนอย่างเป็นระบบ และยังให้บริการผ่านเว็บไซต์ของส�านักหอสมุดกลาง 

ที่ http://library.kmutnb.ac.th ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการ ดังนี้

 อกีทัง้ยงัมบีรกิารพืน้ฐานทีจ่ดัขึน้เพ่ือการเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ ได้แก่ บรกิารตอบค�าถามและช่วยการค้นคว้า (Information 

Services) บริการยืม-คืน (Circulation Services) บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew online) บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter 

Library Loan) บริการน�าส่งเอกสาร (Document Delivery) บริการจองหนังสือ (Request) บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless 

Zone) บริการวารสารและเอกสาร บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการแจ้งข่าวสารผ่านอีเมลล์ Facebook และ @Line เป็นต้น 

รวมถึงมีบริการสนับสนุนการท�าวิจัยและการท�าผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษาระดับ

บณัฑติศกึษาด้วยการรวบรวมผลงานวจิยัของนกัวจิยั ผลงานวิชาการของอาจารย์และบคุลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ตลอดจนมีบริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคลและบริการห้องค้นคว้ากลุ่ม อีกด้วย

หนังสือทั่วไป 230,536 เล่ม

นวนิยาย 4,903 เล่ม

หนังสือพิมพ์ 20 เรื่อง

ปริญญานิพนธ์ 20,572 เล่ม

กฤตภาค 1,115 รายชื่อ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4,302 รายชื่อ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 30,333 เล่ม

งานวิจัย 7,953 เล่ม

วิทยานิพนธ์ 9,099 เล่ม

วารสาร 195 รายชื่อ

สื่อโสตทัศน์ 9,762 รายการ

สิ่งพิมพ์รัฐบาล 2,633 ฐานข้อมูล
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษา ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ด้านวิชาการและ

ประสบการณ์ทางวชิาชพี ทีเ่ป็นเครอืข่ายทางวชิาการ ได้แก่ บรษิทั สุขสมบรูณ์น�า้มนัปาล์ม จ�ากดั บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั 

(มหาชน) ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน บริษัท SCG chemicals จ�ากัด บริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง  

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปทุมธานี เป็นต้น

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหวิทยาการ

  มหาวทิยาลยัมกีารจดัการเรยีนการสอนรปูแบบสหวทิยาการ ด้วยการน�าองค์ความรูท้ีห่ลากหลายมาพฒันาและใช้ประโยชน์

ได้จริง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้แก่นักศึกษา  

และมีการจัดให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยพัฒนา เพื่อเป็น 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ รวมถึงการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อาทิ

  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมท�าโปรเจคสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ ได้แก่

   การน�าแนวคิดลีนมาใช้ในการลดต้นทุนสายการผลิตสารออกฤทธ์ิกับแมลง กรณีศึกษา บริษัท เชร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น  

   (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

   แนวทางการพัฒนากิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ตามรอยโครงการทูบีนัมเบอร์วัน บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จ�ากัด

   การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC Analysis ในการจัดหมวดหมู่สินค้าทั่วไปส�าหรับงานจัดซื้อ กรณีศึกษา บริษัท ยามาฮ่า 

   มอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

   การศกึษาการตดัสนิใจการจดัจ้างผูใ้ห้บรกิารด้านโลจสิตกิส์ ด้วยกระบวนการจดัหาเชิงกลยทุธ์ กรณศึีกษา บรษิทั ปนูซีเมนต์ 

   นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

  นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมชั้นน�าในกลุ่มประเทศ

อาเซียน โรงแรม JW Marriott Hotel Beijing 
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 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีเครือข่ายทางวิชาการ ภายใต้งาน “Teaching 

Academy” ร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเครือข่ายทั้งส้ิน 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับ Namseoul University

การน�าเสนอผลงานสหกิจศึกษา (The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry

and Management 2019 (COCEAM2019) โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร

  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน จัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบสหวิทยาการ ในรายวิชา 

ฝึกงานอุตสาหกรรม (Industrial Internship) โดยมีสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา ได้แก่ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ�ากัด บริษัท  

โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จ�ากัด บริษัท โปรวัน ปิโตรเลียม

แอนด์แอสฟัลท์ จ�ากัด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท ไทยเทคโนกลาส จ�ากัด เป็นต้น
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ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามคณะ

คณะ

จำานวนผู้สำาเร็จ

การศึกษา (คน)

จำานวนผู้ตอบ

แบบสำารวจ

(คน)

บัณฑิต

ที่ได้งานทำา

ภายใน 1 ปี (คน)

ร้อยละของ

บัณฑิตที่ได้งานทำา

ภายใน 1 ปี

บัณฑิต

ที่ศึกษาต่อ

(คน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 978 955 783 89.25 80

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 314 310 263 88.64 16

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 974 960 795 88.05 59

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 304 303 260 88.89 12

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,075 1,064 921 88.11 28

วิทยาลัยนานาชาติ 32 31 25 86.21 2

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 308 305 271 88.51 0

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 117 116 101 89.38 3

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 53 53 46 88.46 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 104 102 86 87.37 4

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 84 83 64 86.11 9

คณะบริหารธุรกิจ 369 365 320 89.34 8

รวมทั้งหมด 4,712 4,647 3,935 88.51 222

การพัฒนาหลักสูตร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงให้เป็นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) (ฉบบัที ่37) 

พ.ศ. 2558 ครบทุกหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรจะมีผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งใน

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี มีหลักสูตรใหม่ จ�านวน 

5 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง จ�านวน 15 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรใหม่จ�านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตร

ปรับปรุง จ�านวน 12 หลักสูตร

ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ได้ด�าเนนิการส�ารวจภาวะการมีงานท�าของบณัฑติ รุน่ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่ 3 - 21 กันยายน 2561 และได้ให้บัณฑิตปรับปรุงข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (หลังส�าเร็จการศึกษา 9 เดือน)  

มีผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จ�านวน 4,712 คน มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ�านวน 4,599 คน และกรอกแบบส�ารวจภาวะ

การมีงานท�าของบัณฑิต จ�านวน 4,647 คน คิดเป็นร้อยละ 98.62 สรุปผลการส�ารวจได้ ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพ
ที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ

79

An
nu

al
 R

ep
or

t 2
01

9

Inner_53-102.indd   79 25/3/2563 BE   12:02



รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2560 มีผู้ที่ท�างานแล้วและเป็นงานใหม่ ซึ่งการประกอบ 

อาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาและการได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ตามเกณฑ์ของ ก.พ. พบว่า บัณฑิตมีการประกอบอาชีพ 

ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน จ�านวน 3,369 คน คิดเป็นร้อยละ 85.62 และได้รับเงินเดือนสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ. จ�านวน 2,565 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.18

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
บัณฑิต

ทั้งหมด

ประกอบอาชีพสอดคล้องกับสาขาวิชา การได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ ก.พ.

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2,053 1,745 85.00 308 15.00 562 27.37 1,491 72.63

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 783 652 83.27 131 16.73 163 20.82 620 79.18

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 263 232 88.21 31 11.79 84 31.94 179 68.06

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 921 780 84.69 141 15.31 298 32.36 623 67.64

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 86 81 94.19 5 5.81 17 19.77 69 80.23

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1,231 1,077 87.49 154 12.51 474 38.51 757 61.49

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 795 689 86.67 106 13.33 276 34.72 519 65.28

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

การอุตสาหกรรม
271 238 87.82 33 12.18 125 46.13 146 53.87

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 101 88 87.13 13 12.87 60 59.41 41 40.59

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม
64 62 96.87 2 3.13 13 20.31 51 79.69

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการผังเมือง
260 218 83.85 42 16.15 144 55.38 116 44.62

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 260 218 83.85 42 16.15 144 55.38 116 44.62

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ

การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์

391 329 251 62 49 190 119 201 181

วิทยาลัยนานาชาติ 25 22 88.00 3 12.00 3 12.00 22 88.00

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม

บริการ
46 36 78.26 10 21.74 26 56.52 20 43.48

คณะบริหารธุรกิจ 320 271 84.69 49 15.31 161 50.31 159 49.69

รวม 3,935 3,369 85.62 566 14.38 1,370 34.82 2,565 65.18
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ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต
 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต  

รุ่นปีการศกึษา 2560 ตามกรอบมาตรฐานระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) ทีส่�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ก�าหนด

ครอบคลุมคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าในภาพรวม 

นายจ้างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05

 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังได้ส�ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต รุ ่นปีการศึกษา 2560 ตามอัตลักษณ์  

“บัณฑิตที่คิดเป็น ท�าเป็น” พบว่าในภาพรวม นายจ้างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01

รวม 4.05

4.01รวม

วิศวกรรมศาสตร์ 4.08

4.04วิศวกรรมศาสตร์

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.18

4.18ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3.94

3.91วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 3.93

3.85เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4.44

4.38เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ศิลปศาสตร์ประยุกต์ 4.16

4.21ศิลปศาสตร์ประยุกต์

อุตสาหกรรมเกษตร 4.00

3.85อุตสาหกรรมเกษตร

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 4.06

4.01สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3.64

3.92วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3.89

3.95วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริหารธุรกิจ 4.03

3.95บริหารธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 4.38

4.34พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมริการ 4.18

4.11บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมริการ

วิทยาลัยนานาชาติ 4.11

4.21วิทยาลัยนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติฯ 4.54

4.00บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.06

4.03วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน่วย : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
 ของนายจ้าง

หน่วย : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
 ของนายจ้าง
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กิจกรรมส่งเสริมบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมบัณฑิตที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง โดยส่วนงานการจัดการเรียนการสอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่

การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ National Chung Cheng University: 
Winter School Program Kyushu Institute of Technology, Iizuka Campus ประเทศญี่ปุ่น Universiti Tunku Abdul 
Rahman ประเทศมาเลเซีย National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน เป็นต้น

การจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติทาง
ด้าน Soft Skill อาทิ ทักษะในการน�าเสนอ การประกวด
โครงการ Science Exhibition Day ในระดับชาติและ
นานาชาติ การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสอบ TOEIC เป็นต้น

การจดักจิกรรมพฒันาแบบทดสอบภาษาองักฤษ K-StEP เพ่ือเทียบเคยีงกบัเกณฑ์ของ TOEIC ตามแนวทางของ CEFR การอบรม 
OBE เพื่อการพัฒนาแบบทดสอบ และการเสวนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ในวิชาภาษาอังกฤษ (Seminar 
on Creative-based Education in English Language Learning)

การน�าเสนอผลงานวิจัย 47th International Exhibition 
of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
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การสัมมนาทางวชิาการและศึกษาดงูาน ณ ประเทศไต้หวนัและ 
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการกระจายสินค้า 
การจัดการคงคลัง และการขนส่งทางน�้า ณ Japan Post 
Service และ Port of Kobe รวมถงึจัดให้มกีารเรยีนหลกัสตูร
ระยะส้ันทางด้านโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน และการค้าระหว่าง
ประเทศ Kyoto Sangyo University และ Kyoto University

ความร่วมมอืด้านสถาปัตยกรรมระหว่างสภาคณบดสีถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST ) และสมาคมสถาปนกิสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพัฒนาบัณฑิตในการประกอบอาชีพในอนาคต

การจัดกิจกรรมการออกแบบและจัดสร้างยานยนต์ เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน “โครงการวิจัย ออกแบบและพัฒนายานยนต์  
(TSAE Auto Challenge 2019)” และโครงการนทิรรศการแสดงผลงานวจิยัและสิง่ประดษิฐ์ ประจ�าปี 2562 ตอน เปิดโลกวสัดุ

การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โรงเรียนการบินศรีราชา เอวิเอชั่น โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
บริษัท นันทวัน จ�ากัด 

ความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนานักศึกษา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
บริษัท ไดเซลกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท อัสโตรเบอร์รี่ จ�ากัด

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย การผลิตนวัตกรรม
และการพัฒนาบุคลากร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล�าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 
บริษัท เอมเมจิน จ�ากัด
บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จ�ากัด
บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จ�ากัด

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน

โครงการความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ

  มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 108 โครงการ ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ
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หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

กองบัญชาการกองทัพไทย
บริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด

ความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนานักศึกษา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย  
จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มบริษัท โซลิแมค อินโนเวชั่น

ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการ และการวิจัย

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) โครงการการศึกษาและพัฒนาระบบ
โครงข่าวสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โครงการการพัฒนาตู้อบสมุนไพรด้วยรังสีอินฟาเรด
โครงการการพัฒนาเครื่องหั่นตะไคร้หอม
โครงการการพัฒนาเครื่องบดซอยหญ้าปักกิ่ง

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการ

บริษัท ไทยโตโย เดนโซ จ�ากัด โครงการความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด
บริษัท เอซีเอ๊กซ์ เฮิร์บ จ�ากัด

ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการ การวิจัย  
บริการวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเผยแพร่ความรู้ 
ทางกฎหมายและการเมือง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท เจพี ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โครงการความร่วมมือในด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ
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หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รัตนามะขาม จังหวัดชัยภูมิ
อุ่นรัก สานฝัน กรีนฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มชุมชนสัมพันธ์เพื่อการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปราจีนบุรี

โครงการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ/การเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ 
“การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขนาดกลาง
และขนาดย่อม”

สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่โดยใช้สมุนไพร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดปราจีนบุรี โครงการการฝึกอบรมการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด
(ด้านการประมง)

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด โครงการบทบาทของเอนไซม์และจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของเนื้อทูน่า และ Design of Experiment ด้วยโปรแกรม
ส�าเร็จรูป

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ากัด (มหาชน) ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วิทยาลัยอาชีวล�าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี

ความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย การผลิตและการบริการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย โครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง โครงการขวดนี้เพื่อสังคมสีเขียว

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส

บริษัท แอพพลิเคด จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการด้านบุคลากรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย การผลิตและการบริการ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

บริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด โครงการส่งเสริม สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกในการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการห้องสะอาดและอุปกรณ์ทดสอบ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ากัด (มหาชน) โครงการงานวิจัย ข้อมูล เทคโนโลยีและงบประมาณ
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเทศไทย
• American Axle & Manufacturing

 (Thailand) Co. Ltd.

• Bosch Automotive (Thailand) Co., Ltd.

• Delta Electronics (Thailand)

 Public Company Limited

• Du Pont (Thailand) Ltd.

• Dana Spicer (Thailand) Ltd.

• Goethe Institut, Bangkok

• German Thai Chamber of Commerce (GTCC)

• IS Industrie (Thailand) Co., Ltd.

• Ins Thai Limited

• Millcon Stell PLC

• Michelin Siam Co., Ltd.

• Schaeffler (Thailand) Co., Ltd.

