
 

  ปีที่   27  ฉบบัที่  6  วันที ่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2561 
      
 

 
  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยธัช เผือกสามัญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2561 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม โครงการส าหรับ
ผู้บริหาร (X-MIE) และโครงการส าหรับผู้บริหารระดับต้น (Y-MIE)  
 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561 
 

 การเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ดังนี้ 
  - โครงการส าหรับผู้บริหาร (X-MIE) ศูนย์กรุงเทพ ฯ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
(คุณสมบัติการสมัคร โดยผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 2 ปี)  
  - โครงการส าหรับผู้บริหารระดับต้น (Y-MIE) ศูนย์กรุงเทพฯ เรียนวันอังคาร –พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 
18.00-21.00 น.  
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมนั้น เป็นหลักสูตรเน้นการเรียน 
เชิงวิชาชีพ โดยบูรณาการความรู้เชิงวิศวกรรมและเทคนิคการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก 
การท างานจริง ทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 

 คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร  ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา  ดังนี้  วศ.ม. , วท.บ , อส.บ. , ค.อ.บ. , 
ทล.บ. , ภ.บ. , พ.บ. หรือเทียบเท่า และสาขาที่เก่ียวข้อง  
 

 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
  - โครงการส าหรับผู้บริหาร (X-MIE) ช าระแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท  
(4 ภาคการศึกษา)  
  - โครงการส าหรับผู้บริหารระดับต้น (Y-MIE) ช าระแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท  
(4 ภาคการศึกษา)  
 เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะได้รับคุณวุฒิปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม (M.Eng. in Industrial Management Engineering) 
 

 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx  
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เก ล้ าพ ร ะน ค ร เห นื อ  โท ร  0 2 -5 5 5 -2 0 0 0  ต่ อ  8 1 3 4  โท ร ศั พ ท์  0 8 6 -3 0 2 6 9 0 6 ห รื อ เ ว็ บ ไซ ต์  : 
http://www.ie.kmutnb.ac.th/     
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับ ป.โท หลักสูตร X-MIE และ Y-MIE 
 

 

http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx
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ผลงานวิจัย  MOMMY ON FIRE บริการอยู่ไฟหลังคลอดยุคใหม่ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 
งานวิจัยที่กวาดรางวัลมาหลายเวที  ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน “How to get research to market” ของ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.  ได้รับคัดเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงาน Start up ระดับมหาวิทยาลัยกับส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  และผ่านการคัดเลือกจากส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และได้รับทุนสนับสนุนในการสร้างต้นแบบของธุรกิจจ านวน 150,000 บาท  เป็นผลงาน
นักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายปัทวัฒน์ ไชยาโส 
(หัวหน้าโครงการ )  นายตะวัน มะราม นางสาว ณัฐริกา บุตรธิเดช และนางสาว รัตยา สติมั่น อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.
ศศิธร คงเรือง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   MOMMY ON FIRE  คือบริการ “อยู่ไฟ” ให้กับ
คุณแม่หลังคลอดแบบ Home service โดยเน้นสูตรสมุนไพรที่ได้พัฒนาอยู่ 3 course เพื่อการอยู่ไฟ ได้แก่สมุนไพร
ใน course กระชับช่องคลอด   สมุนไพรใน course ลดน้้าหนัก และสมุนไพร course ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ    
วัตถุดิบเป็นสมุนไพรไทยที่มีอยู่ตามท้องตลาด เช่น ไพล,ขมิ้น,มะกรูด และตะไคร้  จะถูกน ามาอบแห้งและท าให้เป็นผงโดย
ผ่านกระบวนการการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dehydration) การท าแห้งด้วยการแช่เยือกแข็ง  เป็น
กระบวนการดูแลหญิงหลังคลอด สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่เร่งรีบได้อย่างลงตัวและช่วยประหยัดเวลา 
ท าให้คุณภาพชีวิตของคุณแม่ให้ดีขึ้น และส่งผลดีในเรื่องของสุขภาพ 

นายปัทวัฒน์  เล่าให้ฟังถึงแนวคิดและความเป็นมาของงานวิจัยนี้ว่า คุณแม่หลังคลอดที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง 
เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ลูกค้ากลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพราะไม่ค่อยมีเวลาดูแลตนเอง
หลังจากการคลอดบุตร เนื่องจากต้องท างาน เสียเวลาจากรถติด กอปรกับไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในการอยู่ไฟ ไม่สามารถ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าการอยู่ไฟได้ ดังนั้นทางกลุ่มจึงได้น้าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้จากการเรียนใน
ภาควิชามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสมุนไพรให้สามารถน้ามาใช้ในการอยู่ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ลักษณะเด่นของงาน  MOMMY ON FIRE คือบริการ “อยู่ไฟ” ให้กับคุณแม่หลังคลอดแบบ Home service โดย 
อาศัยหลักการให้ความร้อนแก่ร่างกาย การอยู่ไฟเป็นกระบวนการดูแลหญิงหลังคลอดที่คนสมัยโบราณเชื่อว่าจะช่วยท้า
ให้ร่างกายฟื้นจากความเหนื่อยล้าให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว และสมุนไพรกับความร้อนยังท้าให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น รวมถึงช่วยระบบเผาผลาญในร่างกาย ท้าให้ช่วยลดน้้าหนักของคุณแม่หลังคลอดอีกด้วย 
งานวิจัยชิ้นนี้สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ เพ่ือท าให้คุณภาพชีวิตของคุณแม่ในเมืองหลวงดีขึ้น และส่งผลใน
ระยะยาวในเรื่องของสุขภาพ การบริการในการอยู่ไฟ ประกอบด้วย (1) การอบตัวในตู้อบด้วยสมุนไพร (2) การนวดเพ่ือ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  (3) การขัดตัวด้วยสมุนไพร และ (4)  สูตรสมุนไพรที่พัฒนาให้ตอบสนองปัญหาเฉพาะด้านของคุณ
แม่หลังคลอด 

วิธีการด าเนินการ พัฒนาสมุนไพรอยู่ไฟให้คุณแม่หลังคลอด ใช้วัตถุดิบสมุนไพรไทยที่มีอยู่ตามท้องตลาดที่
น ามาใช้ในการอยู่ไฟ เช่น ไพล,ขมิ้น,มะกรูด และตะไคร้ จะถูกน ามาอบแห้งและท าให้เป็นผงโดยผ่านกระบวนการการ
ท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dehydration) การท าแห้งด้วยการแช่เยือกแข็ง  ท าให้น  าเปลี่ยนสถานะเป็น
ผลึกน  าแข็งก่อน แล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึกน  าแข็งระเหิดเป็นไอ  ด้วยการลดความดันให้ต่ ากว่าบรรยากาศปกติ 
ขณะควบคุมให้อุณหภูมิต่ า ด้วยกระบวนการเหล่านี้สามารถท าให้สมุนไพรมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และยังสะดวกต่อ
การน ามาใช้งาน รวมไปถึงสามารถน ามาผสมเพ่ือเลือกสูตรสมุนไพรที่เหมาะสม  นอกจากนี้บริการการอยู่ไฟโดยจอง 
course การอยู่ไฟได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยจองผ่านทางเว็บไซต์ www.mommyonfire.cf   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายปัทวัฒน์ ไชยาโส  โทรศัพท์ 098-807-1869 และ ผศ.ดร.
ศศิธร คงเรือง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.  โทรศัพท์ 081-859-1863 

นักศกึษา คณะวิทย์ มจพ. น้าเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาสมุนไพรอยู่ไฟให้คุณแม่หลังคลอด 
 

http://www.mommyonfire.cf/

