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มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 9
มกราคม 2565 มาเป็นวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการดาเนินการให้สอดคล้องกับประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐหลังปีใหม่ ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 โดยให้นักเรียนตรวจ ATK จากเดิมวันที่ 6 – 8 มกราคม 2565 เป็นระหว่างวันที่ 3-6
กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามข้อมูลข่าวสาร และประกาศจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. ได้ที่
เว็บไซต์ http://sci.kmutnb.ac.th/

สภา มจพ. อนุมตั ิการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม
เป็นแหล่งข้อมูลการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม
งานบริการวิชาการ สู่การประกอบอาชีพ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2564 ได้อนุมัติการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม ภายใต้กลุ่มงาน สังกัดกองกลาง
สานักงานอธิการบดี เป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น (2)
เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายการศึกษา กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และ
(3) เพื่อเป็นแหล่งจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของมหาวิทยาลัยในด้านกฎหมาย/ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
แรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนากาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน) ถึงระดับ
ปริญญาเอก ทั้งยังได้มีการขยายวิทยาเขต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดระยอง ซึ่งเป็น
เขตอุตสาหกรรมที่สาคัญของภาคตะวันออก ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการบรรลุตามภารกิจของการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
จึงเล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็น สมควรให้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ
การจั ด ตั้ง ศู น ย์ คลั ง ข้อ มู ล กฎหมายการศึก ษาและอุ ตสาหกรรม มีฐ านะเที ย บเท่า กลุ่ ม งาน เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บการ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ ตามภารกิจของการอุดมศึกษา และเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย
รวมถึงการเตรี ย มความพร้ อมในการประกอบอาชี พตามความต้อ งการกาลั ง คนของสถานประกอบการ และเพื่ อใช้ เป็ น
แหล่งข้อมูลในอนาคตของนักศึกษา ซึ่งจะต้องรับทราบกฎหมายต่าง ๆ อาทิ กฎหมายการศึกษา กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบ กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดยมีผู้รับผิดชอบหลักได้แก่ อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
การคลังและกิจการทั่วไป และมีบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ จานวน 2 คน คือ นางขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล และนายบุกเบิก
แสงประทุม
อย่างไรก็ตาม ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ. ถือได้ว่าเป็นการให้บริการความช่วยเหลือ และ
คาแนะน าเพื่อใช้เ ป็ น แหล่ ง ฐานข้อมู ล กลางที่ ร วบรวมกฎหมายด้ านการศึ กษาและอุตสาหกรรมที่ถูก ต้องให้ กั บนักศึกษา
คณาจารย์ และนักวิจัย เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพราะเราทราบดีว่าปัญหาทางกฎหมายในด้านต่าง
ๆ เป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขหรือแนะ
แนวทาง เกี่ยวกับ คลั งข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ. อย่างถูกต้องโดยเร็ว ตามกฎหมาย ตามระเบียบ
ข้อบังคับ ฯลฯ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน
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สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121 และ 0-2586-9010
ขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ.