• Schneider Electric (Thailand)

• Siam City Cement Public Company Limited

• Siemens Ltd. Thailand

• Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. 

• Total Corbion PLA (Thailand) Ltd.

• Western Digital (Thailand), Co; Ltd.

• Huawei Technologies (Thailand), Co., Ltd.

ประเทศมาเลเซีย
• Universiti Malaysia Perlis

• Universiti Teknikal Malaysia Melaka

• Universiti Teknologi Malaysia

• Universiti Telekom SDN. BHD.

• Universiti Tunku Abdul Rahman

• Universiti Malaysia Pahang 

• Universiti Putra Malaysia

• Universiti Malaysia Sarawak

• Malaysian Institute of Road Safety Research

 (MIROS)

• Ecri Berhad

ประเทศพม�า
• Victoria University College 

ประเทศอินเดีย
• Mahatma Gandhi University in Kerela

• Manipal University Jaipur

ประเทศโอมาน
• German University of

 Technology in Oman

ประเทศออสเตร�ย
• International Society for Engineering Pedagogy

• University of Vienna

• The Graz University of Technology

• University of Applied Sciences Technikum Wien

• University of Applied Sciences Upper Austria

ประเทศเบลเยี่ยม
• Group T- International University College Leuven

• University of Liege

ประเทศบัลแกเร�ย
• Technical University of Sofia

สาธารณรัฐเช็ก
• Technical University of Liberec

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
• University de Lorraine (UL)

• University of Toulouse III Paul Sabatier

• Universtiy of Burgunday

• Institut National Polytechnique de Toulouse

• Grenoble INP Institute of engineering Univ.

 Grenoble Alpes 

• Ecole Nationale Suporieure d’Arts et Metiers

• Ecole Nationale Supériure des Mines de Paris

• Groupe de Reserche en Electrotechnique et

 Electronique de Nancy (Green) Laboratory

• CESI Ecole d’Ingenieurs

• Institut de Soudure

• The French Institute for Advanced Mechanics (IFMA)

ประเทศโรมาเนีย
• Transilvania University of Brasov

ประเทศสว�ตเซอร�แลนด�
• ETH Zurich (Eidgenössische Technische

 Hochschule Zürich)

ประเทศเดนมาร�ก
• University of Southern Denmark

สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี
• Aalen University of Applied Sciences

• Bochum University of Applied Sciences

• Brandenburg University of Technology Cottbus

• Senftenberg

• Bremerhaven University of Applied Sciences

• Chemnitz University of Technology

• Coburg University of Applied Sciences

• Deutsche Gesellschaft für Internationale

 Zusammenarbeit (GIZ)

• Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)

• Dresden University of Technology

• Esslingen University of Applied Sciences

• Fern University in Hagen

• German Society for Welding and Related Processes (DVS)

• Goethe- Institut, Bangkok

• Helmut Schmidt University

• Konstanz University of Applied Sciences

• Landshut University of Applied Sciences

• Leibniz University Hannover

• Rosenheim University of Applied Sciences

• RWTH Aachen University 

• South Westphalia University of Applied Sciences,

 Soest Campus

• University of Siegen

• Fraunhofer Institute

• Conpros Gmbh

ประเทศอิตาลี
• Danieli Far East Co., Ltd.

• Universita degli Studi di Brescia

ประเทศโปแลนด�
• Opole University of Technology

• University of Arts in Poznań
• University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz

• Wroclaw University of Science and Technology (WUST) 

ประเทศสกอตแลนด�
• University of Aberdeen

ประเทศออสเตรเลีย
• Edith Cowan University

• Epic Service Asia Pty. Ltd.

สาธารณรัฐประชาชนจ�น
• Central South University

• Xi’An Jiaotong University

• Anhui University of Technology

• Harbin Institute of Technology

• Northwestern Polytechnical University

• Qingdao University of Science and Technology

• Rubber Valley Co., Ltd.

ประเทศญี่ปุ�น
• Chiba University

• University of Tokyo

• Waseda University

• Osaka University

• Nagoya University

• Nagaoka University of Technology

• The University of Electro-Communication

• Tokyo Institute of Technology

• Kyoto Institute of Technology 

• Kyushu Institute of Technology

• Junsei Education Institution

• Laboratory for Nuclear Reactors,

 Tokyo Institute of Technology

• Nine National Colleges of Technology

 in Kyushu - Okinawa Region (KOSEN)

• Okinawa National College of Technology

• The National Institute of Advanced Industrial

 Science and Technology University

• Japan Material Handling Society

• Japan International Cooperation Agency (JICA)

• Miyagawa koki Co., Ltd.

• Infostellar, Inc. 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
• Bina Nusantara University, Jakarta

• Universitas Atma Jaya Yogyakarta

• Institut Teknologi Sepuluh Nopember

• Institute of Technology and Health Bali 

ประเทศลาว
• Pakpasak Technical College

• Lao-German Technical College

• The Vocational Education Development Institute,

 Ministry of Education and Sports 

ประเทศแอฟร�กาใต�
• University of Witwatersrand,

 Johannesburg

สาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม
• Vietnamese-German University

• Hanoi National University of Education

• Hanoi University of Industrial Fine Arts

• Ho Chi Minh City University of Technology

• International School, Thai Nguyen University

• Vietnam Academy of Science and Technology

• Vietnam Academy of Science and Technology 

• Institute for Tropical Technology, Vietnam

 Academy of Science and Technology 

ประเทศฟ�ลิปป�นส�
• Cavite State University

• De La Salle University – Dasmarinas

• Cebu Technological University

 สาธารณรัฐเกาหลี
• Daegu Gyeongbuk Institute of Science

 and Technology (DGIST)

• Hankyong National University

• Halla University

• Hongik University

• Namseoul University

• Chung-Ang University

• Keimyung University

• University of Seoul

• Soonchunhyang University

• Korea National University of Transportation

• The Korea Automobile Test and Research Institute

 of the Korea Transportation Safety Agency (KATRI)

ประเทศไต�หวัน
• National University of Tainan

• National Chung Cheng University

• National Taipei University of Technology

• National Yunlin University of Science and

 Technology

• National Kaohsiung University of Science and

 Technology 

ประเทศสิงคโปร�
• Singapore Polytechnic

• SIA Engineering Company 

• Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd.

สหรัฐอเมร�กา
• Oklahoma State University

• Oregon State University

• University of Maryland

• University of South Florida

• Ohio State University

• Florida International University

North
America Europe Asia

Australia

Africa

AsiaAustraliaAfricaEuropeNorth
America

6 58 1 2 96

163
Project

โครงการความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างการพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากร 

เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ โดยในปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มโีครงการความร่วมมอืทางวชิาการทีม่กีารด�าเนนิการ 

จ�านวน 163 โครงการ ดังนี้
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ประเทศไทย
• American Axle & Manufacturing

 (Thailand) Co. Ltd.

• Bosch Automotive (Thailand) Co., Ltd.

• Delta Electronics (Thailand)

 Public Company Limited

• Du Pont (Thailand) Ltd.

• Dana Spicer (Thailand) Ltd.

• Goethe Institut, Bangkok

• German Thai Chamber of Commerce (GTCC)

• IS Industrie (Thailand) Co., Ltd.

• Ins Thai Limited

• Millcon Stell PLC

• Michelin Siam Co., Ltd.

• Schaeffler (Thailand) Co., Ltd.

• Schneider Electric (Thailand)

• Siam City Cement Public Company Limited

• Siemens Ltd. Thailand

• Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. 

• Total Corbion PLA (Thailand) Ltd.

• Western Digital (Thailand), Co; Ltd.

• Huawei Technologies (Thailand), Co., Ltd.

ประเทศมาเลเซีย
• Universiti Malaysia Perlis

• Universiti Teknikal Malaysia Melaka

• Universiti Teknologi Malaysia

• Universiti Telekom SDN. BHD.

• Universiti Tunku Abdul Rahman

• Universiti Malaysia Pahang 

• Universiti Putra Malaysia

• Universiti Malaysia Sarawak

• Malaysian Institute of Road Safety Research

 (MIROS)

• Ecri Berhad

ประเทศพม�า
• Victoria University College 

ประเทศอินเดีย
• Mahatma Gandhi University in Kerela

• Manipal University Jaipur

ประเทศโอมาน
• German University of

 Technology in Oman

ประเทศออสเตร�ย
• International Society for Engineering Pedagogy

• University of Vienna

• The Graz University of Technology

• University of Applied Sciences Technikum Wien

• University of Applied Sciences Upper Austria

ประเทศเบลเยี่ยม
• Group T- International University College Leuven

• University of Liege

ประเทศบัลแกเร�ย
• Technical University of Sofia

สาธารณรัฐเช็ก
• Technical University of Liberec

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
• University de Lorraine (UL)

• University of Toulouse III Paul Sabatier

• Universtiy of Burgunday

• Institut National Polytechnique de Toulouse

• Grenoble INP Institute of engineering Univ.

 Grenoble Alpes 

• Ecole Nationale Suporieure d’Arts et Metiers

• Ecole Nationale Supériure des Mines de Paris

• Groupe de Reserche en Electrotechnique et

 Electronique de Nancy (Green) Laboratory

• CESI Ecole d’Ingenieurs

• Institut de Soudure

• The French Institute for Advanced Mechanics (IFMA)

ประเทศโรมาเนีย
• Transilvania University of Brasov

ประเทศสว�ตเซอร�แลนด�
• ETH Zurich (Eidgenössische Technische

 Hochschule Zürich)

ประเทศเดนมาร�ก
• University of Southern Denmark

สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี
• Aalen University of Applied Sciences

• Bochum University of Applied Sciences

• Brandenburg University of Technology Cottbus

• Senftenberg

• Bremerhaven University of Applied Sciences

• Chemnitz University of Technology

• Coburg University of Applied Sciences

• Deutsche Gesellschaft für Internationale

 Zusammenarbeit (GIZ)

• Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)

• Dresden University of Technology

• Esslingen University of Applied Sciences

• Fern University in Hagen

• German Society for Welding and Related Processes (DVS)

• Goethe- Institut, Bangkok

• Helmut Schmidt University

• Konstanz University of Applied Sciences

• Landshut University of Applied Sciences

• Leibniz University Hannover

• Rosenheim University of Applied Sciences

• RWTH Aachen University 

• South Westphalia University of Applied Sciences,

 Soest Campus

• University of Siegen

• Fraunhofer Institute

• Conpros Gmbh

ประเทศอิตาลี
• Danieli Far East Co., Ltd.

• Universita degli Studi di Brescia

ประเทศโปแลนด�
• Opole University of Technology

• University of Arts in Poznań
• University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz

• Wroclaw University of Science and Technology (WUST) 

ประเทศสกอตแลนด�
• University of Aberdeen

ประเทศออสเตรเลีย
• Edith Cowan University

• Epic Service Asia Pty. Ltd.

สาธารณรัฐประชาชนจ�น
• Central South University

• Xi’An Jiaotong University

• Anhui University of Technology

• Harbin Institute of Technology

• Northwestern Polytechnical University

• Qingdao University of Science and Technology

• Rubber Valley Co., Ltd.

ประเทศญี่ปุ�น
• Chiba University

• University of Tokyo

• Waseda University

• Osaka University

• Nagoya University

• Nagaoka University of Technology

• The University of Electro-Communication

• Tokyo Institute of Technology

• Kyoto Institute of Technology 

• Kyushu Institute of Technology

• Junsei Education Institution

• Laboratory for Nuclear Reactors,

 Tokyo Institute of Technology

• Nine National Colleges of Technology

 in Kyushu - Okinawa Region (KOSEN)

• Okinawa National College of Technology

• The National Institute of Advanced Industrial

 Science and Technology University

• Japan Material Handling Society

• Japan International Cooperation Agency (JICA)

• Miyagawa koki Co., Ltd.

• Infostellar, Inc. 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
• Bina Nusantara University, Jakarta

• Universitas Atma Jaya Yogyakarta

• Institut Teknologi Sepuluh Nopember

• Institute of Technology and Health Bali 

ประเทศลาว
• Pakpasak Technical College

• Lao-German Technical College

• The Vocational Education Development Institute,

 Ministry of Education and Sports 

ประเทศแอฟร�กาใต�
• University of Witwatersrand,

 Johannesburg

สาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม
• Vietnamese-German University

• Hanoi National University of Education

• Hanoi University of Industrial Fine Arts

• Ho Chi Minh City University of Technology

• International School, Thai Nguyen University

• Vietnam Academy of Science and Technology

• Vietnam Academy of Science and Technology 

• Institute for Tropical Technology, Vietnam

 Academy of Science and Technology 

ประเทศฟ�ลิปป�นส�
• Cavite State University

• De La Salle University – Dasmarinas

• Cebu Technological University

 สาธารณรัฐเกาหลี
• Daegu Gyeongbuk Institute of Science

 and Technology (DGIST)

• Hankyong National University

• Halla University

• Hongik University

• Namseoul University

• Chung-Ang University

• Keimyung University

• University of Seoul

• Soonchunhyang University

• Korea National University of Transportation

• The Korea Automobile Test and Research Institute

 of the Korea Transportation Safety Agency (KATRI)

ประเทศไต�หวัน
• National University of Tainan

• National Chung Cheng University

• National Taipei University of Technology

• National Yunlin University of Science and

 Technology

• National Kaohsiung University of Science and

 Technology 

ประเทศสิงคโปร�
• Singapore Polytechnic

• SIA Engineering Company 

• Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd.

