ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ ในการทางาน (ฉบับเต็ม)
ของศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
---------------------------------------1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ตาแหน่ งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์ (พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน)
ตาแหน่ งปัจจุบัน : นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.2 การศึกษา
ปี ทีจ่ บ
พ.ศ. 2511
พ.ศ. 2517

พ.ศ. 2520

พ.ศ. 2525

วุฒิ

สถานศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา ช่ างท่อและประสาน
(ชื่ อเดิมโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน)
- ปริญญาตรี B.S. in Technology, American Technological University, Texas, USA
สาขาหลัก : เทคโนโลยีเครื่ องทาความเย็น ประเทศสหรัฐอเมริกา
และการปรับอากาศ
สาขารอง : การจัดการอุตสาหกรรม
Major : Air Conditioning and
Refrigeration Technology
Minor : Industrial Management
- ปริญญาโท
Southwest Texas State University, Texas, USA
สาขา การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Major : Management of Vocational
and Technical Education
- ปริญญาเอก*
มหาวิทยาลัยแห่ งรัฐโอกลาโฮม่ า
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Major : Human Resources Development Oklahoma State University, Oklahoma, USA

*โดยได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาของรั ฐ บาลสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมั น ให้ ไ ปศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยแห่ งรัฐโอกลาโฮม่ า ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นกรณีพเิ ศษ

-วุฒิบัตร : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 วปอ. รุ่น 40 (วปรอ. 4010)
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2. ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2517

พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537

27 พ.ค. 2537
20 ก.ค. 2538 - 19 ก.ค. 2541
20 ก.ค. 2541 - 19 ก.ค. 2544
20 ก.ค. 2544 - 19 ก.ค. 2547
20 ก.ค. 2547 - 19 ก.ค. 2550

- ช่างเทคนิค (เครื่ องปรับอากาศไดกิ้น) บริ ษทั สยามกลการ จากัด
- หัวหน้ากลุ่ ม งานบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ องจัก รกลและอุ ป กรณ์ ในสายงานผลิ ต
(โรงงานผลิ ตอาหารกระป๋ องส าเร็ จรู ป ) บริ ษ ทั แพลนเทชั่น ฟู ดส์ จากัด
(ประเทศสหรัฐอเมริ กา)
- วิศวกร เครื่ องทาความเย็น (แคร์เรี ย) ห้าง บี. กริ มแอนด์โก
- รั บ ราชการต าแหน่ ง อาจารย์ ระดั บ 4 คณะครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ด ารงต าแหน่ งผู ้ ช่ วยศาสตราจารย์ คณ ะครุ ศาสตร์ อุ ตส าหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ ไปปฏิ บั ติ งาน ณ องค์ การระหว่ างประเทศ
(องค์ ก ารโคลั ม โบ มี ส มาชิ ก 18 ประเทศ) ในต าแหน่ งผู้ เชี่ ยวชาญ
ด้านเทคนิ คศึกษา (ให้คาปรึ กษาด้านการบริ หารด้านเทคนิ คและฝึ กอบรม
และการวิ จ ัย ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาและอุ ต สาหกรรมแก่ ป ระเทศสมาชิ ก
โดยไม่ตอ้ งออกจากราชการ โดยให้ไปประจาการ ณ ประเทศสิ งคโปร์เป็ น
เวลา 1½ ปี และประเทศฟิ ลิปปิ นส์ 1½ ปี รวม 3 ปี ตามคาขอขององค์การ
โคลัมโบ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
- บรรจุ ก ลับ เข้า รั บ ราชการในต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ และ * ด ารง
ต าแหน่ งคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ * คณบดีคณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรม
- * ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และ
รั กษาการในตาแหน่ งผู้อานวยการศู นย์ นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ (โครงการ
ความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส)
- * ได้ รับพระมหากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้ าฯ ให้ ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์
- ดารงตาแหน่ งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และศาสตราจารย์
- ดารงตาแหน่ งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และศาสตราจารย์
- ดารงตาแหน่ งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
(วาระที่ 1)
- ดารงตาแหน่ งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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20 ก.ค. 2550 - 10 ก.ย. 2551

