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 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) ได้รับเกียรติให้
เป็นเจ้าภาพด าเนินงานจัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์
พระราชา สู่ การพัฒนาชาติอย่างยั่ งยืน : Science, Technology and Innovation: Following the 
Wisdom of the King for Sustainable National Development”  ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน  พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พ้ืนที่ส่วนขยาย มฉก.2) ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (Academic Science and 
Technology Conference: ASTC) เป็นการประชุมระดับชาติ ด าเนินการโดยเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง 8 สถาบัน 11 หน่วยงาน ที่ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างผลงาน
วิชาการ งานวิจัย การอบรมทางวชิาการ รวมทั้งการสร้างเครือขา่ยในการด าเนินโครงการดา้นวิชาการต่างๆ  ได้แก่   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิคณะวิทยาศาสตรแ์ละวิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและคณะเทคโนโลยีการเกษตร    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะ
วิท ยาศาสตร์ แ ละ เท ค โน โลยี  มห าวิท ยาลั ยหอการค้ า ไท ย  คณ ะศิ ลป ศาสตร์ แ ละวิท ยาศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการด าเนินการจัดประชุมหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ  
ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 นับเป็นครั้งที่ 6  
 การจัดประชุมวิชาการดังกล่าวประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิจัย ดังนี้ 

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ ชีวเคมี  
พันธุศาสตร์ 

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิทย์ฯ เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASTC) 
 

 



ขวญัฤทยั ศรวีฒันพล/ข่าว 

 1121, 1166 
 

เคมีอุตสาหกรรม เคมีประยุกต์ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) ได้แก่ การแพทย์ สาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

4. กลุ่มคอมพิวเตอร์ (Computer) ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5. กลุ่มนวัตกรรม (Innovation) วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิศวกรรม นวัตกรรมทางการแพทย์  เทคโนโลยี เพ่ื อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีทางชีวภาพ 
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   เทคโนโลยีในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน  
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1180 หรือ ฝ่ายประสานงาน อาจารย์ อลิศรา 
พรายแก้ว 081-889-9727 และฝ่ายวิชาการ อาจารย์.ดร. สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา 086-973-2819 

 
 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจพ. จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology)  “Logo Design Contest” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 5000 บาท และ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1000 บาท  จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) เป็นภาษาอังกฤษ ในธีม ดิจิทัล 4.0 เพ่ือก้าวสู่การเป็นคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศชั้นน าระดับสากล  หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 มกราคม 2561  
การส่งผลงานและการตัดสิน กด Like Facebook page ที่ @Fanpage.IT.KMUTNB แชร์การประกวดนี้โดยใส่ 
Hashtag#logoIT_KMUTNB  และคอมเม้น  ใต้หัวข้อการประกวด “คุณรู้จักคณะ IT ผ่านช่องทางไหน” ท่ี 
Facebook  

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology)  Logo Design Contest ดูรายละเอียดได้ที่ Fanpage.IT.KMUTNB 
และที่ Line : IT.KMUTNB  

 
 
 

มจพ. ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จ ากัด จัดงาน “นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 26”   
     ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 
     อเนกประสงค์ มจพ.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการ 
     นักศึกษา โทรศัพท์ 0-2587-4339 หรือ 0-2555-2000 ต่อ 1131, 1314 

  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 


