
 

สถาบันเทคโนโลยีนาโกยา  
         เพชราภรณ  เพ็ชรแกว 

 

สถาบันเทคโนโลยีนาโกยา ตั้งอยูในภาคกลางของประเทศญี่ปุน เขตปกครองอิชิ   ซ่ึงเปนเขตอุตสาหกรรมดั่งเดิมที่มี
ช่ือเสียงของญี่ปุน  
 

 
แผนภาพเสนการเดินทางไปยังสถาบันเทคโนโลยีนาโกยา 

ที่อยู   Gokiso-cho, Showa-ku, Nagoya 466-855 Japan. Tel. +81 52 735 5019 Fax. + 81 52 735 5621 
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Mr.Yamaguchi, ผูอํานวยการกองแลกเปลี่ยนระหวาง
ประเทศ กลาวตอนรับคณะ มทร.พระนคร 

มทร.พระนคร
แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เจรจาความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบัน
เทคโนโลยีนาโกยา 



 
 
 

 
อาจารยและเจาหนาที่กองแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ สถาบันเทคโนโลยีนาโกยา รวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

สถาบันเทคโนโลยีนาโกยา  เกิดจากการรวมตัวกันของโรงเรียนอาชีวศึกษา 4 แหงกอตั้งขึ้นเปนสถาบันฯในป 
พ.ศ. 2492  จัดการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร ในระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก  โดยระดับ
ปริญญาตรีเปดสอน 10 แผนก คือ (1) แผนกวิศวกรรมสิ่งมีชีวิตและสสาร (2) แผนกวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและ
วัตถุ (3) แผนกวิศวกรรมเครื่องกล (4) แผนกวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (5) แผนกวิทยาการ
คอมพิวเตอร (6) แผนกสถาปตยกรรมและการออกแบบ (7) แผนกวิศวกรรมโยธาและการจัดการระบบ (8) 
แผนกวิศวกรรมวัสดุศาสตร (9) แผนกวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (10) แผนกโยธาและวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม   

      
 

              
 
 



 
ปริญญาโทและปริญญาเอกเปดสอน 8  แผนก คือ (1) แผนกวัสดุศาสตรและวิศวกรรม  
(2) แผนกฟสิกสวิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกสและเครื่องกล (3) แผนกวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรม (4) 
แผนกสถาปตยกรรม, วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (5) แผนกการบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยี (6) แผนกวัตถุแหงอนาคต (Frontier Materials) (7) แผนกวิทยาศาสตรและวิศวกรรมการจําลอง
แบบ  (8) แผนกเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมและการวางแผนเมือง    
ในระดับปริญญาตรีแผนกที่มีนักศึกษามากที่สุดคือแผนกวิศวกรรมเครื่องกล สวนในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกแผนกวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมมีนักศึกษาเรียนมากที่สุด 
 

สถาบันเทคโนโลยีนาโกยา  มีบุคลากรทั้งสิ้น  556  คน จําแนกเปนผูบริหาร 6 คน ศาสตราจารย 148 คน  
รองศาสตราจารย 144 คน ผูชวยศาสตาจารย 73 คน และเจาหนาที่ 185 คน 
 

รอยละของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนาโกยา

เจาหนาท่ี
34%

ผูชวยศาสตราจารย
13%

รองศาสตราจารย
26%

ศาสตราจารย
27%

 
แผนภาพรอยละของบุคลากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีนาโกยา 

 

ในป 2551 มีนกัศึกษาทั้งสิ้น 6,843 คน จําแนกเปนนักศกึษาระดับปริญญาตรี จํานวน 4,718 คน ระดบัปริญญา
โท จํานวน 1,278  คน และระดับปริญญาเอก จํานวน  219  คน  
 

รอยละของจํานวนนักศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา

ปริญญาตรี
75%

ปริญญาเอก
4%ปริญญาโท

21%

 
แผนภาพรอยละของจํานวนนักศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

สัดสวนระหวางอาจารยตอนักศึกษา คิดเปน 1 : 19 คน 
 



 
 

• หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมยานยนต  
สถาบันเทคโนโลยีนาโกยา  เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมยานยนต สําหรับนักศึกษาชาว
เอเชียในป  2008   ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ  “ โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพใหแกนักศึกษาตางชาติชาวเอเชีย ”  จัด
ขึ้นและใหการสนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมของญี่ปุน  
โปรแกรมการเรียนประกอบดวย  การเรียนวิชาภาษาญี่ปุนเขมขน 6 เดือน การเรียนหลักสูตรปริญญาโท  
 

 
 

วิศวกรรมยานยนต  2 ป  การเรียนวิชาธุรกิจญี่ปุน และนักศึกษาตองฝกงานกับบริษัทเอกชน ในหลักสูตร
ดังกลาวมีบริษัทเอกชนของญี่ปุนใหการสนับสนุนมากกวา 30 บริษัท  นักศึกษาตางชาติที่เรียนจะไดรับ
การสนับสนุนทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุนเต็มจํานวน และเมื่อจบการศึกษาแลวจะไดรับการจางงานจาก
บริษัทยานยนตของญี่ปุน 
 

• โครงการความรวมมือระหวางประเทศ  สถาบันฯ มีความตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนานาชาติ
ทั้งสิ้น 24 ประเทศ สําหรับความรวมมือกับประเทศไทยไดทําความตกลงกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีไทย-นิชิ ใน 4 ดาน คือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนอาจารย  ความรวมมือในโครงการวจิัย  การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการใชวัสดุอุปกรณรวมกัน 

 



 
 
 

• การประกันคณุภาพการศึกษาและวิจัย   
ในป 1991 สถาบันเทคโนโลยีนาโกยาเริ่มมีการนําระบบการประเมินตนเองมาใชโดยประเมินตาม
กิจกรรมการศึกษาและการวิจัย ซ่ึงการประเมินตนเองนี้จะใชเปนเครื่องชวยตรวจสอบการทํางานใน
ปจจุบัน เพื่อคนหาสิ่งที่เปนเลิศ หรือส่ิงจําเปนที่ตองไดรับการพัฒนา   พรอมกับนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคตามเปาหมาย   สถาบันฯจะตองพัฒนาคุณภาพ และจัดทํา
รายงาน  ผลการประเมินเผยแพรตอสาธารณะชน  การประเมินตนเองเปนขอบังคับตามกฎหมายการศึกษา  
ซ่ึงการประเมินตนเองนี้จะไมมีมาตรฐานตายตัว แตละมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการประเมินตามกิจกรรมของ
ตนเอง  สถาบันการศึกษาจะตองมีกิจกรรมการศึกษาที่ชัดเจนภายใตภารกิจหลัก การประเมินตนเองถูก
กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการทํางานที่จะตองดําเนินการใหเกิดผลอยางแทจริง   
ในป 2004 สถาบันการศึกษาทุกแหงตองทําการประเมินเพื่อขอรับการรับรองวิทยฐานะ ซ่ึงเปนแผนการ
ประเมินใหมในระดับประเทศ  และนําไปใชในอนาคตเพื่อการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในการนี้
รัฐบาลไดมอบอํานาจใหหนวยงานดังมีรายนามดานลางเปนผูตรวจประเมินและใหการรับรองวิทยฐานะ
ตามเงื่อนไขของการศึกษาและการวิจัยที่กําหนดขึ้น  รายช่ือหนวยงานที่ใหการรับรองวิทยฐานะ เชน 

  1. The National Institution for Academic Degrees and University Evaluation (NIAD-UE) 
  2. The Japan University Accreditation Association (JUAA) 
  3. Japan Institution for Higher Education Evaluation (JIHEE) 
 