สหรัฐอเมร�กา
• Oklahoma State University

• Oregon State University

• University of Maryland

• University of South Florida

• Ohio State University

• Florida International University

North
America Europe Asia

Australia

Africa

AsiaAustraliaAfricaEuropeNorth
America

6 58 1 2 96

163
Project
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

KMUTNB : University of Creative Invention to Innovation
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เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการน�าไปใช้ประโยชน์

เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
KMUTNB Strategic3

เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา
และสร้างสรรค์นวัตกรรม
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก ประจ�าปี 2019  

(Times Higher Education Asia University Ranking 2019) โดยส�านักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ 

Times Higher Education (THE) ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับการประกาศผลอยู่ในอันดับที่ 

1001+ ของโลก และติดอันดับ Top 10 ของอันดับมหาวิทยาลัยไทยชั้นน�าในเอเชีย โดยได้รับการจัดอันดับที่ 8 ด้านการอ้างอิง 

ในงานวิจัย (Citations) และอันดับที่ 10 ด้านงานวิจัย (Research) และด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) 

ซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าวส่วนหนึ่งได้พิจารณาจากการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้บุคคลภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความเช่ือมโยงในการพัฒนางานวิจัย

และการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย 

สู่สาธารณชนในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายและเสริมศักยภาพในการท�าวิจัยของมหาวิทยาลัย

  ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร 

ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ จ�านวน 346 เรื่อง จ�าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

หน่วย : เรื่อง

หน่วยงาน
การเสนอบทความวิจัย/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์

รวม
ในประเทศ  ต่างประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 42 49

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 38 41 79

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 5 32 37

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 7 6 13

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 17 3 20

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 8 - 8

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน - 54 54

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 15 26

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 4 1 5

คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 5 5

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 5 - 5

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 7 11

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 16 19

คณะบริหารธุรกิจ 5 - 5

ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - 1

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส 3 6 9

รวม 118 228 346

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการน�าไปใช้ประโยชน์

92

Inner_53-102.indd   92 25/3/2563 BE   12:02



 การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีจ�านวนโครงการวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุน

การวิจัยทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ดังนี้

แหล่งทุนสนับสนุน จ�านวนโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

1. ทุนวิจัยงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ

 เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
6 42,398,300

2. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 108 19,470,000

   ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 20 2,000,000

  ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 38 3,800,000

  ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย 42 13,200,000

   ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท�างานวิจัย

  ของสายสนับสนุนวิชาการ
8 470,000

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จากภาครัฐและเอกชน 106 289,656,170.52

4. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของส่วนงานภายใน 114 8,755,720

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 2,500,000

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12 520,000

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 31 1,600,000

  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 8 400,000

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 15,720

  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 6 450,000

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 2,560,000

  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 9 450,000

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 40,000

  คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 5 200,000

  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส 1 20,000

รวม 334 360,280,190.52
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จ�านวน 106 ทุน เป็นจ�านวนเงิน 

289,656,170.52 บาท จ�าแนกตามหน่วยงานที่สนับสนุนได้ดังนี้

แหล่งทุนสนับสนุน จ�านวนโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 28 37,002,298

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4 3,690,200

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4 48,522,050

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4 8,569,096

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 3 7,823,402

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8 8,263,100

ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2,450,000

สถาบันไทย-เยอรมัน 3 2,077,040

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 2 9,720,000

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 25,019,023

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 4 32,630,000

กรมชลประทาน 1 702,204

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 4,680,000

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 3,000,000

การประปานครหลวง 1 2,517,163.52

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 1 350,000

เทศบาลนครภูเก็ต 1 5,000,000

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 1 700,000

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 1 683,600

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1 267,500

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 15,000,000

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

1 11,309,900

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 1 1,000,000

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 100,000

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 4,000,000

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1 28,242,000

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1 800,000

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 1 5,700,000

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 1 4,696,800

บริษัทเอกชน 23 15,140,794
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โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำาดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จำานวนเงิน

(บาท)

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำานวน 28 โครงการ จำานวนเงิน 37,002,298 บาท

1
การเตรียมแผ่นน�าไฟฟ้าสองขั้วจากเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนเซต

เชิงประกอบส�าหรับโฟลว์แบตเตอรี่
ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน 1,582,000

2
การพัฒนาต้นแบบรองเท้าบูทจากยางพาราส�าหรับป้องกันอาวุธ

กลุ่ม CBRN
ผศ.วัชระ ลายลักษณ์ 4,965,400

3
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนเจลส�าหรับเบาะรองป้องกันแผลกดทับ

ในห้องผ่าตัด
ผศ.ดร.วัลลภ หาญณรงค์ชัย 1,582,000

4

ตัวประมาณแบบถดถอยทั่วไปแบบใหม่และการประมาณค่า

ความแปรปรวนส�าหรับการสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็น

ไม่เท่ากันแบบไม่ใส่คืนส�าหรับข้อมูลสูญหาย

ผศ.ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน 600,000

5
ระบบการวัดในแพ็คเกจย่านเทระเฮิรตซ์แบบไม่ท�าลาย

ส�าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนาการของนม
อ.ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ 600,000

6

เลเซอร์ช่วยในการวาดลวดลายลงบนพื้นผิวของวัสดุเชิงประกอบระหว่าง 

พอลิเลกติกเอซิดและป่านศรนารายณ์เคลือบด้วยเมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮต์ 

ส�าหรับเทคโนโลยี Molded Interconnected Device

อ.ดร.ธนากร เอี่ยมสระศรี 600,000

7

การวิเคราะห์สูตรส�าเร็จของความยาวรันเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย

เคลื่อนที่ถ่วงน�้าหนักด้วยเลขชี้ก�าลังแบบปรับปรุงส�าหรับการตรวจจับ

ค่าเฉลี่ยของกระบวนการ

รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 1,200,000

8
ผลของอินนูลินต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แมงกะพรุนผสมน�้ามันงา

แช่เยือกแข็ง
รศ.ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ 389,000

9
การพัฒนาคุณสมบัติการน�าไฟฟ้าและการรับแรงของคอนกรีตโดยใช้

ท่อนาโนคาร์บอนปรับปรุงส�าหรับโครงสร้างฐานรากของเสาไฟฟ้าแรงสูง
รศ.ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร 1,898,000

10

การท�าการทดลองและแบบจ�าลองเพื่อศึกษาระบบท�าความเย็น

แบบอีเจ็คเตอร์เพื่อให้ได้เงื่อนไขการท�างานที่เหมาะสมโดยใช้ความร้อน

อุณหภูมิต�่าในการขับเคลื่อนระบบ

อ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์ 600,000

11

การออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนรู้วิศวกรรมผ่านการใช้หุ่นยนต์ที่

บูรณาการร่วมกับสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงประมวลผล

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย

อ.ดร.ศศิธร ชูแก้ว 600,000

12

การศึกษาเชิงทดลองของลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนและการไหล 

สองสถานะของอากาศและน�้าภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ

แผ่นแทรกโฟมทองแดง

ผศ.ดร.กิตติ นิลผึ้ง 547,000

13
การพัฒนาเครื่องวัดสัญญาณ Baekhausen Noise ส�าหรับประเมิน

คุณสมบัติเหล็กกล้า
ผศ.ดร.นพรัตน์ สีม่วง 502,000
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลำาดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จำานวนเงิน

(บาท)

14 การใช้จุลินทรีย์และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รศ.ดร.พิทยา แจ่มสว่าง 439,000

15
การศึกษาคุณสมบัติโพรไบโอติกที่ส�าคัญของสายพันธุ์ Bifidobacterium 

และการพัฒนาสภาวะการเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม
รศ.ดร.สาวิตรี วทัญญูไพศาล 1,898,000

16 การใช้แผ่นใยสังเคราะห์ Triax ในงานทางและงานถม รศ.ดร.พิทยา แจ่มสว่าง 1,707,000

17 สมรรถนะเชิงกลของคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กก�าลังรับแรงดึงสูง ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล 502,000

18
การพัฒนาผนังคอนกรีตสมรรถนะสูงแบบหลายชั้น

ส�าหรับการต้านทานอาวุธทางการทหาร
อ.ดร.สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม 502,000

19
การพัฒนาเกณฑ์ความเสียหายส�าหรับท�านายความสามารถในการขึ้นรูป

ของวัสดุในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ผศ.ดร.แสนสด พานิช 1,898,000

20
การพัฒนาเกณฑ์ความเสียหายที่อัตราความเครียดสูงของวัสดุโลหะแผ่น

และโลหะก้อน
ผศ.ดร.แสนสด พานิช 1,898,000

21
การลดปัญหารูพรุนตามดในงานหล่อโลหะมีค่าโดยอาศัยแบบจ�าลอง

ทางคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร 480,800

22
ส�านักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”
อ.ดร.กรุณา ตู้จินดา 3,357,126

23
ส�านักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ”
ผศ.ดร.ภานี น้อยยิ่ง 2,185,292

24
ส�านักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมความมั่นคง

และเทคโนโลยีอวกาศ”
รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว 1,358,280

25
ระบบการตรวจคุณภาพของเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ

โดยใช้ระบบควบคุมแรงอัตโนมัติและแมชชินวิชั่น
รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน 1,899,400

26

การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3: การผลิตสมูทตี้ผลจากอิตาเลียนเคล

ชนิดโปรไบโอติกสูง (กลุ่มที่ 10)

ผศ.ดร.รัชนี เจริญ 480,000

27
การทดสอบชิ้นส่วนและสมรรถนะเครื่องบินทะเลสองที่นั่งตามมาตรฐาน 

เพื่อการรับรองความสมควรเดินอากาศ
รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์ 350,000

28

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมพัฒนา

บุคลากรระดับปริญญาเอก (MoU) ระหว่าง สกว. กับสถาบันเทคโนโลยี

นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร 2,382,000
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ลำาดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จำานวนเงิน

(บาท)

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำานวน 4 โครงการ จำานวนเงิน 3,690,200 บาท

1 การพัฒนารสชาติของผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ผศ.ดร.รัชนี เจริญ 170,200

2

การพัฒนาตัวแบบเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรม

การใช้สมาร์ทโฟนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร

ทางคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคนิคการท�าเหมืองข้อมูล

ผศ.ดร.วันทนี ประจวบศุภกิจ 250,000

3 การพัฒนาแขนโยกแบบ 6 แกน เคลื่อนไหวอิสระ ส�าหรับจ�าลองการขับ ผศ.ดร.ชานินทร์ จูฉิม 2,270,000

4
เครื่องเพาะปลูกและจัดเก็บพืชมูลค่าสูงด้วยระบบอัจฉริยะ

แบบเคลื่อนย้ายได้
ผศ.สมฤกษ์ ปุจฉาการ 1,000,000

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำานวน 4 โครงการ จำานวนเงิน 48,522,050 บาท

1

การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3: การขยายก�าลังการผลิตโปรตีนไข่ขาวผง 

ไฮโดรไลเสตในระดับอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ศศิธร คงเรือง 1,000,000

2
ศึกษาการขึ้นรูปด้วยของเหลวแผ่นอลูมิเนียมส�าหรับชิ้นส่วนถังน�้ามัน

รถจักรยานยนต์ด้วยซอฟต์แวร์ CAE
ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช 7,678,950

3
การพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าในระดับโครงการชลประทาน
รศ.ดร.พยุง มีสัจ 19,858,300

4
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน�้าเกษตรกรรม

เพื่อลดปริมาณการใช้น�้าเกษตรกรรมและการใช้น�้าต้นทุนที่เหมาะสม
รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง 19,984,800

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำานวน 4 โครงการ จำานวนเงิน 8,569,096 บาท

1
การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ทางทหารสมรรถนะสูง ส�าหรับการพิสูจน์

ทราบเก็บกู้และวัตถุระเบิด (EOD Robot)
ผศ.มานพ คงคานิธิ 2,000,000

2 โครงการการด�ารงสภาพ และขยายอายุการใช้งานของรถถังเบา แบบ 21 ผศ.กิตติภัฎ รัตนจันทร์ 3,986,796

3
โครงการพัฒนาชุดซ่อมระบบซับแรงสะท้อนถอยหลังปืนใหญ่ต่อสู้

อากาศยาน แบบ 59 ขนาด 57 มิลลิเมตร
ผศ.ดร.สุนทร สิทธิสกุลเจริญ 2,082,300

4
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบหมวกนิรภัย

ให้มีน�้าหนักเบาและเหมาะสมกับสัณฐานวิทยาของคนไทย
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มด�า 500,000

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จำานวน 3 โครงการ จำานวนเงิน 7,823,402 บาท

1
การพัฒนาระบบเรดาร์ทะลุพื้นดินส�าหรับติดตั้งกับหุ่นยนต์เก็บกู้

วัตถุระเบิดเพื่อการป้องปรามระเบิดแสวงเครื่อง
รศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา 7,100,000

2 การเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นเกราะเสริมโดยการเสริมแผ่นหลัง ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ 550,902

3 จัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) ผศ.ดร.เทวา ค�าปาเชื้อ 172,500
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลำาดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จำานวนเงิน

(บาท)

สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำานวน 8 โครงการ จำานวนเงิน 8,263,100 บาท

1
โครงการเครื่องมือเฝ้าตรวจแนวชายแดนด้วยระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์

ไร้สาย
รศ.ดร.โสมสิริ จันทรสกุล 2,488,100

2
การพัฒนาระบบเรดาร์ตรวจจับโดรนเพื่อการป้องกันฐานปฏิบัติการ

ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว 2,985,000

3
การศึกษาความเป็นไปได้ของประสิทธิภาพคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก

และกราฟีนออกไซด์ภายใต้แรงระเบิด
อ.ดร.สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม 500,000

4
โครงการการตรวจสอบการอาร์คในระบบไฟฟ้าด้วยสายอากาศ

แบบทิศทางเดียว
อ.ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์ 500,000

5
โครงการการพัฒนาระบบทดสอบสายอากาศขนาดใหญ่

โดยใช้เทคนิคการแปลงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ศ.ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง 488,000

6
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบติดตามกระบวนการผลิตพัดลมระบาย

อากาศส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ผศ.ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์ 362,500

7
โครงการการเพิ่มมูลค่าของยิปซัมซึ่งเป็นกากของเสียจากอุตสาหกรรม

ผลิตกรดซิตริกและการประเมินจุดคุ้มทุน
ผศ.ดร.สมิทธิชัย สียางนอก 469,500

8
โครงการการศึกษาอิทธิพลของกระบวนการผลิตต่อสมบัติของวัสดุ

ส�าหรับท�าขั้วแบตเตอรี่
ผศ.ดร.กรุณา ตู้จินดา 470,000

สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน 2 โครงการ จำานวนเงิน 2,450,000 บาท

1
โครงการวีลแชร์เคลื่อนย้ายผู้พิการและผู้สูงอายุขับเคลื่อนโดยใช้

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ�่า 1,700,000

2 โครงการฮีเลี่ยนทัส (หุ่นยนต์ที่สามารถเต้นและขยับตามจังหวะเสียงเพลง) ผศ.ดร.กรุณา ตู้จินดา 750,000

สถาบันไทย-เยอรมัน จำานวน 3 โครงการ จำานวนเงิน 2,077,040 บาท

1

การพัฒนาวิธีการสร้างแม่พิมพ์ส�าหรับกระบวนการ RIM

ด้วยวิธีการสร้างผิวเบ้าแม่พิมพ์แบบหลายชั้นร่วมกับ

การสร้างระบบหล่อเย็นแบบตามรูปทรงชิ้นงาน

ผศ.วัชระ ลายลักษณ์ 747,040

2

การศึกษากระบวนการฉีดพลาสติกแบบ Clamping Compression 

Injection Molding เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงานพลาสติก

ที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบอสัณฐาน

ผศ.มนัส เหรัญญกิจ 680,000

3
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ส�าหรับอุปกรณ์ดูด

และควบคุมการดูดเสมหะ
รศ.สถาพร ชาตาคม 650,000
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ลำาดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จำานวนเงิน

(บาท)

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จำานวน 2 โครงการ จำานวนเงิน 9,720,000 บาท