-

25 มี.ค. 2551 – 30 มิ.ย. 2553
14 พ.ย. 2551 - 12 พ.ย. 2555

-

พ.ศ. 2554 - สิ งหาคม พ.ศ. 2556
13 พ.ย. 2555 - 14 พ.ย. 2559

-

15 พ.ย. 2559 - 10 พ.ค. 2560
11 พ.ค. 2560 - 9 ธ.ค. 2561

-

10 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

-

(วาระที่ 2)
ที่ ป รึ ก ษ าด้ าน การบ ริ ห ารงาน วิ ช าการและกิ จ การต่ างป ระเท ศ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ประธานบอร์ ด บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ดารงตาแหน่ งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(วาระที่ 3)
กรรมการบริหารการไฟฟ้ านครหลวง
ดารงตาแหน่ งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(วาระที่ 4)
ทีป่ รึกษาสภามหาวิทยาลัย และ อดีตอธิการบดี มจพ.
ที่ปรึ กษากิตติมศั กดิ์ มจพ. และ อดี ตอธิ การบดี มจพ. (อยู่ระหว่ าง รอโปรดเกล้ าฯ
ให้ ดารงตาแหน่ งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. ผลงานทีไ่ ด้ รับรางวัลเชิดชู เกียรติ
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2531

29 เมษายน 2545

5 มิถุนายน 2546

8 กรกฎาคม 2546

พ.ศ. 2547

- ได้ รับ โล่ ป ระกาศเกี ยรติ คุ ณ “บุ ค คลผู้ ท รงคุ ณ ค่ า” จากการปฏิ บั ติ งานเป็ น
ผู้ เชี่ ย ว ช าญ ใน อ ง ค์ ก า ร โค ลั ม โบ (Colombo Plan Staff College for
Technician Education : CPSC) ซึ่ ง เป็ น อ ง ค์ ก าร ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ
มี ส มาชิ ก 18 ประเทศ โดยประจ าการ ณ ประเทศสิ ง คโปร์ และประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2531 - 2534) ตามมติของคณะรัฐมนตรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ได้ รับประกาศเกียรติคุณ
รางวัลส่ วนราชการดีเด่ นระดับกรมในด้ านการบริหารและจัดการเพื่อพัฒนา
วิชาการประจาปี พ.ศ. 2544
- ได้ รั บการคั ดเลื อกให้ เป็ น “ผู้ บริ หารข้ าราชการพลเรื อนดี เด่ นประจ าปี พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545” สายอธิ ก ารบดี เหรี ย ญสดุ ดี เกี ย รติ คุ ณ “ครุ ฑ ทองค า” และ
“เงินรางวัลหนึ่งแสนบาท” จากสมาคมข้ าราชการพลเรื อนแห่ งประเทศไทย
- ได้ รั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ด้ านความสั มพั น ธ์ ระหว่ า งประเทศ และ
ความร่ วมมือทางวิชาการ จากรัฐบาลฝรั่ งเศส “Officer in the French Ordre
National du Mérite” by declare of the President of the Republic of
France dated 8th of July 2003
- ได้ รับเหรียญรางวัลเกียรติยศ Honor Society for International Scholars
จาก “PHI BETA DELTA” ประเทศสหรัฐอเมริกา
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14 สิ งหาคม 2548
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

