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       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
(ปณท) เพ่ือตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกรับพัสดุที่บ้าน ซึ่งตู้ iBOX คือ ตู้ล็อกเกอร์ที่สามารถน าจ่ายพัสดุให้แก่
ผู้รับ โดยมีระบบตรวจสอบยืนยันความถูกต้องด้วยรหัสผ่าน (One time password หรือ OTP) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ผู้ใช้บริการที่ไม่อยู่บ้าน หรือไม่สะดวกรับพัสดุที่บ้านให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เป็นการวิจัยและพัฒนาที่สอด
รับกับการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการ เหมาะกับ ‘ไลฟ์สไตล์’ หรือ ‘รูปแบบการใช้ชีวิต’ ในยุค 4.0 นี้จริงๆ ใช้งาน 
ไม่ยุ่งยาก  โดยตู้ iBOX  ถูกออกแบบมาให้ใช้บริการที่ง่าย สะดวก และปลอดภัย มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด สามารถ
ตรวจสอบได้  24  ชั่วโมง  ซึ่งบริการตู้ iBOX จะรองรับเฉพาะสิ่งของแบบมีหลักฐาน ได้แก่ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
(EMS), ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน พัสดุ  
 สืบเนื่องจาก  กลุ่มงานสารบรรณ  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี   ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
ด้านงานสารบรรณ  ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทีผ่่านมา ในโอกาสนี้โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศ.ดร. 
สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม  ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์ รักนรินทร์ แสนราช  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป, นางพรรณราย  เหรียญอัมพร หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณ และนางจินตนา  
ช่อสัมฤทธิ์ กลุ่มงานสารบรรณ  สาระของการประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับการเพ่ิมช่องทางการรับจดหมาย พัสดุไปรษณีย์
ลงทะเบียน และพัสดุ EMS กรณีการสั่งซื้อสินค้าส่วนตัวของบุคลากร มจพ. ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณมากในแต่ละวัน และเพ่ือ
รองรับการให้บริการอย่างทั่วถึงของบุคลากรของมหาวิทยาลัย    โดยได้ประสานกับ  บริษัท ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  สาขา
พระจอมเกล้า โดยมีมติให้เปิดใช้บริการจากไปรษณีย์ “ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBOX)” เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่ม
ช่องทางในการรับพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน และพัสดุ EMS ได้มากขึ้น  ซึ่งขณะนี้ ปณท เดินหน้าขยายจุดติดตั้งตู้
ไปรษณีย์อัจฉริยะหรือตู้   iBOX  ลงที่ท าการไปรษณีย์  28  แห่งทั่วกรุงเทพฯ  และปริมณฑล ต่อจากนั้นเมื่อวันที่  6 
ธันวาคม 2560  โดยนางจินตนา  ช่อสัมฤทธิ์   ได้ประสานงานกับนายอรรถพล  พุทธิจิรางกูร รักษาการหัวหน้าไปรษณีย์
พระจอมเกล้า  เรื่องการขอติดตั้งตู้ iBOX  เพ่ือเปิดให้บริการโดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.กฤษชัย  ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ, อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ให้ค าแนะน า
และก าหนดพ้ืนที่ในการด าเนินการติดตั้งตู้ iBOX ดังกล่าวภายใน มจพ.   
                ลักษณะเด่นของตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBOX) นี้สามารถให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่บุคลากรในการบริหารจัดการพัสดุส่วนตัว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเอกสารและการปฏิบัติงานของทางราชการ  
ขอเชิญผู้ที่สนใจใช้บริการตู้ iBOX โดยสามารถใช้บริการได้ง่าย เพียง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. แจ้งผู้ฝากส่งให้จ่าหน้าถึงผู้รับ
ที่ตู้ iBOX ที่จะรับพัสดุ 2. รอรับข้อความ SMS ยืนยันจากทางไปรษณีย์ไทย และ 3. เข้าไปรับพัสดุที่ตู้ iBOX ด้วยการ
เสียบบัตรประชาชน และกดรหัส OTP ที่ได้รับ ซึ่งผู้รับบริการต้องมารับพัสดุภายใน 48 ชั่วโมง หากเกินก าหนด พัสดุจะ
ถูกน ากลับมารอจ่าย ณ ที่ท าการไปรษณีย์ปลายทาง บัดนี้ ไปรษณีย์ไทย สาขาพระจอมเกล้า ได้ด าเนินการติดตั้งและเปิด
ให้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBOX) เสร็จเรียบร้อย ซึ่งตู้ iBOX จะอยู่บริเวณด้านข้างของที่ท าการไปรษณีย์พระจอมเกล้า 
ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. 

มจพ. จับมือไปรษณีย์เปิดใช้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBOX) 
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 สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางจินตนา  ช่อสัมฤทธิ์ กลุ่มงานสารบรรณ  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี   
โทร.1107 หรือ ติดต่อสอบถามโดยตรง ณ ที่ท าการไปรษณีย์พระจอมเกล้า  
 
 
 
 
 

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานวันรวมน้ าใจครบรอบวันสถาปนา 
59 ปี  ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการร าลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยก าหนดจัดงานวัน
รวมน้ าใจชาว มจพ. “59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ าเทคโนโลยี” ในวันจันทร์ที่ 19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการร าลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์  ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ 
บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ และสื่อมวลชน  

 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  กิจกรรมประกอบด้วย   ภาคเช้า   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  / พิธีวาง
พวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์”  ภาคบ่าย   การสัมมนาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์  ภาคค่ า พิธีเปิด
งานวันรวมน้ าใจชาว มจพ.“59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์  ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ าเทคโนโลยี”  

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 การสัมมนาทางวิชาการ  
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี  โทร.0-2555-2000 ต่อ 1121,1166,1175 หรือ www.kmutnb.ac.th 

 
 
 
 

1. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  มจพ. เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) สาขาวิชา 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Ph.D. Industrial and Organizational Psychology) รับสมัครออนไลน์ รอบท่ี 1 
วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 รอบท่ี 2 วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 และรอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม 
- 19 มิถุนายน  2561  (เปิดรับผู้จบปริญญาโททุกสาขาวิชา)   เปิดภาคเรียนวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2405, 2407, 2408 บัณฑิตวิทยาลัย  
โทรศัพท์ 064-578-9259, 061-951-5162 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

2. สมาคมศิษย์เก่าศิลปศาสตร์ประยุกต์  ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  มจพ. จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง 
การกุศล ชิงถ้วย ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดี มจพ. วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. เป็น
ต้นไป ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แคราย  อัตราค่าสมัครประเภททีม  ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 
10,000 บาท และทีมทั่วไป ทีมละ 4,000 บาท 
 สอบถามรายละเอียดได้ท่ี คุณปัทมา โต๊ะหิรัญ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3524  โทรสาร 0-2587-2096 

3. ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดฝึกอบรมแบบ Public Training และ แบบ In-house  
Training ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วไป  สอบถาม
รายละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616, 2617 หรือ E-mail : bkf@kmutnb.ac.th 
 

งานวันรวมน้ าใจชาว มจพ. “59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์  
ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ าเทคโนโลย”ี 

 

 

  รอบรั้ว มจพ. 
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