1
โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดย

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 4,990,000

2
โครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจกโดยส่งเสริม

อุตสาหกรรมคาร์บอนต�่า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 4,730,000

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำานวน 3 โครงการ จำานวนเงิน 25,019,023 บาท

1

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ส�าหรับ

การฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น

โดยใช้สารท�าความเย็นธรรมชาติ (Natural Refrigerant) ที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ 15,000,000

2
การพัฒนาเทคนิคการควบคุมอินเวอร์เตอร์เซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อ

ระบบไฟฟ้าหลายตัวแบบขนานโดยตรงที่ไม่มีการสื่อสาร
รศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี 8,069,649

3

การสร้างแบบจ�าลองการท�างานของปั้นจั่นเพื่อการพัฒนาระบบควบคุม 

ปั้นจั่นส�าหรับการซ่อมบ�ารุงเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังน�้า 

เขื่อนศรีนครินทร์

ผศ.ดร.วิทวัส ผ่องญาติ 1,949,374

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำานวน 4 โครงการ จำานวนเงิน 32,630,000 บาท

1
กิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นและ

มีความพร้อมเพื่อขอมาตรฐานสากล
รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 2,000,000

2
กิจกรรมให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้าน Green OTOP ภายใต้โครงการ

ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 17,970,000

3
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี แนวทางที่ 1 พื้นที่กลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี
รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 2,310,000

4
กิจกรรมแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเพื่อไปสู่

Industry 4.0 (Automation for Industry 4.0)
รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 10,350,000

กรมชลประทาน จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 702,204 บาท

1
บ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์

กรมชลประทาน
ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ 702,204

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 4,680,000 บาท

1
โครงการศึกษาผลกระทบการส่งเสริมยานยนต์ทางเลือกและการอนุรักษ์

พลังงานภาคขนส่งในประเทศไทยต่อการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ
รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 4,680,000

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 3,000,000 บาท

1
โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ 3,000,000
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลำาดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จำานวนเงิน

(บาท)

การประปานครหลวง จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 2,517,163.52 บาท

1
พัฒนายานใต้น�้าไร้คนขับ (UUV) เพื่อตรวจสอบการแตกรั่ว

ของท่อประธาน
ผศ.ดร.รามิล เกศวรกุล 2,517,163.52

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 350,000 บาท

1 การวิเคราะห์ ประเมินและตรวจวัดพฤติกรรมของสะพานทับช้างบน รศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน 350,000

เทศบาลนครภูเก็ต จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 5,000,000 บาท

1
ศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมด�าเนินการก�าจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลนครภูเก็ต
รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 5,000,000

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 700,000 บาท

1
การพัฒนาต้นแบบข้อเข่าเทียมแบบหลายแกน

(Prototype of Polycentric Knee)
รศ.ดร.นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร 700,000

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 683,600 บาท

1
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ 683,600

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 267,500 บาท

1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มน�้าผลไม้

ผสมเห็ดหลินจือสกัด
ผศ.ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษา 267,500

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 15,000,000 บาท

1 พัฒนาระบบ National e-Library รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ 15,000,000

สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จำานวน 1 โครงการ

จำานวนเงิน 11,309,900 บาท

1
การพัฒนาระบบเรดาร์ตรวจวัตถุระเบิดใต้ทางรถไฟเพื่อความมั่นคง

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา 11,309,900

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 100,000 บาท

1

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น

ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

นวัตกรรมรายใหม่ (Startup) พื้นที่ภาคกลางและตะวันออก

รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ 1,000,000

สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 100,000 บาท

1
โครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ 100,000

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 4,000,000 บาท

1
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน (Feasibility Study) 

และแผนการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC
ผศ.ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา 4,000,000
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ลำาดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จำานวนเงิน

(บาท)

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 28,242,000 บาท

1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2562 ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 28,242,000

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 800,000 บาท

1
โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สมัยใหม่ 

ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยแรงงาน
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข 800,000

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 5,700,000 บาท

1
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการเป็น Smart SME OTOP

และก้าวสู ่4.0 ตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 5,700,000

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จำานวน 1 โครงการ จำานวนเงิน 4,696,800 บาท

1
พัฒนาระบบวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานระบบน�าร่องส�าหรับการจราจร

ทางอากาศ
รศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา 4,696,800

บริษัทเอกชน จำานวน 23 โครงการ จำานวนเงิน 15,140,794 บาท

1
Development of IIoT (Industrial Internet of Things)

System for NEO line
ผศ.ดร.ชานินทร์ จูฉิม 2,500,000

2
การทดสอบหมอนคอนกรีตอัดแรงและอุปกรณ์ยึดจับรางรถไฟ

ขนาดทางกว้าง 1 เมตร
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช 100,000

3
การวิเคราะห์และทดสอบหาค่าคงที่ของแหนบสปริงของช่วงล่าง

รถบัสโดยสารขนาดเล็ก
ผศ.ชาติชาย ชุมจันทร์ 12,000

4 ประเมินอายุการใช้งานเครื่องสเทรชเลเวลเรอร์ ผศ.กิตติภัฎ รัตนจันทร์ 134,400

5 ประเมินอายุการใช้งานเครื่องรีดม้วนท่อ ผศ.สุนทร สิทธิสกุลเจริญ 134,400

6
การศึกษาผลของกระบวนการเพาะงอกถั่วและธัญพืชแบบพิเศษ

ต่อคุณค่าทางโภชนาการและพฤกษเคมี
ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี 800,000

7
การพัฒนาอัลกอริทึมวิเคราะห์ข้อมูลภาพส�าหรับประเมินราคา

แบบวิศวกรรม
ผศ.ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ 300,000

8
การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างรถพยาบาลที่สร้างบนพื้นฐาน 

รถกระบะดัดแปลงเพื่อใช้ในการยื่นขอความเห็นชอบแบบรถเฉพาะกิจ
ผศ.ชาติชาย ชุมจันทร์ 42,000

9
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบกันสะเทือนของรถพยาบาล

ตามมาตรฐาน ISO2631-1 และความปลอดภัยในการขับขี่
ผศ.ชาติชาย ชุมจันทร์ 140,000

10
การศึกษาประสิทธิภาพในการท�าให้ปราศจากเชื้อของเครื่องนึ่ง

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilzer: A995 และ A999P)
อ.ดร.เบญจมาภรณ์ วงศ์อนุ 60,000

11

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านการสร้างโครงงาน 

ด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด ส�าหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา

ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล 230,000
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลำาดับที่ แหล่งทุน/ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
จำานวนเงิน

(บาท)

12

โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม และรายละเอียดการตลาด

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชนและเตาเผาขยะอุตสาหกรรม

ชนิดไม่อันตรายในประเทศไทย

รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 672,000

13

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านการหน่วงของแผ่นยิปซัม

และการศึกษาคุณลักษณะเสียงอันเกิดจากการเคาะของระบบก�าแพง

ของบริษัทสยามยิปซัม

ผศ.ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล 30,000

14 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับแผ่นปูพื้นจากยางรถยนต์รีไซเคิล รศ.วันชัย แหลมหลักสกุล 227,274

15

การพัฒนา Application วัดขนาดจากภาพถ่ายบุคคลท่ายืนด้วย

เทคโนโลยี AR และการประมวลผลภาพดิจิตอล ส�าหรับการผลิต

ชุดยูนิฟอร์มบนระบบปฏิบัติการ iOS

ผศ.ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ 450,000

16
การออกแบบและพัฒนาระบบการผลิตแบบเซลล์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

ส�าหรับงานขัดชิ้นงานสแตนเลส
รศ.ดร.อนันต์ สืบส�าราญ 800,000

17

วิเคราะห์ ประเมินและตรวจวัดพฤติกรรมของสะพานกรมทางหลวง

ขณะรับน�้าหนักบรรทุกจ�านวน 3 แห่ง จากการขนส่งสินค้าน�้าหนัก

บรรทุก 323 ตัน จากท่าเรือมาบตาพุดไปยังโครงการ MOCD2

นิคมอุตสาหกรรม RIL จังหวัดระยอง

รศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน 2,250,000

18

วิเคราะห์ ประเมินและตรวจวัดพฤติกรรมของสะพานกรมทางหลวง

ขณะรับน�้าหนักบรรทุกจ�านวน 3 แห่ง จากการขนส่งสินค้าน�้าหนัก

บรรทุก 426 ตัน จากท่าเรือสัตหีบไปยังโรงไฟฟ้าศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน 2,250,000

19

การทดสอบความสามารถและประสิทธิภาพของอุปกรณ์จากห้อง

ทดสอบประสิทธิภาพสูง (การทดสอบความเป็นไปได้ระบบจ่ายไฟฟ้า

ไร้สายครอบคลุมปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรที่ความถี่ 6.78 MHz)

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว 150,000

20
การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ท�าความสะอาดพื้นอัตโนมัติ 

ในอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล 200,000

21
อิทธิพลของสารถอดแบบแม่พิมพ์ที่มีต่อการยึดติดของวัสดุแม่พิมพ์

(ระยะที่ 2)
อ.ดร.สิทธิพงศ์ มหาธนบดี 1,328,320

22
การตรวจวัดพฤติกรรมสะพานและออกแบบซ่อมโครงสร้าง

สะพานพระราม 8
รศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน 2,000,000

23
การควบคุมจ�านวนจุลินทรีย์ปนเปื้อนในกระบวนการผลิตทุเรียนอบแห้ง 

เยือกแข็งให้อยู่ในมาตรฐานอาหาร
รศ.ดร.สาวิตรี วทัญญูไพศาล 330,400
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ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นของบุคลากร

รางวัลชนะเลิศ HUTCHISON MEDAL ระดับนานาชาติ  

ผลงานนวัตกรรม “ระบบต้นแบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบพึ่งพา

ตนเอง” Hybrid renewable power system ของทมีอาจารย์

ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลย ีได้รบัรางวลัชนะเลศิ ระดบันานาชาตใินการตพีมิพ์

วารสารนานาชาติ (Hutchison Medal and Prize) ซึ่งเป็น

รางวลัระดบั International ทีม่ ีImpact ผลงาน Hutchison 

Medal ของ IChemE 

รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

KMUTNB Innovation Awards 2019 ผลงานเรื่อง  

การเตรียมฟิล์มป้องกันพื้นผิวอาคารจากวัสดุพอลิเมอร์ ของ

อาจารย์ประจ�าคณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์ ได้รบัรางวลัชนะเลศิ 

จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม KMUTNB  

Innovation Awards 2019 จดัขึน้เม่ือวนัที ่18 มนีาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวลัในงานประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 30th Annual 

Meeting of the Thai Society for Biotechnology 

and International Conference ศาสตราจารย์ ดร.นพินธ์ 

พิสุทธิ์ไพศาล อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

ได้รับรางวัลทะกุจิและผู ้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโต๊ะ  

ประจ�าปีพ.ศ. 2561 ประเภทนักวิจัยดีเด่น Taguchi Prize  

for Outstanding Research Achievement by Scientist  

in Field of Biotechnology ในผลงาน Sustainable  

bioenergy production from organic wastes : Feedstock 

pre-treatment, synthetic microbial consortia,  

metabolic elucidation and process design จากงาน

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 30th Annual Meeting of 

the Thai Society for Biotechnology and International 

Conference จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวัล  Industry Solutions Award  และ EU (Erasmus+  

Programme Capacity-Buildingprojects in the field of 

Higher Education:E+CBHE) ศาสตราจารย์์ ดร.อรรถกร เก่งพล 

อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Industry  

Solutions Award และ EU (Erasmus+ Programme Capacity- 

Building Projects in the Field of Higher Education : E+CBHE)  

จาก Industrial Engineering and Operations Management 

Society (IEOM) Society International, Michigan USA  

ซึง่เปน็องคก์รระดบัสากลทีม่ชีือ่เสยีงมาเปน็เวลานาน โดยเปน็ครัง้แรก 

ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากการประกวด

นวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 47 ทีมอาจารย์คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวตักรรมดจิทิลั ไดร้บัรางวลัจากการประกวด

นวตักรรมนานาชาต ิครัง้ที ่47 จดัขึน้ เมือ่วนัที ่10-14 เมษายน 

2562 ณ ศูนย์ประชุม PalExpo กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์

แลนด์ โดยได้รับรางวัล ประกอบด้วย เหรียญเงิน (Silver 

medal) 2 รางวลั เหรยีญทองแดง (Bronze Medal) 2 รางวลั 

จากผลงานวิจัยดังต่อไปนี้

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารดีเด่น 

ในงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำาปี 2562 ผลงาน

โครงการการประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ต้นแบบของหุ่นยนต์

อีโอดี และการสร้างหลักสูตรผู้บังคับหุ่นยนต์ ของ ผศ.มานพ 

คงคานิธิ อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 

ผลงานวิจัยดีเด่นและส่ิงประดิษฐ์ทางทหารดีเด่นจากส�านักงาน

วจิยัและพฒันาการทางทหาร กองทพับก ในงานวนัภมูปิญัญา

นักรบไทย ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

 1. ระบบ Surveillance Security System with Artificial Intelligence Technology to Prevent Robbery

 2. In-House Automated Supplies Delivery with Embedded Deep Learning Techniques

 3. The Prototype of Nitrogen Measurement Equipment in Rice Leaves to Reduce Production Costs  

 4. Bee Walking Pattern in Beehive Analysis Using Image Processing 
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รางวลัการประกวดผลงานนวตักรรมเพือ่เทคโนโลยป้ีองกนั

ประเทศ ปี 2561 ผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ได้รับรางวัลการประกวด 

ผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศไทย ปี 2561 

(Innovation for Defence Technology Contest 2018 : 

IDT 2018) จัดโดย สมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ

สมาคมปัญญาประดษิฐ์ประเทศไทย เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 

2561 โดยได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัล Honorable Mention นักศึกษาคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ได้รับรางวัล Honorable Mention จากการแข ่งขัน  

International College Student Invitational Competition 

of Technology Simulation for High-speed Railway 

Construction ในหัวข้อ Self-compacting concrete of 

CRTS III slab-type non-ballast track จัดขึ้น เม่ือวันที่  

8 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย Central South  

University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 1)  รางวัลการนำาเสนอแบบโปสเตอร์ 

   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “ระบบทะเบียนประวัติบุคคล เพื่อตรวจสอบกรณีศัลยกรรมใบหน้า” 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงาน “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Block Chain ส�าหรับ E-Passport”

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน “การพยากรณ์เส้นทางการวางระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้” 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ผลงาน “ระบบวิเคราะห์ภาพวิดีโอเพื่อตรวจหาเหตุการณ์น่าสงสัย

   ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก” 