26 สิ งหาคม 2552

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2559

- ได้ รับรางวัลเชิ ดชู เกียรติ “บุคคลแห่ งปี ศรีอาชี วะ” ประจาปี พ.ศ. 2548
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ รับรางวัลพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัวรั ช กาลที่ 9 รางวัลชนะเลิศ “หน่ วยงาน
ดีเด่ นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจาปี พ.ศ. 2550”
- ได้ รั บ รางวั ล โล่ เกี ย รติ ย ศ “ศิ ษ ย์ เก่ าดี เ ด่ นประจ าปี พ.ศ. 2550” ของ
มหาวิทยาลัยแห่ งรัฐโอกลาโฮม่ า (Distinguished Alumni Award of Oklahoma
State University, USA. 2007)
- ได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ (ชั้ นสู ง) ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ และ
ความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการ จากรั ฐ บาลฝรั่ ง เศส “Officer de la Legion d’
Honneur.” 26 August 2009
- ในขณะที่ ด ารงต าแหน่ งอธิ ก ารบดี นั ก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ได้ แชมป์ โลกหุ่ นยนต์ ก้ ูภัย สมัยที่ 1 ซึ่ งแข่ งขัน
ณ ประเทศเยอรมัน (ค.ศ.2006)
- ในขณะที่ ด ารงต าแหน่ งอธิ ก ารบดี นั ก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ได้ แชมป์ โลกหุ่ นยนต์ ก้ ูภัย สมัยที่ 2 ซึ่ งแข่ งขัน
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 2007)
- ในขณะที่ ด ารงต าแหน่ งอธิ ก ารบดี นั ก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ได้ แชมป์ โลกหุ่ นยนต์ ก้ ูภัย สมัยที่ 3 ซึ่ งแข่ งขัน
ณ ประเทศออสเตรีย (ค.ศ. 2009)
- ในขณะที่ ด ารงต าแหน่ งอธิ ก ารบดี นั ก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พ ระจอมเกล้ าพ ระนครเหนื อ ได้ แชมป์ โลกหุ่ นยนต์ กู้ ภั ย สมั ยที่ 4
ซึ่งแข่ งขัน ณ ประเทศสิ งคโปร์ (ค.ศ. 2010)
- ในขณะที่ ด ารงต าแหน่ งอธิ ก ารบดี นั ก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พ ระจอม เกล้ าพระนครเหนื อ ได้ แชมป์ โลกหุ่ นยนต์ กู้ ภั ย สมั ยที่ 5
ซึ่งแข่ งขัน ณ ประเทศตุรกี (ค.ศ. 2011)
- ในขณะที่ ด ารงต าแหน่ งอธิ ก ารบดี นั ก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พ ระจอม เกล้ าพระนครเหนื อ ได้ แชมป์ โลกหุ่ นยนต์ กู้ ภั ย สมั ยที่ 6
ซึ่งแข่ งขัน ณ ประเทศเนเธอร์ แลนด์ (ค.ศ. 2013)
- ในขณะที่ ด ารงต าแหน่ งอธิ ก ารบดี นั ก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พ ระจอม เกล้ าพระนครเหนื อ ได้ แชมป์ โลกหุ่ นยนต์ กู้ ภั ย สมั ยที่ 7
ซึ่งแข่ งขัน ณ ประเทศเยอรมัน (ค.ศ. 2016)
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1 เมษายน 2555
2 ตุลาคม 2555

ปี พ.ศ. 2556 - 2558

ปี พ.ศ. 2562

- ได้ รับเข็ม “เสมาคุ ณูปการ” และประกาศเกียรติคุณผู้ทาคุ ณประโยชน์ ให้ แก่
กระทรวงศึกษาธิการ
- ได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ (ชั้ นสู ง) ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ และ
ความร่ วมมือทางวิชาการ จากรัฐบาลเยอรมัน “Cross of the Order of Merit of
the Federal Republic of Germany” 2 October 2012
- ในขณะที่ด ารงต าแหน่ งอธิ ก ารบดี ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนื อ ได้ บริ หารมหาวิทยาลัยจนได้ เป็ นมหาวิทยาลัยตัวอย่ างแห่ ง
แรกและแห่ งเดียวของประเทศไทยที่ได้ รับรางวัลโล่ เกียรติยศ รางวัลชมเชย
องค์ กรโปร่ งใส 3 ปี ซ้ อนต่ อเนื่ อง จากสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ปปช.) ประจาปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
- ปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะประธานกรรมการดาเนินการจัดหาครุ ภัณฑ์ การศึ กษา
ทู ล เกล้ าฯ ถวายเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ์ ทั น สมั ยด้ า นเทคโนโลยี
ยานยนต์ อ นาคต ระบบอั ต โนมั ติ แ ละหุ่ น ยนต์ เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
อัจฉริยะ และเครื่ องมือช่ าง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยโดยติดตั้งที่
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