วงรอบของการตรวจประเมนิ 
        ตั้งแตป 2004 สถาบันเทคโนโลยีนาโกยาไดเปลี่ยนสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐบาลที่จะตองผานการรับรองการประเมินผลและวิทยฐานะอยางนอย 1 คร้ังใน 7 ป  โดยที่ MEXT ได
กําหนดเปาหมายระยะกลาง (6 ป) สําหรับการประเมินมหาวิทยาลัย ซ่ึงในชวงสิ้นสุดแผนระยะกลาง 
สถาบันการศึกษาทุกแหงที่เกี่ยวของจะตองทําการประเมินผลเพื่อใหเกิดความมั่นใจในความรับผิดชอบใน
ภาระหนาที่ที่มีตอสังคม และจะตองจัดทํารายงานเสนอตอ MEXT  ผลของการประเมินจะนํามาเปนขอมูลใน
การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลใหกับสถาบันฯในปถัดไป   สถาบันฯ ตองใหความรวมมือในการประเมิน
ตามวงจร PDCA ทุกป   กิจกรรมการประเมินการศึกษาและวิจัยในชวงแผนระยะกลาง จะเปนดังภาพดานลาง 
 

     
 
 
 



 
วัตถุประสงคของการประเมิน 

1. เพื่อใหมัน่ใจในคุณภาพการศึกษาและการวิจัยโดยทําการประเมินผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 

2. เพื่อจัดทํารายงานประเมินผลที่มีคุณภาพของสถาบันฯ และนําผลไปปรับปรุงคุณภาพ 
ของการศึกษาและวจิัย 

3. เพื่อชวยเหลือสถาบันฯ ในการเติมเต็มความรับผิดชอบในหนาทีใ่นฐานะที่เปน
หนวยงานสาธารณะ  เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการจดัการศึกษาและวจิัย 

 

• หองสมุด สถาบันเทคโนโลยนีาโกยา 
 

อาคารหองสมุด ผูใชตองเสียบบัตร  ID card  เพื่อผานเขาใชหองสมุด 

ช้ันวางวารสาร ช้ันวางหนังสือ  ออกแบบโดยนักศึกษาของสถาบันฯ 

 
บรรยากาศภายในหองสมุด เกาอี้นั่งพักผอนและมุมอานหนังสือวารสารในหองสมุด 



 
 
สํานักหองสมดุ มีพื้นที่ 5,594.03 ตร.ม. เปนตึกขนาด 5 ช้ันรวมชั้นใตดิน มีจํานวนบคุลากรทั้งสิ้น 31 คน     
จําแนกเปน 4 กลุม  คือกลุมบริหารจัดการ 8 คน  กลุมจัดทําแคตตาล็อก 4 คน  กลุมบริการหองสมุด 16 คน และ
กลุม IT 3 คน  คิดเปนสดัสวนจํานวนบุคลากรหองสมุดท่ีใหบริการตอนักศึกษา เทากับ  1 : 220 คน 

รอยละของจํานวนหนังสือในหองสมุด

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

71%

ภาษาและวรรณกรรม
10%

ศิลปะ
2%

อุตสาหกรรม
1%

หนังสือท่ัวไป
4%

ประวัติศาสตร
และปรัชญา

7%
สังคม
5%

 
รอยละของหนังสือในหองสมุดสถาบันเทคโนโลยีนาโกยา จําแนกตามประเภทหนังสือ 

 

หองสมุดของสถาบันฯ มีหนังสือทั้งภาษาตางประเทศและภาษาญี่ปุนใหบริการจํานวนทั้งสิ้น 461,672  เลม  
มีการรับวารสาร ทั้งภาษาญีปุ่นและภาษาตางประเทศไมต่ํากวา 6,500 ฉบับตอป  คิดเปนสัดสวนนักศึกษาตอ
จํานวนหนังสอืเทากับ  1 : 68 เลม  

  
บูธสําหรับคนควาสวนตัว มี Wireless Lan หองอานหนังสือ มี Wireless Lan 

  
เครื่อง Printer แบบอานบัตรและหักเงินจากบัตรอัตโนมัติ บูธโสตทัศนูปกรณสวนตัว สําหรับคนควาจาก DVD Video และ Movie 