 2) รางวัลการนำาเสนอแบบปากเปล่า

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน “การนับจ�านวนเม็ดยาบ้าด้วยการประมวลผลภาพ” 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ผลงาน “ระบบรู้จ�าใบหน้าบุคคลที่ต้องสงสัยที่ปกปิดใบหน้า” 

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นของนักศึกษา
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวลัเหรียญทองแดง การประกวด Seoul International  

Invention Fair 2018 (SIIF2018) ผลงานเครือ่งอ่านเอกสาร 

ส�าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ ของนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมได้รับรางวัล Bronze 

Prize (เหรียญทองแดง) และรางวัลพิเศษ จาก Patent 

Office of Cooperation Council for the Arab States 

of Gulf (GCC Patent Office) จากเวทีการประกวด Seoul  

International Invention Fair 2018 (SIIF2018) จัดขึ้น

ระหว่างวนัที ่6 - 9 ธนัวาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี

(เกาหลีใต้) 

รางวลัดเีด่นการประกวดผลงานเคร่ืองป้ันดนิเผาระดบัชาติ 

ผลงานภายใต้ชื่อ “ใบบัว” ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม

และการออกแบบ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทผลิตภัณฑ์

ต้นแบบอตุสาหกรรม จากการประกวดผลงานเครือ่งป้ันดนิเผา

ระดับชาติ ครั้งที่ 19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 20 ธันวาคม 

2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 

พระชนมพรรษา วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จ.นครปฐม 

รางวัลการแข่งขัน 15th TSAE Auto Challene 2019  

Student Formula ผลงานของทีม ALTERNATIVE VIII  

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลจาก

การแข่งขันโครงการวิจัย ออกแบบ และพัฒนายานยนต์15th 

TSAE Auto Challene 2019 Student Formula โดย 

ได้รับรางวัลดังนี้

 1. รางวลัรองชนะเลศิอนัดับที ่7 คะแนนรวมระดบัประเทศ  

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Best Improcement  

 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Efficiency Event

จดัข้ึนระหว่างวนัที ่18 - 20 มกราคม 2562 ณ สนามปทุมธานี 

สปีดเวย์
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รางวลัชนะเลิศการแข่งขนั TEACHING ACADEMY AWARD 

2019 นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัล 

ชนะเลศิจากการแข่งขนั TEACHING ACADEMY AWARD 2019 

ครั้งที่ 8 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท 1. ส่ือประกอบ 

การเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ 2. การสอนวิชาทฤษฎี  

(กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม) 3. การสอน

วิชาทฤษฎี (กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์) และ 4. การแข่งขัน

ประเภทรีวิวประกอบเพลง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 

1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

รางวัล Outstanding Student Poster Award ในงาน 

การประชุมวิชาการ PACCON 2019 ผลงานวิชาการ

แบบโปสเตอร์ เรื่อง Nanoencapsulation of Betel Nut 

Extract: Opportunity for Oral Use ของนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัล Outstanding Student  

Poster Award ในสาขา Material Chemistry and  

Nanotechnology ในการประชุมวิชาการนานาชาติ the 

Pure and Applied Chemistry International Conference 

2019 (PACCON 2019) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไปเทค บางนา 

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2 ในการแข่งขนักล่าวสนุทรพจน์

นานาชาติ BRU English Speech Competition 2019 

นักศึกษาทุนพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ วิทยาลัย

นานาชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน

การกล่าวสนุทรพจน์นานาชาตใินงาน BRU English Speech 

Competition 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 

2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Pitching Startup 2019 

นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์ ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ

อันดับ 2 จากการแข่งขันวิชาการ Pitching Startup 2019 

ในงานกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 29 (Biot game 29th) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวลัชนะเลศิผลงานสหกจิศกึษาดเีด่น ผลงานการประยกุต์ 

ใช้เทคนคิ DMAIC ลดน�า้หนกับรรจเุกนิมาตรฐานของผลติภณัฑ์ 

ซูริมิ ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น งานวันสหกิจศึกษา 

ภาคตะวนัออกครัง้ที ่9 ประเภทกลุม่โครงงานสายวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ คณะ 

การจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน 

iRobot Create - The Next Chapter of Smart Living 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม ได้รบัรางวลัชนะเลศิ และรองชนะเลศิอนัดบั 1 

จากการแข่งขัน iRobot Create - The Next Chapter of 

Smart Living โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Rebot และ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม RoboAC_PARROT 

จัดขึ้นเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ อาคารโชว์รูมดูคาติ 

วิภาวดีรังสิต 22 

รางวลัเหรียญทองแดง จากการประกวดนวตักรรมนานาชาติ 

คร้ังที่ 47 ผลงาน “ห้องน�้าแมวอัตโนมัติ” ของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

(Bronze Medal) จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ  

คร้ังที ่47 (The 47th International Exhibition of Inventions 

Geneva) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562  

ณ ศูนย์ประชมุ PalExpo กรงุเจนวีา ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 

ชิงแชมป์ประเทศไทย PLC Competition ครั้งท่ี 26  

ทีม iRAP_Fe ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 

ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 เกมการแข่งขัน “ขี่ม้าส่งสาร 

สะท้านขุนเขา” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 5  

ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ปทุมธานี
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 

PLC Competition ครั้งที่ 14 ทีม Witch doctor ของ 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC 

Competition คร้ังที ่14 เกมการแข่งขัน “Robo Harvester” 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า 

เซียร์รังสิต ปทุมธานี 

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน 

ในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต ์

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้รบัรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลศิอนัดบั 1 จากการแข่งขนั

ในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ ่นยนต์ 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The 12th Thailand Robot 

Design Camp: RDC 2019) ภายใต้แนวคิด Robot for 

a Greener Planet โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่  

รางวลัความคดิสร้างสรรค์ ในการแข่งขนัหุน่ยนต์ MCOT - 

ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำาปี 2562 ทีม iRAP_Fe 

ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลความคิด

สร้างสรรค์ จากการแข่งขันหุน่ยนต์ MCOT - ABU ชงิชนะเลิศ 

ประเทศไทย ประจ�าปี 2562 MCOT - ABU Robot  

Contest Thailand Championship 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 

16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ปทุมธานี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Best in Class 

Mobility ในเวทกีารแข่งขันระดบัโลก “World Robocup 

Rescue 2019 นักศึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig  

เป็นตัวแทนประเทศไทยสามารถสร้างช่ือเสียงระดับโลก  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Best in Class 

Mobility (รางวัลนวัตกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ 

ยอดเยี่ยมระดับโลก) จากการแข่งขันหุ ่นยนต์กู ้ภัยโลก  

“World Robocup Rescue 2019” จัดขึ้นระหว่างวันท่ี  

2 - 8 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

ทีมสถานีสิรินธร นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนักศึกษาร่วมทีม

จากมหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมท่าพระ 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนักศึกษาร่วมทีมจากสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญีปุ่น่, วทิยาลยัเทคนคิสารภ ีและจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัขึน้เมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2562 ณ ศนูย์การค้าพนัธุท์พิย์ ประตนู�า้ 
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวัล the Best Oral Presentation ในงาน The 5th 

International conference on Agricultural and  

Biological Sciences (ABS 2019) นักศึกษาระดับ 

ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ได้รับรางวัล  

the Best Oral Presentation ในงาน The 5th International 

conference on Agricultural and Biological Sciences 

(ABS 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2562  

ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รางวัลเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม ในการแข่งขัน World Skill 

2019 จากสหพนัธรฐัรสัเซยี นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

ทกัษะการเขยีนแบบทางวศิวกรรมเครือ่งกลด้วยคอมพวิเตอร ์

ได้รับรางวัลเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม  (Medallion for excel-

lence) จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill 

2019 ครั้งที่ 45 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2562 

ณ เมืองคาซาน ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 

รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 

จากแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 

2019 (WRG) นักเรียนตัวแทนประเทศไทย จากโรงเรียน

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 

World Robot Games 2019 (WRG) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

29 - 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ ศูนย์การค้า 

เซียร์ รังสิต โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 เหรียญทอง  

2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้

 1) 1st sumo RC Xteme 3 kg (ที่1)

 2) 1st runnerup sumo Rc 3 kg Senior (ที่2)

 3) 1st runner up sumo RC Xtreme 3 kg (ที่2)

 4) 2nd runnerup Mini rescue Senior (ที่3)

 5) 2nd runnerup sumo RC senior 5 kg (ที่3)
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ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล�าดับ ประเภท/วันออกสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ผู้สร้างผลงาน

1
สิทธิบัตรการประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

เครื่องทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง

ตัวถังรถจากการชนกระแทกด้านหน้า
รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

2
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ตู้รับฝากของหยอดเหรียญ อ.นพเก้า ทองใบ

3
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

กรรมวิธีการปรับปรุงอนุภาคยาง

ในน�้ายางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์

ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

รศ.ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร

4
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ชุดเปลี่ยนเครื่องมือของเครื่องกลึง

ขนาดเล็กที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
อ.ศรายุทธ เงินทอง

5
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

เครื่องเคลือบผิวท่อโลหะด้วยกระบวนการ 

สเลอรี่อะลูมิไนซิ่ง (Slurry aluminizing) 

แบบกึ่งอัตโนมัติ

ผศ.ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก

6
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ชุดเครื่องมือการทดสอบหาค่าคุณสมบัติทาง

ความร้อนของวัสดุคอนกรีต

ผศ.ดร.ธีรวัจน์ แสงเพชร์

ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

7
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

สูตรไอศกรีมเชอร์เบทแตงโมและ

กรรมวิธีการผลิต
ผศ.ธีรวรรณ สุวรรณ์

8
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

สูตรนักเกตไก่ผสมเห็ดนางฟ้าและ

กรรมวิธีการผลิต
ผศ.ธีรวรรณ สุวรรณ์

9
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
เครื่องคัดไม้ก้านธูป ผศ.ขวัญชัย เสวีนันท์

10
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูงเป็น

ไฟฟ้ากระแสตรงท�างานสองย่านความถี่

รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว

11
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
เครื่องเขย่ายาสมุนไพรด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ ผศ.ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร

12
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ระบบเตือนการสวมหมวกนิรภัยส�าหรับ

รถจักรยานยนต์
รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

13
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เครื่องหลอมรีไซเคิลโฟมอีพีเอส (EPS) ผศ.ขวัญชัย เสวีนันท์

14
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

สูตรเยลลี่ใบย่านางพร้อมดื่มและกรรมวิธี

การผลิต
ผศ.ธีรวรรณ สุวรรณ์

15
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

อุปกรณ์ช่วยน�าทางและวัดมุมการผ่าตัด

เปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ผศ.ดร.สรเดช ครุฑจ้อน

16
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

สูตรคาราจีแนนเยลลี่ผักปลัง

และกรรมวิธีการผลิต
ผศ.ธีรวรรณ สุวรรณ์
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ล�าดับ ประเภท/วันออกสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ผู้สร้างผลงาน

17
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เครื่องเคลือบวัสดุด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน

ร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นสั้น
ผศ.ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์

18
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เครื่องป้อนปกปริญญาบัตร ผศ.ดร.นิรมล เรืองพยุงศักดิ์

19
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เครื่องท�าความเย็นของเหลวแบบดูดซึม

โดยใช้สารดูดซับร่วมกับน�้า
ผศ.ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์

20
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

เครื่องวัดปริมาตรแขนแบบไม่สัมผัส

โดยใช้การประมวลผลภาพ
ผศ.ดร.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์

21
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

กรรมวิธีการผลิตฟิล์มดูดซับกลิ่นจาก

อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

กรรมวิธีดังกล่าว

รศ.ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์

22
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

สูตรเจลแต้มสิวจากสารสกัดผักปลังขาว

และกรรมวิธีการผลิต

ผศ.ธีรวรรณ สุวรรณ์

อ.นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์

23
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ชุดอุปกรณ์ควบคุมการท�างานของ

โปรแกรมสลับสัญญาณภาพและระบบไฟ

แสดงสถานะออนแอร์ในสตูดิโอ

นายอนุรักษ์ ทรงศักดิ์ศรี

24
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

อุปกรณ์บันทึกการท�างานของเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยด้วยอาร์เอฟไอดี

รศ.ดร.อนิราช มิ่งขวัญ

อ.นัฎฐพันธ์ นาคพงษ์

25
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
สูตรน�้ามะพร้าวก้อนและกรรมวิธีการผลิต

ผศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน

อ.นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์

26
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
แคปซูลวัดความชื้นข้าวเปลือก อ.นัฎฐพันธ์ นาคพงษ์

27
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

กรรมวิธีการผลิตเกล็ด (Flake)

ข้าวหอมมะลิระยะน�้านมกึ่งส�าเร็จรูป

ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี

ผศ.ธีรวรรณ สุวรรณ์

28
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

เส้นพาสต้าอบแห้งเสริมคุณค่าจาก

แป้งมันเทศสีม่วง
ผศ.ดร.รัชนี เจริญ

29
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

กรรมวิธีการผลิตเกล็ดไคโตซานขึ้นรูป

ด้วยโซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟตและ

ดัดแปรด้วยกรดซัลฟิวริกใช้เป็นตัวดูดซับ

น�้ามันหล่อเย็นชนิดผสมน�้า

รศ.ดร.โกวิทย์ ปิยะมังคลา

30
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เครื่องท�าขนมรังผึ้งแบบกึ่งอัตโนมัติ ผศ.มนัส เหรัญญกิจ

31
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

เครื่องควบคุมความหนาแน่นของกลุ่มควัน

ที่เกิดจากการเผาไหม้ส�าหรับใช้ใน

ห้องปฏิบัติการ

อ.ดร.นพพร สุทธิวงศ์
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ล�าดับ ประเภท/วันออกสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ผู้สร้างผลงาน

32
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงสู่รถเข็น ผศ.ดร.สุนทร สิทธิสกุลเจริญ

33
อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
เครื่องผัดอาหารอัตโนมัติ ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ

34
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

แอพพลิเคชันควบคุมเครื่องซักผ้า

ด้วยคิวอาร์โคด
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค

35
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ระบบควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์

ในชุดอุปกรณ์ ควบคุมการท�างานของ

โปรแกรมสลับสัญญาณภาพและระบบไฟ

แสดงสถานะออนแอร์ในสตูดิโอ

นายอนุรักษ์ ทรงศักดิ์ศรี

36
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ

การเลือกรสเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล

37
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

อุปกรณ์เเจ้งเตือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ขณะใช้จักรยาน
อ.นัฎฐพันธ์ นาคพงษ์

38
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

โปรแกรมเพื่อพยากรณ์อายุใช้งานของ

อุปกรณ์เก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล

39
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การพยากรณ์

และวางแผนการขายสินค้าด้วยระบบธุรกิจ

อัจฉริยะ

อ.ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล

40
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

ระบบเว็บแอปพลิเคชันเหมืองข้อความ

จากทวิตเตอร์ในการจ�าแนกความคิดเห็น

ต่อตราสินค้ากาแฟ

อ.ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล

41
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

คู่มือโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

บนผังระบบโครงข่ายการกระจายน�้าและ

ระบายน�้า (NARK 5.0)