4. ผลงานด้ านวิชาการ
ก. ตาแหน่ งทางวิชาการ
- ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 9) ทรงโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง “ศาสตราจารย์ ” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
- ประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อม ของวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2540 (วปอ. รุ่ น 4010)
ข. หนังสื อ/ตาราทีแ่ ต่ งและเรียบเรียง
1. ตาราและหนังสื อภาษาไทย
พ.ศ. 2526
พื้นฐานบริ หารงานอุตสาหกรรม (งานเขียนร่ วม)
พ.ศ. 2527
พื้นฐานเครื่ องทาความเย็น (งานเขียนร่ วม)
พ.ศ. 2527
พื้นฐานการเป็ นผูน้ า (งานเขียนร่ วม)
พ.ศ. 2529
เทคนิคงานซ่อมบารุ งเครื่ องปรับอากาศ
พ.ศ. 2534
จิตวิทยาอุตสาหกรรมประยุกต์
พ.ศ. 2535
การฝึ กอบรมบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2536
ความปลอดภัยในโรงฝึ กงานช่างอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2539
การบริ หารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2548
การจัดองค์การและการบริ หารอุตสาหกรรม (งานเขียนร่ วม)
พ.ศ. 2549
การแก้ปัญหาการบริ หารงานอุตสาหกรรมโดยใช้ความคิดเชิงระบบ (งานเขียนร่ วม)
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2. บทความทางวิช าการภาษาอังกฤษ (งานเขี ยนคนเดี ย ว) เผยแพร่ ในที่ ป ระชุ ม วิช าการ
นานาชาติ
1. Technicians : Who They Are and What They Do (1986)
2. Using Instructional Materials in Technician Education (1986)
3. Basic Guideline for Developing a Curriculum in Technician Education (1986)
4. Guideline for Developing an In-Service Training Program for Vocational
and Technical Education (1986)
5. Developing a Lesson Plan for Vocational and Technical Subjects (1986)
6. Strategies for Training Technical Teachers in Environmental Education (1986)
7. Writing Behavioral Objectives to Improve Instruction in Technician Education (1986)
8. Accreditation and Certification in Technician Education System (1987)
9. Guideline for Developing Leadership Training Program for Women Technical
Teachers (1987)
10. Characteristics and Curriculum in Technician Education (1987)
11. Methods of Teaching Technical Subjects (1987)
12. Laboratory and Workshop Planning (1987)
13. Conditions of Learning (1987)
14. Writing Instructional Objectives in Industrial Training (1987)
15. Understanding Task Analysis in Vocational and Technical Education (1988)
16. Guideline for Developing Leadership Training Program (1988)
17. Principle of Constructing Achievement Tests in Modular Instruction (1988)
18. Training Technical Teachers (1993)
ค. ผลงานวิจัยเสนอในทีป่ ระชุ มวิชาการระหว่ างประเทศ
1. Boonyasopon, Teravuti. A Study on Work Status and Training Needs as Perceived by
Women Technical Teachers, Colombo Plan Staff College for Technician Education 1989. เป็ นงานวิจยั ที่
ได้รับทุ นสนับ สนุ นจากองค์การโคลัมโบและได้รับ การคัดเลื อกให้เผยแพร่ ในที่ ประชุ มวิช าการระหว่าง
ประเทศ 2 ครั้ ง (1989 & 1992) และใช้เป็ นงานวิจยั อ้างอิงในที่ประชุ มงานวิจยั ระดับชาติของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติประจาปี พ.ศ. 2534
2. Boonyasopon, Teravuti. Robert McCaig and C.R.K.Sastri UNESCO/UNEP Guidelines for
the Incorporation of Environmental Education into Curriculum and Teacher Training in Technical
and Vocational Education, Paris 1988
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3. Boonyasopon, Teravuti ; Robert Mc Caig and C.R.K. Sastri. UNESCO/UNEP Strategies for
the Incorporation of Environmental Education into Curriculum and Teacher Training in
Industrial Schools, Paris 1988.
4. Boonyasopon, Teravuti UNESCO/UNEP Strategies for the Incorporation of Environmental
Education into Curriculum and Teacher Training in Agricultural School. Paris 1988 (เขี ย น ร่ ว ม กั บ
Dr. Robert McCaig, Director of CPSC (1988) ใช้อบรม/สัมมนาประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโก)
5. Boonyasopon, Teravuti, UNESCO/UNEP Final Report (1986) Consultation Meeting on the
Incorporation of Environmental Education into Technical and Vocational Education, Paris 1986
(เขียนร่ วมกับ Dr. Robert McCaig, and Professor C.R.K Sastri)
ง. งานวิจัยด้ านการศึกษาและอุตสาหกรรมที่เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติและทีป่ ระชุ มวิชาการ
พ.ศ. 2540 - งานวิจยั เรื่ อง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในช่ วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) วิ ท ยาลั ย ป้ องกั น
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2544 - งานวิจยั เรื่ อง การประเมินคุณภาพห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยของรัฐ (หัวหน้าโครงการวิจยั )
ทุนวิจยั งบประมาณแผ่นดิน
พ.ศ. 2547 - งานวิจยั เรื่ อง นโยบายเส้นทางการศึกษาด้านอาชี วศึกษาและเทคโนโลยี (นักวิจยั ร่ วม)
ทุนสนับสนุนจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2548 - งานวิ จ ัย เรื่ อ ง ความต้อ งการก าลัง คนระดับ อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองการพัฒ นา
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ทย (หั ว หน้ า โครงการวิ จ ัย ) ทุ น สนั บ สนุ น จากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2550 - งานวิจยั เรื่ อง การเสริ มสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพด้านบริ การ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก (หัวหน้าโครงการวิจยั ) ทุนสนับสนุ น
จากสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 - งานวิจยั เรื่ อง การศึ ก ษาเพื่ อวางแผนกลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาอุ ต สาหกรรมซอฟท์แวร์ และ
เทคโนโลยีอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (หั ว หน้าโครงการวิจ ัย ) ทุ น สนับ สนุ น จากสภาที่ ป รึ ก ษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2551 - งานวิจยั เรื่ อง ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาภาครัฐและ
เอกชนให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบริ การ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
แข่งขันของประเทศ (หัวหน้าโครงการวิจยั ) ทุนสนับสนุ นจากสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2553 - งานวิจยั เรื่ อง การจัดทาแผนปฏิ บตั ิการส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อก้าวไปสู่ อุตสาหกรรมฐานความรู ้ (หัวหน้าโครงการวิจยั ) ทุนสนับสนุนจากสานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2556

- งานวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาประชากรของประเทศไทย เพื่อเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา
ประชากรทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศของประชาคม
อาเซี ยน (หัวหน้าโครงการวิจยั ) ทุนสนับสนุ นจากสานักงานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
- งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาสถานการณ์ การอาชี วศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
เพื่อพัฒนาการอาชี วศึกษาของประเทศ (ประธานที่ปรึ กษาโครงการวิจยั ) ทุนสนับสนุ น
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

จ. หั ว หน้ าโครงการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ในการพั ฒ นา New Project ของหน่ วยงาน GTZ
เยอรมันประจากรมพัฒนาและส่ งเสริมพลังงาน
1. หั ว หน้ า โครงการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ข อง GTZ ประเทศเยอรมัน ประจ าประเทศไทย
การศึกษาความเป็ นได้ ของการพัฒนาอุตสาหกรรมพัดลมและเครื่ องเป่ าอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมไทย
พ.ศ. 2538 (สัญญาว่าจ้าง Contract No. 04/1995)
2. หัวหน้าโครงการศึกษาความเป็ นไปได้ของสานักงาน GTZ ประเทศเยอรมันประจาประเทศไทย
การศึ ก ษาความเป็ นได้ ใ นการจดทะเบี ย นบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานของประเทศไทย
พ.ศ. 2539 (สัญญาว่าจ้าง Contract No. 06/1995)