  
หองโสตทัศนูปกรณ  จะเปดรายการขาวของ BBC  

เปนประจํา ซึ่งเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาและผูสนใจ 
ในการฝกภาษาอังกฤษ 

ตูเก็บหนังสือแบบเลื่อน (Electric Compact Shelving) ใชเก็บ
หนังสือที่ไมใชบอย ทําใหประหยัดพื้นที่ไดถึง 25% 

 

หองสมุดของสถาบันฯ  มีคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร คาพิมพเอกสาร คาบํารุงรักษา และสิ่งอํานวย
ความสะดวกและอื่น ๆ ในป 2007 เปนเงิน 14,435,550 บาท ทั้งนี้ยังไมรวมคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจาย
สํานักงาน  สวนในป 2008 ไดรับงบประมาณรวม 24,808,500 บาท     คิดเปนสัดสวนนักศึกษาตองบประมาณ
หองสมุดป 2008  เทากับ  1 : 3,625  บาท  
 

 
แผงแสดงการใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย 

ชวยลดการใชไฟฟาภายในตัวอาคาร 
แผง Solar Cell รับแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารหองสมุด  

เพื่อนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชภายในอาคาร 

 
ปลูกตนไมบนหลังคา เพื่อปองกันความรอนจากแสงแดด 

 

 
 
 
 



 
 
ขอเสนอแนะงานวิทยบริการ 

1. ควรขยายพืน้ทีห่องสมุดกลางศูนยเทเวศร ใหกวางขวางเพยีงพอตอการใชงานของนักศกึษาและ
บุคลากร โดยกอสรางชั้นลอยเพิ่มเติม (ดาดฟาตึกสํานกัวิทยบริการฯ)  ตลอดแนวทั้งชั้น และตดิตั้ง
แผงโซลาเซลลไวบนหลังคาชั้นลอย  เพื่อนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชภายในตึก  ซ่ึงจะชวยลดการใช
ไฟฟาภายในตกึได 

2. ควรออกแบบตกแตงภายในหองสมุดใหสวยงาม ทนัสมัย นาสนใจ มบีูธอานหนังสอืสวนตัว  มีมมุ
พักผอน มีหองโสตทัศนูปกรณไวบริการนักศึกษาอยางทั่วถึง  มีการเผยแพรขาว BBC, CNN, 
Discovery, National Geographic หรือชองที่เปนสารประโยชนใหแกนกัศึกษาตลอดเวลา  เปนตน 

3. ควรมีการนําตูหนังสือแบบเลื่อน (Compact shelves) มาใชสําหรับเก็บโสตทัศนูปกรณ วารสาร
หนังสือของหองสมุดที่คนอานไมบอย  ทําใหประหยดัพืน้ที่ในการติดตั้งตูหนังสือไดมากกวา 25% 
ทําใหมีพืน้ที่วางในหองสมุดมากขึ้น  

                 
ขอเสนอแนะงานวิชาการ 

1. ควรทําความรวมมือทางวิชาการในโครงการหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรม 
ยานยนต  เพื่อสงเสริมสนับสนุน ชวยเหลือนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดาน
วิศวกรรมศาสตรของ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระนคร ไปศึกษาตอในหลักสูตรดังกลาว  ซ่ึงจะ
สามารถนํามาใชในการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยไดอีกทางหนึ่ง 

2. ควรศึกษาและนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชอยางจริงจังเพือ่ลดการใชไฟฟา โดยเฉพาะการติดตั้งแผง 
Solar Cell บนหลังคาอาคารสูงทุกแหงของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะชวยลดตนทุนและเพิม่ประสิทธิภาพ
การดําเนนิงาน ตามตัวช้ีวัด กพร.  และเปนตนแบบหนวยงานที่ใชพลังงานสะอาด  
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