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง

42
ลิขสิทธิ์ 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

บนผังระบบโครงข่ายการกระจายน�้า

และระบายน�้า (NARK 5.0)

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง

43
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ รศ.ดร.ยุพิน สรรพคุณ

44
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนอุณหภูมิร่างกาย รศ.ดร.ยุพิน สรรพคุณ

45
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ระบบเฝ้าระวงัแจ้งเตอืนปริมาณน�า้เกลอืผูป่้วย รศ.ดร.ยุพิน สรรพคุณ
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ล�าดับ ประเภท/วันออกสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ผู้สร้างผลงาน

46
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

โปรแกรมการตรวจสอบการหลับใน

จากภาพวีดีโอและแจ้งเตือนด้วยเสียง
ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี

47
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ระบบไฟถนนอัจฉริยะ

ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล

ผศ.ดร.นพดล ฉาบแก้ว

48
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

การพัฒนาระบบป้องกันเครือข่ายในระบบ

จ�าหน่ายไฟฟ้าด้วยโปรโตคอลสื่อสาร DNP3 

และ SCADA

ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล

ผศ.ดร.นพดล ฉาบแก้ว

49
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ระบบแจ้งเตือนที่นั่งส�ารองบนรถโดยสาร

สาธารณะส�าหรับผู้โดยสารที่ใช้ไม้เท้า
ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี

50
ลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
ระบบควบคุมพาหนะล�าเลียงวัสดุอัตโนมัติ ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล
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เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการ

    ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 4.2  เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐาน 

    ระดับชาติและระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 4.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน�ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน

    และการวิจัยได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
KMUTNB Strategic4
KMUTNB

เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการ
ให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็ง
และเป็นที่ยอมรับ

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืมผีลการด�าเนนิงานด้านการให้บรกิารวชิาการแก่สงัคมทีเ่ป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั มศีกัยภาพ และเป็นทีย่อมรบัจากองค์กรต่าง ๆ  ในภาครฐั ภาคอุตสาหกรรม และชมุชนมาอย่างต่อเนือ่ง โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 บคุลากรของมหาวทิยาลยัเป็นวทิยากร ทีป่รกึษา และกรรมการ ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐั และเอกชน รวมทัง้สิน้ 

592 คน ให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และบรรยายพิเศษ จ�านวน 146 โครงการ ให้บริการ 204 ครั้ง และให้บริการผลิต  

ตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนหลายหน่วยงาน จ�านวน 427 โครงการ 

ให้บริการ 14,607 ครั้ง ให้บริการวิชาการด้านวิจัยและพัฒนา จ�านวน 100 โครงการ ให้บริการ 100 ครั้ง นอกจากนี้มหาวิทยาลัย 

ยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการให้บริการด้านค�าปรึกษาเฉพาะด้านตามองค์ความรู้ 

ความช�านาญของแต่ละหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ จ�านวน 71 โครงการ ให้บริการ 124 ครั้ง

สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืได้พฒันาศกัยภาพการให้บริการวชิาการ

ตามมาตรฐานสากล และขยายเครอืข่ายความร่วมมือในการให้บรกิารวชิาการกบัองค์กรภาครฐับาลและเอกชนเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง 

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาตามความเชี่ยวชาญและจุดเน้นของแต่ละหน่วยงานจากการศึกษา วิจัย ผลิต และพัฒนา 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังให้บริการเพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีหน่วยงานหลัก 

ที่ท�าหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการเฉพาะด้านที่ส�าคัญ และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 

องค์กรต่าง ๆ  ได้แก่ ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส 

และสถาบนัสหกจิศกึษาและพฒันาสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ ไทย-เยอรมนั ซึง่มผีลการด�าเนนิงานตามเป้าประสงค์ของการให้บรกิารวชิาการ 

เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

การผลิต ตรวจสอบ

และทดสอบผลิตภัณฑ�

14,607ครั้ง

88.93% 1.24% 0.76% 4.27% 4.19%

การจัดฝ�กอบรม

สัมมนา และบรรยาย

204 ครั้ง

0.61%

การว�จัย และพัฒนา

100 ครั้ง

การให�คำปร�กษา

124 ครั้ง

การเป�นกรรมการ/

ที่ปร�กษา

702 ครั้ง

การเป�นว�ทยากร

บรรยายพ�เศษ

688 ครั้ง

0 5000 10000 15000 20000

(หน่วย : ครั้ง)
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• ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการริเริ่มให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  

มาร่วมกันท�างานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยรวม โดยได้จัดตั้งส�านักพัฒนา

เทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรมขึน้เพือ่สร้างงานวจิยั พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ซึง่เชือ่มโยงและร่วมมอืกบัสถาบนั

และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในประเทศอุตสาหกรรมชั้นน�ามา 

เผยแพร่ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมได้ 

ด�าเนนิการเผยแพร่ความรูเ้พือ่เพิม่ศักยภาพและยกระดบัเทคโนโลยใีห้แก่หน่วยงาน และสถานประกอบการต่าง ๆ  อาทิ โครงการ

น�าร่องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality : VR) ส�าหรับนักศึกษา โครงการ

กจิกรรมให้ค�าปรกึษาแนะน�าด้านการพฒันามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรอืมาตรฐานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ภายใต้โครงการหนึง่ต�าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ และโครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือส�าคัญการส่งออกน�าเข้าสินค้าภายใต้การปรับลดขั้นตอน 

การส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว (DFT SMART Licensing Systems – I : SMART I) เป็นต้น

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านกัพฒันาเทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรมได้ให้บรกิารด้านการวจิยัจ�านวน 37 โครงการ 

มีหน่วยงานที่รับบริการจ�านวน 26 หน่วยงาน รายได้ตามสัญญาจ้าง 190,035,101 บาท และด�าเนินการให้ค�าปรึกษา จ�านวน 

7 โครงการ มีหน่วยงานที่รับบริการ จ�านวน 5 หน่วยงาน รายได้ตามสัญญาจ้าง 70,755,000 บาท โดยจัดกิจกรรมประชุม 

“Focus Group การจัดท�าหลักสูตรการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality : VR) ส�าหรับนักศึกษา”  

ซึ่งได้เชิญผู้เช่ียวชาญจากสถานศึกษา และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหารือประชุมแสดงความคิดเห็น 

ส�าหรับวางแนวทางการจัดท�าหลักสูตรการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน และแนวทางการอบรมระยะสั้น นอกจากนี้ 

ยังได้มีโครงการหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และหลักสูตรหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ี EEC ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก�าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส�าหรับอุตสาหกรรม 

NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

  ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษาให้บริการวิชาการในการพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อและเทคโนโลย ี

ทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการบริการวิชาการ 

ให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

มีหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปที่รับบริการ จ�านวน 26 หน่วยงาน อาทิ วิทยาลัยการอาชีพ

สว่างแดนดิน สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 และองค์การเภสัชกรรม เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัได้จดัฝึกอบรมหลกัสตูร “การใช้งานระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยหม้อน�า้ สารเคม ีและก๊าซอตุสาหกรรม” 

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรม 4.0 

  นอกจากนีส้�านกัพัฒนาเทคนคิศกึษายงัได้จัดต้ังศูนย์รบัรองสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชพีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  

จ�านวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านคุณสมบัติ และ 2) ด้านความสามารถ ซ่ึงส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการเป็นหน่วยรับรอง

บุคลากรตามมาตรฐานสากล ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ�านวนผู้มารับการทดสอบรับรองสมรรถนะ จ�านวน 202 คน 

และมีสาขาอาชีพให้การรับรอง จ�านวน 8 สาขา 40 อาชีพ ดังนี้

 1. สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ จ�านวน 12 อาชีพ

 2. สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ จ�านวน 1 อาชีพ

 3. สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม จ�านวน 14 อาชีพ

 4. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ จ�านวน 5 อาชีพ

 5. สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จ�านวน 2 อาชีพ

 6. สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา จ�านวน 1 อาชีพ

 7. สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล จ�านวน 4 อาชีพ

 8. สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา จ�านวน 1 อาชีพ
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• สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส 

  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศสเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการ

ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ

ดียิ่งขึ้น โดยให้บริการด้านการจัดฝึกอบรม ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of 

Thailand : WIT) ให้มีสิทธิ์จัดฝึกอบรมในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมงานเชื่อมต่าง ๆ ตามข้อก�าหนดของสถาบันการเชื่อมสากล 

(International Institute of Welding : IIW) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับใน 70 ประเทศท่ัวโลก นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการด้าน 

การตรวจสอบและทดสอบโดยฝ่ายเทคโนโลยงีานเชือ่ม ฝ่ายเทคโนโลยกีารกดักร่อน ฝ่ายมาตรวทิยาเชิงกล และฝ่ายงานบรกิาร

ทดสอบตรวจสอบและสอบเทียบ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบส่วนผสมทางเคมี ตามมาตรฐานเลขที่ 

มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) จากกระทรวงอตุสาหกรรม รวมทัง้ยงับรกิารให้ค�าปรกึษา โดยมกีารสร้างเครอืข่าย 

ความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อให้บริการให้ค�าปรึกษาด้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้ให้บริการวิชาการต่าง ๆ อาทิ โครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย ระดับ 2 (Non Destructive Testing Operator Level 2) โครงการฝึกอบรม 

“ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก” และโครงการฝึกอบรม “ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล” เป็นต้น
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มีภารกิจด้านงานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ 

การจัดสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

และสหกิจศึกษา และเป็นการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย โดยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สร้างความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในภมูภิาคอาเซียนให้มกีารยกระดบัมาตรฐานครชู่าง นกัเทคโนโลย ีและวศิวกรปฏิบตัทิีส่อดคล้องกบั

ความต้องการของสถานศกึษาและสถานประกอบการในกลุ่มประชาคมอาเซยีน ตลอดจนส่งเสรมิวชิาการและบรกิารให้ค�าปรกึษา 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษา

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้ด�าเนินการ 

จัดโครงการบริการวิชาการ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 8 แห่ง และสถาบันพัฒนา 

ฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี 1 แห่ง และโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ่

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

สามารถน�าไปต่อยอดทางด้านความคิดกับการเรียนปกติในห้องเรียน และแสดงออกทางความคิดในรูปแบบการท�ากิจกรรม 

ฝึกการท�างานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับ

ปวช./ปวส. เป็นต้น
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คณะวศิวกรรมศาสตร์ จดัโครงการฝึกอบรม “Tech Transfer 

ด้าน Design for Additive Manufacturing” ให้กับบุคคล

ทั่วไปที่ผู้สนใจ โดยมีฟังบรรยายพิเศษจาก Prof.Dr.David 

Rosen ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม จดัโครงการอบรมเชงิปฏิบตักิาร

หลักสูตร “Teaching Media & e-learning application” 

ให้แก่อาจารย์จากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยทีวาย และวทิยาลยั

เทคโนโลยีทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่  

25 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก 

ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (ป.4 - ม.1) จ�านวนทั้งหมด 211 คน 

จาก 16 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น  

(ไข่เค็มดินสอพอง)” ให้แก่ผู ้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืน จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันท่ี  

6 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562 ณ บ้านดอนมะขาม 

จ.กาญจนบุรี

  มหาวิทยาลัยได้มีการน�าองค์ความรู้ตามความถนัดและเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากร ด้วยการน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ตามจดุเน้นของมหาวทิยาลยัในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาเพือ่ให้บรกิารวชิาการสอดคล้องกับความต้องการของสงัคม อาทิ

เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอก
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้บริการด้านการให้ค�าปรึกษา

และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต

สินค้าเกษตรแปรรูปขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่  

1 - 31 กรกฎาคม 2562 ณ สถานประกอบการวสิาหกจิชุมชน

และเกษตรกรรายย่อย จ.ชัยภูมิ และ จ.ปราจีนบุรี

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีได้จดัโครงการ “บรกิาร

ตรวจเช็ครถมั่นใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง” ร่วมกับบริษัท 

สยามมชิลิน จ�ากดั ณ องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองละลอก 

จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2562 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถ่ินโดยสถาบัน

อุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียงของเครือข่ายเพื่อการอุดมศึกษาเพ่ิม 

ฐานความรู้วิถีพอเพียงน้อมน�าคุณธรรม ให้กับบุคคลท่ัวไปที่

สนใจ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจและ

อุตสาหกรรมบริการ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์นานาชาติสิรินธร 

ไทย-เยอรมัน จัดโครงการทดสอบประสิทธิภาพของ 

ระบบเบรก ABS (Anti-Lock Braking System) และ CBS 

(Combined Braking System) ของรถจกัรยานยนต์ ร่วมกบั 

กระทรวงคมนาคมและศูนย์วิจัย MTEC โดยทดลองและ

เก็บข้อมูลที่สนามทดสอบยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เม่ือวันที่  

25 ธันวาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรม

คอมพิวเตอร์และพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านพุองกะ 

จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561
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สำานกัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้จดัโครงการ

ถ่ายทอดความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศ “หลกัสตูร Smart 

Home, Smart City” ให้กบับคุคลทัว่ไปท่ีสนใจ ระหว่างวันที่ 

25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝร่ังเศส จัดฝึกอบรม

หลักสูตร “ผู ้ตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย ระดับ 2 (Non  

Destructive Testing Operator Level 2)” ให้กบับคุคลทัว่ไป 

ที่สนใจ ซึ่งเป็นโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก�าลังคน 

ที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย 

การปฏิรูปการศึกษาไทย ของกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สำานกัพฒันาเทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรม จดักจิกรรมฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการเบ้ืองต้น 

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยเป็นการให้ความรู้กับวิสาหกิจ

ชุมชนที่สนใจ ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2562 

ศนูย์สะเตม็ศกึษา จดัโครงการเชงิปฏบิตักิารและการประลอง  

หุ่นยนต์สะเต็มและการเขียนโปรแกรมควบคุม ตอน : เมือง 

อจัฉรยิะ เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก 

(King Mongkut’s STEM Robotics Competition) ระหว่าง

วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออุตสาหกรรม

จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม 

4.0 หลักสูตรระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเช่ือมโยงด้วย

อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง (IoT) ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ 

และน�ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 9 หลักสูตร อาทิ

โครงการอบรมหุ่นยนต์เบื้องต้นและกิจกรรมปันความรู้จาก 

พี่สู่น้อง ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จ.ชัยภูมิ 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การโปรแกรม Halcon กับกลุ่มบริษัทโซลิแมค อินโนเวช่ัน 