5. ประสบการณ์ ด้านผู้นาและผู้บริหารองค์ กรในประเทศและต่ างประเทศ
1. ประธานกรรมการจัดตั้งบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
(พ.ศ. 2527)
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญและรักษาการแทนผูอ้ านวยการองค์การโคลัมโบ (Colombo Plan Staff College
for Technician Education) พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531 บริ หารงานบุคคล การเงิน และวิชาการ
ในกรณี ที่ผูอ้ านวยการติ ดภารกิ จไปต่างประเทศ (องค์ก ารโคลัมโบเป็ นองค์การระหว่าง
ประเทศมี ส มาชิ ก รวม 18 ประเทศ) ตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี โดยไม่ ต้อ งออกจากราชการ
เป็ นเวลา 3 ปี
3. คณบดีคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535)
4. ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537)
5. รักษาการตาแหน่งผูอ้ านวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2537)
6. ประธานกรรมการร่ า งหลัก สู ตรปริ ญญาเอก สาขา “การวิ จ ัย และพัฒ นาหลัก สู ตร”
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. 2537)
7. ประธานกรรมการร่ างหลักสู ตรปริ ญญาเอก สาขา “การบริ หารอาชีวะและเทคนิคศึกษา” (พ.ศ. 2537)
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8. หัวหน้าโครงการฝึ กอบรมด้าน Installation, Operation and Maintenance of Water Supply
Equipment ให้กบั ESCAP, UNITED NATIONS (พ.ศ. 2538)
9. ประธานจัดตั้งศูนย์เครื่ องมือวัดและควบคุม ศูนย์ระบบอัตโนมัติ และศูนย์อุลตร้าโซนิ ค ของ
สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุ ตสาหกรรมร่ วมกับภาคเอกชนโดยขอบริ จาคเครื่ องมือและ
อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาจากบริ ษ ัท เยอรมั น อังกฤษ ญี่ ปุ่ น และฝรั่ ง เศส เป็ นมู ล ค่ า ประมาณ
8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537)
10. ประธานจัด ท าโครงการความร่ ว มมื อ กับ ประเทศฝรั่ ง เศสด้า นอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาและ
ทุ น การศึ ก ษาและท าหน้าที่ ผู ก้ ่ อตั้งศู นย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่ งเศส เพื่ อประหยัด
งบประมาณแผ่นดิ นโดยได้รับบริ จาคเครื่ องมื อและเครื่ องจักร พร้ อมทั้งทุ นการศึ กษาและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสจัดตั้ง ณ มจพ. กรุ งเทพฯ ในปี พ.ศ. 2536
11. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ( 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2541)
12. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร (20 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2544)
13. อธิ การบดี ม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ วาระที่ 1 (20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2544 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547)
14. อธิ การบดี มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ วาระที่ 2 (20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2547 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
15. อธิ การบดี ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ วาระที่ 3 (14 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2551 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
16. อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ วาระที่ 4 (13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
17. ก่ อ ตั้ งคณ ะอุ ต ส าห กรรมเกษ ตร ณ มจพ . วิ ท ยาเขตป ราจี น บุ รี ต าบ ลเนิ น ห อม
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุ นเกษตรกรของจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียง ในการแปรรู ปอาหาร พืช ผัก และผลไม้ ให้มีมูลค่าเพิม่ สู งขึ้น ในปี พ.ศ. 2546
18. ก่อตั้งคณะสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ ณ มจพ. กรุ งเทพฯ เพื่อให้การจัดการศึกษาสาขา
สถาปั ตยกรรมและการออกแบบภายใน สามารถผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็ นผูอ้ อกแบบงาน
ก่ อสร้ างต่าง ๆ ร่ วมกับวิศวกรโยธาได้ตามมาตรฐานวิศวกรรมที่ ดี และครอบคลุ มในทุ ก
สาขาวิชาชีพ ในปี พ.ศ. 2553
19. ขยายการจัดการศึกษา วิจยั และพัฒนานวัตกรรม ของ มจพ.กรุ งเทพฯ ไปยัง มจพ.วิทยาเขต
ระยอง ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุ นนโยบายของรัฐ
ในการผลิ ต ก าลัง คนและร่ ว มมื อ กับ สถานประกอบการในเขตพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่ อฟื้ นฟู เศรษฐกิ จด้านอุ ตสาหกรรม
ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2554
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20. ก่อตั้งสถาบันสหกิ จศึ กษาและพัฒนาสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ไทย-เยอรมัน ณ มจพ. กรุ งเทพฯ
เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาได้ไ ปปฏิ บ ัติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการก่ อ นส าเร็ จ การศึ ก ษาและ
ไปประกอบอาชีพ ในปี พ.ศ. 2556
21. ก่อตั้งศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมทรัพยากรมนุ ษย์เพื่ออุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0
ใน เขตพื้ น ที่ ระเบี ยงเศรษ ฐกิ จภ าคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์การเรี ยนนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุ ด ตาบลมาบตาพุ ด
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ในปี พ.ศ. 2557
22. ในขณะที่ ดารงตาแหน่ งอธิ การบดี ม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ได้ บ ริ หารมหาวิ ท ยาลั ย จนได้ เป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ตัว อย่ า งแห่ ง แรกและแห่ ง เดี ย วของ
ประเทศไทยที่ ได้รับ รางวัลโล่ เกี ยรติ ยศ รางวัล ชมเชยองค์กรโปร่ งใส 3 ปี ซ้อนต่ อเนื่ อง
จากสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ (ปปช.) ในปี พ.ศ.
2556, 2557, และ 2558