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ส�าหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม น�ามาบูรณาการกับ 

การเรียนการสอนโดยการเพิ่มพูนมุมมองการเช่ือมโยงภาพ

การท�างานของบัณฑิตกับสายงานที่เกี่ยวข้องและสามารถน�า

มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร เปิดโอกาสให้

นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการ

บริการวิชาการที่เป็นการน�าองค์ความรู ้มาบูรณาการกับ 

การเรยีนการสอน และการวิจยั อาท ิโครงการการให้ค�าปรกึษา 

ทางวิชาการและวิชาชีพ เรื่อง การปรับปรุงครุภัณฑ์รถส่ง 

เครื่องมือปราศจากเชื้อ และรถส่งเครื่องมือแพทย์และ

เวชภัณฑ์ยา ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 

จ.ปราจีนบุรี 

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ จดัโครงการพฒันาผลติภณัฑ์ 

ชุมชน น�ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษา

ได้มีความเข้าใจในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์กบัชมุชน

และสามารถต่อยอดผลติภณัฑ์ชุมชนได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสนุกคิด 

วิศวกรรมสัญจร น�ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน  

โดยจัดให้กับโรงเรียนเซ็นจอห์นท่าบ่ม จ.เลย ระหว่างวันที่  

13 - 24 ธันวาคม 2561 และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระหว่างวันที่  

2 - 4 มิถุนายน 2562

  มหาวทิยาลยัได้น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการจดัการเรยีนการสอนและผลของการวจิยัของคณาจารย์และบคุลากรมาบรูณาการ 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน อาทิ

เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน�ามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัยได้
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บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์นานาชาติสิ รินธร 

ไทย-เยอรมัน จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงโครเฟสเซอร์เพื่อตรวจสอบโมเดล 

ทางพลวัต ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้ง 

ศูนย ์การเรียนรู ้ด ้านการจัดการขยะและของเสียแบบ 

ผสมผสานภายในมหาวิทยาลัย SciEE Learning Center 

และระบบน�้าเสียทางเคมี เพื่อให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยี

พลังงานทดแทนและการจัดการขยะและของเสียแบบ 

ผสมผสาน และน�ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

งานวิจัย 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดโครงการ 

ฝึกอบรมหลกัสตูร “การบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่”บรูณาการ 

กับรายวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่มนอกจากนี ้

ยังจัดโครงการเทคนิคการขยายตลาดด้วยเทคโนโลย ี

ส่วนงานท่ีน�ามาบูรณาการกับดิจิทัลและกลยุทธ์การสร้าง

ตราสินค้า และได้น�ามาบูรณาการกับงานวิจัยเรื่องแนวทาง 

การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดแบบดิจิทัลส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม OTOP จ.ปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการเผยแพร่ความรู ้ 

ด้านกระบวนการแปรรูปอาหารสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน

แบบยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 2562  

ณ บ้านพักคนชรา สุทธาวาส จ.นครนายก และสถาน 

สงเคราะห์หญิง พระพุทธบาท จ.สระบุรี และสถานเลี้ยง 

เด็กก�าพร้า ชัยพฤกษ์มูลนิธิ จ.นครนายก น�ามาบูรณาการ 

กบัการจดัการเรยีนการสอน การวจิยัด้านอตุสาหกรรมเกษตร 

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุน 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAR) ร่วมกับบริษัท

ภายนอก ได้น�ามาขยายผลงานวิจัย ร่วมกับโครงการวิจัย

เร่ือง “การออกแบบเครือ่งใส่ยางครอบฟันใบเลือ่ยกึง่อตัโนมตัิ

ควบคุมด้วยระบบ PLC” กรณีศึกษา บริษัท สยามทิมเบอร์ 

แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จ�ากัด
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 มจพ. โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนาม 

 ความร่วมมือกับ บริษัท AAS Auto Service เมื่อวันที่ 

 3 ตุลาคม  2561

 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ชไนเดอร์

 (ไทยแลนด์) จ�ากัด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไอเอส อินดัสทรีย์  

 (ไทยแลนด์) จ�ากัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย

 (ท่าหลวง) จ�ากัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

 มจพ. โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนาม 

 ความร่วมมือกับกองบังคับการต�ารวจตระเวนชายแดน  

 ภาค 1 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

 มจพ. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ  

 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

 มจพ. โดยคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม ลงนามความรว่มมอื 

 กับ Hankyong National University ประเทศเกาหลีใต้  

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยชิงเต่า  

 สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

กิจกรรมสำาคัญด้านการให้บริการวิชาการ
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 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา  

 8 สถาบนั เพือ่พฒันาคณุภาพบณัฑติ เมือ่วันท่ี 24 มกราคม 

 2562

 มจพ. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ  

 Kyushu Institute of Technology เมือ่วนัที ่15 มนีาคม  

 2562

 มจพ. ลงนามความรว่มมอืกบั กรมสนบัสนนุ บริการสุขภาพ 

 กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

 มจพ. โดยสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ลงนาม 

 ความร่วมมือกับ The Deutscher Verband für  

 Schweißen und verwandte Verfahren e. V. (DVS)  

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ กองบัญชาการกองทัพไทย  

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

 มจพ. โดยคณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต์ ลงนามความรว่มมอื 

 กับ กลุ่มบริษัท โซลิแมค อินโนเวชั่น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  

 2562

 มจพ. โดยคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม ลงนามความรว่มมอื 

 กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันที่ 12  

 กุมภาพันธ์ 2562

 มจพ. โดยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

 ลงนามความร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 วทิยาศาสตร ์ฯ สหวทิยาเขตระยอง 1 เมือ่วนัท่ี 2 เมษายน  

 2562
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ จังหวัดนนทบุรี และ  

 3 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัย  

 ธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เม่ือวันที่  

 24 เมษายน 2562

 มจพ. ลงนามความรว่มมอืกบั กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ 

 และสังคม และ 40 หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและ 

 เอกชน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562

 มจพ. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ 

 กับโรงเรียนโยธินบูรณะ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Lighthouse  

 Worldwide Solutions Ltd. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันการอาชีวศึกษา 

 ภาคตะวันออก และบริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จ�ากัด   

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

 มจพ. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามความร่วมมือ 

 กับ RWTH Aachen University เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  

 2562

 มจพ. โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  

 ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น  

 จ�ากัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ ไดเซลกรุ๊ป (ประเทศไทย)  

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
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 มจพ.ลงนามความร่วมมือกับ Institute of Technology  

 and Health Bali ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันท่ี 19  

 สิงหาคม 2562

 มจพ. ลงนามความรว่มมอืกบั ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร ์

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เมื่อวันที่ 22  

 สิงหาคม 2562

 มจพ. ลงนามความรว่มมอืกบั บรษิทั อสัโตรเบอรร์ี ่จ�ากดั  

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ 

 แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

129

An
nu

al
 R

ep
or

t 2
01

9

Inner_103-152.indd   129 25/3/2563 BE   12:07



รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
KMUTNB Strategic5

ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการท่ีดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 

หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ�านาจ หลักการนิติธรรม  

หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมธรรมาภิบาล อาทิ

 โครงการลงพืน้ทีเ่ขา้ชว่ยเหลอืในการฟืน้ฟสูภาพบา้นเรือน 

 ของประชาชน บรเิวณชายฝัง่ทะเล ซึง่ไดร้บัความเสียหาย 

 จากผลกระทบของพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยนักศึกษา 

 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้าช่วยเหลือ 

 ในการซ่อมแซมบ้านเรือน และตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก่อน 

 การใช้งานได้อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562

 โครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตาม 

 แนวทางท่ีส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

 การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก�าหนด  โดยมีวัตถุประสงค์ 

 เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ 

 ผลประโยชนส่์วนรวม จติพอเพยีง ความอาย และไมท่นตอ่ 

 การทุจริต เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

 โครงการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน  

 ตามพระราชด�าริ “หลักสูตรหลักประจ�า” รุ่นที่ 3/62 

 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 

 พระราชทาน 904 วปร. เพ่ือร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 ให้กับนักศึกษาตามโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน 

 ในการบรรยายเร่ีอง  สถาบันพระมหากษัตริย์กับ 

 ประเทศไทยกับการมีจิตอาสา  เพื่อส�านึกในพระมหา 

 กรณุาธคิณุของสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์พระราชกรณยีกจิ 

 ที่ส�าคัญ การปลูกจิตส�านึกให้นักศึกษามุ่งเน้น “เราท�า 

 ความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  

และเผยแพร่กิจกรรมหรอืการบรกิารด้านท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมต่อสาธารณชน เพือ่ให้บรรลผุลตามเป้าประสงค์ท้ัง 3 ประการ ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมมาภิบาล
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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน 

 การบริหารรถราชการ เพ่ือบูรณาการบริหารความเส่ียงและ 

 การควบคมุภายในไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตังิานไดอ้ยา่ง 

 มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลง 

 กฎระเบียบที่เก่ียวข้องในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการปฏิบัติ 

 ตามนโยบายและรักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  

 ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ มีความโปร่ งใสในด้าน 

 การบริหารงาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเป็น 

 พลเมอืงทีด่ตีามหลกัสตูรวยัใสใจสะอาด โดยความรว่มมอื 

 ระหว่างส�านักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเครือข่ายเด็กและ 

 เยาวชน เสรมิสรา้งความเปน็พลเมอืงทีด่ ีภายใต้หลกัสตูร 

 วัยใส ใจสะอาด ของส�านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันท่ี 14  

 กันยายน 2562

 คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจดัโครงการ MPet  

 ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายพ่อของแผ่นดิน เม่ือวันที่  

 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน จ.ระยอง

นอกจากนี้ส่วนงานต่าง ๆ ยังได้มีการจัดโครงการที่ส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ดังนี้

 คณะบรหิารธรุกจิ จดัโครงการผา่ตดัตอ้กระจก 60 ดวงตา  

 ส�าหรับผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าพระนครเหนอื ครบรอบ 60 ป ีณ โรงพยาบาล 

 บา้นคา่ย อ.บา้นคา่ย จ.ระยอง เมือ่วนัที ่1 กันยายน 2562

 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิพลเมือง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

 เปน็การเผยแพรค่วามรูใ้นเรือ่งของกฎหมายพืน้ฐานในชวิีตประจ�าวนั บทบาทหนา้ทีข่องการด�ารงตน และบทบาทของนกัศกึษา 

 กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในด้านกฎหมายและการเมืองในระดับมหาวิทยาลัย
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสากล รวมทั้งสอดแทรกวัฒนธรรมสากล 

ในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการท�างานของมหาวิทยาลัย อาทิ

 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการ English Fun Fair  
 เม่ือวันที่  26 มีนาคม 2562 เป็นกิจกรรมฝึกการใช้ 
 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ การอ่านตัวเลข 
 ลกัษณะตา่ง ๆ  เปน็ภาษาอังกฤษ การเรยีงค�าใหเ้ป็นประโยค 
 สมบูรณ์ การดูชนิดค�าในประโยค และการแข่งขันทักษะ 
 การใช้ภาษาอังกฤษ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Winter Grill Party  
 ภายใต้โครงการ International Activity Club เพื่อเปิด 
 โอกาสให้นักศึกษาของคณะ และนักศึกษาแลกเปล่ียน 
 ชาวต่างชาติ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันละกัน 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

 ตามหลักธรรมภิบาลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 ให้กับบุคลากรของส่วนงาน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  

 ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการณ์ป้องกันและ 

 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) 

 สำานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการเก็บ 

 รวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว น�าไป 

 จัดท�าเป็นบัตรค�าอักษรเบรลล์ส�าหรับใช้เป็นสื่อการเรียน 

 การสอน มอบให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อ 

 คนตาบอด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

 สำานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จัดโครงการ 

 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่ 

 บุคลากรของส่วนงาน โดยได้นมัสการพระวิสุทธิวราภรณ์  

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม วรวิหาร เพื่อให้บุคลากร 

 มีโอกาสในการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ ประยุกต์ใช้ 

 ในการปฏิบัติงาน การใช้ชีวิตประจ�าวัน ด�ารงชีวิตได้ 

 อย่างมีความสุข เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล
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 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดจิทัิล ไดเ้ขา้ร่วม 

 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ 

 และเทคโนโลยสีารสนเทศ ครัง้ที ่15 (IT2IT 2019) ระหวา่ง 

 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม 

 และสนับสนุนให้นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ  

 รวมถึงบุคลากรชาวต่างประเทศได้แลกเปล่ียนความรู้ 

 โดยใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร และเรียนรู้วัฒนธรรม 

 ซ่ึงกันและกัน

 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบรกิาร ได้จดัโครงการ 

 เปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ไทย-นานาชาติ (Inter- 

 Culture 2019) โดยมนัีกศกึษาแลกเปลีย่นจากตา่งชาต ิและ 

 นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจและโรงแรม

 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร  

 ไทย-เยอรมัน จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ 

 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยจัดให้นักศึกษาชาวไทยและ 

 ชาวต่างชาติได้แต่งชุดประจ�าชาติของตนเองและออกมา 

 น�าเสนอวัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศตนเอง พร้อมทั้ง 

 ร่วมเล่นกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน

 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการ  

 Learning Express (LeX) KMUTNB – SP Collaboration  

 Program 2019 (LeX 2019) โดยความร่วมมือกับ  

 Singapore Polytechnic (SP) ซ่ึงนกัศกึษารว่มท�ากจิกรรม 

 กบันกัศกึษาชาวสิงคโปร ์และใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สาร 

 ตลอดทั้งโครงการ
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 มหาวิทยาลัยจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง พ.ร.บ. น่ารู้ ของ 

 คนยุคดิจิทัล 4.0 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.  

 ว่าด้วยการท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.  

 ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บุคลากร 

 มีความรู้  และความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ  

 ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

 เพิ่มความระมัดระวังในการด�าเนินงาน รวมถึงการท�า 

 กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ในชีวิตประจ�าวัน เมื่อวันที่  

 10 พฤษภาคม 2562

 มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

 การทบทวนการใช้ระบบบัญชี 3 มิติ ส�าหรับงานพัสดุ  

 เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบดา้นพสัดขุองแตล่ะสว่นงาน  

 ได้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ถูกต้องรวดเร็ว  

 มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

 มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้เข้าร่วม 

 ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University  

 Forum ครั้งที่  14 ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 

 ในการขับเค ล่ือนการเป ล่ียนผ่าน สู่ยุคดิจิทัลของ 

 มหาวิทยาลัยไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุม 

 และแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผู้บริหารสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยระดับสูงหรือ CIO (Chief Information  

 Officer) เป็นเวทีกลางส�าหรับการเสนอแนวคิดและ 

 ความคิดเห็นในกระบวนการการพัฒนา พร้อมทั้ง 

 แลกเปล่ียนประสบการณ์และก�าหนดแนวทางในการ 

 ขับเคล่ือนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่อง 

 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน�าไปปรับใช้ใน 

 การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็น Digital University  

 Forum เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

  มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการด�าเนินโครงการและจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมดิจิทัล อาทิ 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล
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 ส�าหรับส่วนงานต่าง ๆ มีการจัดโครงการที่เป็นการส่งเสริมการน�าวัฒนธรรมดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสง่เสรมิการบรหิาร 

 จัดการกระดาษภายในหน่วยงาน เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร  

 ใชร้ะบบ e-Office และเทคโนโลยอีืน่ ๆ  ทีส่ามารถทดแทน 

 การใช้กระดาษ 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้มีการน�าระบบ E-Doc  

 มาใช้ในการบริหารจัดการเอกสารของส่วนงานใน 

 การเผยแพร่กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ 

 มหาวิทยาลัย และได้ใช้โปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 ร่วมกัน เช่น Google Drive ในการแชร์เอกสารรายงาน 

 การประชุมของคณะกรรมการประจ�าส่วนงาน และ 

 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

 คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม ไดน้�าการใช ้

 Google calendar มาใช้ในการก�าหนดตารางงาน 

 ในภาพรวมของส่วนงาน รวมถึงการปรับรูปแบบ 

 การปฏิบัติงานแบบ KM Template 

 สำานักพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรม ได้จัด 

 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Internet of Thing (IoT)  

 ประตูสู่ความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และผลกระทบต่อ 

 วิชาชีพทักษะสูง” เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหาร 

 จัดการพลังงานและเทคโนโลยใีหแ้กอ่าจารยแ์ละนกัศกึษา  

 ซึง่ระบบ IoTชว่ยใหเ้รยีนรูเ้พือ่จดัการเร่ืองการใชพ้ลงังาน 

 แบบ Optimization ที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน 

 อย่างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม เมื่อวันที่ 18 มกราคม  

 2562

 นอกจากนี้ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้มี 

การประยุกต์ใช้ Google form ในการปฏิบัติงาน อาทิ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี การประเมินความ 

พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงยังมี

การน�า QR Code มาใช้ในการดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ  เพื่อ

เป็นการประหยัดเวลาและลดการสิ้นเปลืองการใช้กระดาษ
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 พิธีถวายวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 งานวันรวมน�้าใจชาว มจพ. ประจ�าปี 

 พ.ศ. 2562 “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์  

 ประดิษฐ์กรรมสู่นวัตกรรม”

 พิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 งานท�าบุญตักบาตรปีใหม่ 2562

โครงการ/กิจกรรมส�าคัญประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมส�าคัญต่าง ๆ  ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ที่เป็นการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมสู่สาธารณะ อาท ิ

 พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 บรมนาถบพิตร

 งานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
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 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มจพ. ประจ�าปี 2562 “ถนนประดู่งาม ปาล์มสวย”

 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” ประจ�าปี 2562

 มจพ.ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ ไทย-จีน ครบรอบ 44 ปี

 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 

 พิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ มจพ. กรุงเทพมหานคร, มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 พิธีถวายบังคมและกล่าวค�าสัตย์ปฏิญาณ ถวายตนเป็นลูกพระจอมเกล้า ประจ�าปี 2562

 งานทอดผ้าป่าสามัคคี มจพ. ประจ�าปี 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม

 งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา

 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 งานมุทิตาจิต ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ. 61
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โครงการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรี

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นพี่เลี้ยง (Facilitator) นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู ้

และศึกษาแก้ปัญหาด้วยตนเองตามแนวทาง Constructionism ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ 

หุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัเิพือ่ต่อไปเป็นก�าลงัคนเพือ่อตุสาหกรรมในเขตพืน้ที ่EEC และสร้างความร่วมมอืระหว่างภาครฐั เอกชน 

และประชาชนในการพัฒนาเขตพื้นที่ EEC วิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

ค่ายหุ่นยนต์เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจด้านหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ

จ�านวน 1,200 คน

ค่ายเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

จ�านวน 1,884 คน

ค่ายเรียนรู้การบินเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมการ

บินและโลจิสติกส์

จ�านวน 1,219 คน

ค่ายเรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จ�านวน 

1,209 คน

ค่ายการจ�าลองสถานการณ์

การผลิตและโลจิสติกส์ :

คิวบิกเกมส์ (Lean Game)

จ�านวน 1,600 คน

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง

การศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

จ�านวน 160 คน
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนาและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วน

อากาศยาน แก่ผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) และส่งเสริมการใช้เครื่องจักร วัตถุดิบภายในประเทศ ลดการน�าเข้า การน�าผลิตภัณฑ ์

กลับมาแปรรูปใหม่ ลดขยะเทคโนโลยีและของเสียอุตสาหกรรม มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 1. บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในเชิงทักษะ การแก้ปัญหา 

  ที่เป็นระบบ และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่สามารถออกแบบชิ้นส่วน 

  ยานยนต์สมัยใหม่ได้

 2. บคุลากรในภาคอตุสาหกรรมได้รบัการพฒันาการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทีเ่กดิจากกิจกรรมการเรยีนการสอน 

  ในห้องเรียนและความรู้ในเชิงวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม  

  สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
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สารสนเทศ
KMUTNB Information

อาคารสถานที่

งบประมาณ

บุคลากร

นักศึกษา

หลักสูตร
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จ�าแนกตามประเภทของหลักสูตร

หน่วย : หลักสูตร (ร้อยละ)
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 

ปริญญาตรี
92 หลักสูตร 

(48.94%)

ปริญญาโท
60 หลักสูตร 
(31.91%)

ปวช.
3 หลักสูตร 

(1.60%)

ปริญญาเอก
33 หลักสูตร 
(17.55%)

188 
หลักสูตร

ภาษาไทย
149 หลักสูตร

188 
หลักสูตร

79.26%

ภาษาอังกฤษ
6 หลักสูตร

นานาชาติ
15 หลักสูตร

สองภาษา
1 หลักสูตร

เสริมทักษะ
14 หลักสูตร

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
3 หลักสูตร

3.19%

7.98%

0.53%

7.45%

1.59%

หลักสูตร
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หมายเหตุ :  รับตรง หมายถึง การรับนักศึกษาที่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบคัดเลือกปกติ, สอบคัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT/PAT

  และนักศึกษาโครงการเคลียริ่งเฮ้า 

  รับผ่าน สกอ. หมายถึง การรับนักศึกษาที่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกจากระบบส่วนกลาง (สทศ.)

  โควตาเรียนดี หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกตามโควตาในพื้นที่ นอกพื้นที่ และโครงการพิเศษ (คุณงามความดี, โรงเรียนเครือข่าย) 

  โควตาความสามารถพิเศษ ด้าน ศิลปวัฒนธรรม, กีฬา, สิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์

  โควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

  นักศึกษาพิเศษ หมายถึง บุคคลที่สนใจศึกษาวิชาบางวิชา เพื่อเสริมสร้างระดับความรู้ของตนให้สูงขึ้น หรือนักศึกษาของสถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่น

  ที่ขอลงทะเบียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัย

ผู้ส�าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปวช.

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปวช.

รับผ่าน สกอ.
1,442 คน 
(16.40%)

รับตรง
4,338 คน
(49.34%)

โควตาเรียนดี
2,802 คน (31.87%)

โควตา
ความสามารถพิเศษ
203 คน (2.31%)

โควตา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
5 คน (0.06%)

นักศึกษาพิเศษ
2 คน (0.02%)

7,484 คน
85.12%

4,849 คน
79.35%

504 คน
8.24%

647 คน
85.12%

111 คน
1.82%

143 คน
1.63%

581 คน
6.61%

584 คน
6.64%

ปริญญาตรี

25,323 คน

85.15%

6.53%

2.74%

นักศึกษาทั้งหมด
รวม 29,739 คน

5.58%

ปริญญาโท

1,942 คน

ปริญญาเอก

815 คน

ปวช.
1,659 คน

8,792 คน

6,111 คน

นักศึกษา
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จ�านวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 

บุคลากรสายวิชาการ

พนักงานพิเศษ (จ้างเหมา)

18 คน (0.68%)

ลูกจ้างชั่วคราว

43 คน (1.63%)

พนักงานพิเศษ

442 คน (16.75%)

ลูกจ้างประจ�า

26 คน (0.99%)

พนักงานจ้างเหมา

19 คน (0.72%)

สายวิชาการ

1,137 คน (43.08%)

สายสนับสนุนวิชาการ

954 คน (36.15%)

2,639 คน

* จ�านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเป็นบุคลากรประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

* ข้อมูลไม่รวมครู และครูผู้ช่วย โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ�านวน 33 คน

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม

ข้าราชการ 3 45 45 27 120

พนักงานมหาวิทยาลัย 15 130 427 412 984

รวม 18 175 472 439 1,104

ร้อยละ 1.63 15.85 42.75 39.77 100

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม

ข้าราชการ 70 47 3 120

พนักงานมหาวิทยาลัย 675 319 23 1,017

รวม 745 366 26 1,37

ร้อยละ 65.53 32.18 2.29 100

บุคลากร
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเปรียบเทียบจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2558-2562

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน งบเงินด�าเนินการ

งบบุคลากร

428,011,230 บาท

342,495,530 บาท 524,449,730 บาท

1,534,879,110 บาท

15.13%

12.10% 18.53%

52.24%

บาท
2,829,835,600

งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบบุคลากร งบดำาเนินการ งบเงินอุดหนุน งบลงุทน รวม

งบประมาณแผ่นดิน 1,463,801,000 165,522,300 73,513,300 395,309,300 2,098,145,900

งบประมาณเงินรายได้ 71,078,110 358,927,430 268,982,230 32,701,930 731,689,700

รวม 1,534,879,110 524,449,730 342,495,530 428,011,230 2,829,835,600

69.77

9.71 7.89

49.05

3.50

36.76

18.84

4.47

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม

ปีการศึกษา 2558 448 532 47 1,027

ปีการศึกษา 2559 502 516 50 1,068

ปีการศึกษา 2560 639 433 28 1,100

ปีการศึกษา 2561 695 395 30 1,120

ปีการศึกษา 2562 745 366 26 1,137
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หน่วย : บาท (ร้อยละ)

งบประมาณ

หน่วย : คน (ร้อยละ)
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน 5,637,231,567.87

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,637,231,567.87

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,799,086,458.41

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,799,086,458.41

รวมสินทรัพย์ 11,436,318,026.28

หนี้สิ้น

 หนี้สินหมุนเวียน 40,441,386.93

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 40,441,386.93

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 455,623,485.09

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 455,623,485.09

รวมหนี้สิน 496,064,872.02

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 10,940,253,154.26

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 10,940,253,154.26

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 11,436,318,026.28

หมายเหตุ งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

รายได้จากการดำาเนินงาน

 รายได้ 4,649,877,165.19

  รวมรายได้ 4,649,877,165.19

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

 ค่าใช้จ่าย 4,017,100,057.29

  รวมค่าใช้จ่าย 4,017,100,057.29

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 632,777,107.90

หมายเหตุ งบการเงินฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ตั้งอยู่เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

10800 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 88 ไร่ 59.77 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งสิ้น จ�านวน 47 หลัง 

(ไม่รวมอาคารย่อย) ประกอบด้วย อาคารเรียน จ�านวน 19 หลัง อาคารปฏิบัติการ 

จ�านวน 9 หลัง อาคารส�านักงาน จ�านวน 7 หลัง และอาคารอื่น ๆ จ�านวน 12 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

อาคารสถานที่

อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องจักรกลหนัก

สถานที่ไฟฟ้าย่อย

อาคารอเนกประสงค์

อาคารนวมินทรราชินี

อาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส

อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อาคารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และโรงอาหาร

อาคารส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคารยิมเนเซี่ยม

อาคารสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อาคารส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

อาคาร 40 ปี มจพ. และโรงอาหารกลาง

อาคารสโมสรบุคลากร มจพ.

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

อาคารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามกีฬา) 

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

อาคารคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อาคารโรงอาหารกลาง

อาคารเก็บเอกสาร
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ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 21 ต�าบลเนินหอม อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 1,809 ไร่ 

59 ตารางวา โดยมอีาคารรวมทัง้สิน้ จ�านวน 22 หลงั (ไม่รวมอาคารย่อย) ประกอบด้วย อาคารเรยีน จ�านวน 

3 หลงั อาคารโรงปฏบิตักิาร จ�านวน 5 หลัง อาคารส�านกังาน จ�านวน 4 หลัง อาคารหอพกันกัศึกษา จ�านวน 

3 หลงั บ้านพกัอาศยัแบบชดุอาจารย์และข้าราชการ จ�านวน 4 หลงั อาคารศนูย์กฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิจ�านวน 

1 หลัง อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม จ�านวน 1 หลัง และอาคารยิมเนเซียม2 จ�านวน 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

อาคารบริหาร อาคารยิมเนเซียม 2

อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง อาคารคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป

อาคารบ้านพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ 4 หลัง แปลงทดลองปลูกต้นยางพารา

อาคารหอพักนักศึกษา 3 หลัง บริเวณเก็บกักน้�าและอนุรักษ์

อาคารสิรินธร (ส�านักหอสมุดกลาง) สถานีไฟฟ้าย่อย

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร พระบรมราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

โรงปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สนามบินขนาดเล็กและสนามทดสอบยานยนต์

โรงปฏิบัติการกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หอพระ

อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม

(โรงแรมวิลล่าวิชาลัย)
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รายงานประจำาปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตั้งอยู่ต�าบลหนองละลอก อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 98 ไร่ 2 งาน 17.40 ตารางวา โดยมี

อาคารรวมทัง้สิน้ จ�านวน 11 หลงั ประกอบด้วย อาคารเรยีนรวม จ�านวน 7 หลงั อาคารส�านกังาน 1 หลัง อาคารศนูย์กลาง

เรยีนรูแ้ละสนัทนาการ จ�านวน 2 หลงั และอาคารวทิยาศาสตร์การกฬีาและโรงอาหารกลาง จ�านวน 1 หลัง ส�าหรบัอาคาร

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตั้งอยู่อ�าเภอมาบตาพุด จ�านวน 1 หลัง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

อาคารอเนกประสงค์ อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ 1

อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ 2

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ อาคารปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์

อาคารเรียนรวม ป้อมรักษาการณ์

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ป้ายมหาวิทยาลัย

อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

คณะบริหารธุรกิจ (อาคารสหวิทยาการ)

อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง

สถานีไฟฟ้าย่อย
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