
 

ปีที่  27  ฉบับที่  9 วันที่ 19 – 23  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครการประกวดโครงงาน Start up ประจ าปี 
2561 ประเภทนักศึกษา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561  วันที่ 14 -15 มิถุนายน 2561 น าเสนอโครงการ/
การประกวดและจัดแสดงผลงาน  วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตัดสินและพิธีมอบรางวัล ณ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.   
รายละเอียดดังนี้  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  นักศึกษา มจพ. ที่ก าลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น โดยมีรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้  

-  ชนะเลิศ ได้รับ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร 

วิธีการสมัคร 1) ส่ง “ใบสมัคร” พร้อมด้วย “แบบร่างแผนธุรกิจ” ที่ ผู้ประสานงานของคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
ภายในวันที่ก าหนด 2) ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนตามก าหนด และ3) ผู้สมัครเข้า
ร่วมน าเสนอโครงงาน ในวันจัดงานตามก าหนด 

เกณฑ์การพิจารณา งานประกวดโครงงาน Start up พิจารณาจาก 1) ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (20 คะแนน) 
2) ความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ (10 คะแนน) 3) มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ (20 คะแนน) 4) การน าไป
พัฒนาต่อยอดและการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์   (20 คะแนน) และ 5) รูปแบบการน าเสนอที่สมบูรณ์และ
น่าสนใจ (30 คะแนน)  สอบถามรายลละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์ 1516, 1506 

 

 
  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ต่อ ระดับปริญญาโท – เอก  ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2561  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  การรับ
ส มั ค ร  ส มั ค ร ได้ เ พี ย ง  1  ส าข า วิ ช า เท่ า นั้ น  ผู้ ส มั ค ร ส าม า รถ ด า เนิ น ก า ร ได้  ดั ง นี้  ส มั ค ร อ อ น ไล น์ ได้ ที่ 
http://grad.admission.kmutnb.ac.th และสมัครด้วยตนเองท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 

สอบถามได้ที ่บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02-555-2000 ต่อ 2428 หรือ http://www.facebook.com/grad.kmutnb/ 
 

 

  มจพ.  เปิดรับสมัครการประกวดโครงงาน Start up ประจ าปี 2561 
 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  มจพ. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ระดับปริญญาโท – เอก 
 

http://grad.admission.kmutnb.ac.th/
http://www.facebook.com/grad.kmutnb/


ขวญัฤทยั ศรวีฒันพล/ข่าว 

 1121 
 

 
 

มจพ. ได้ขยายเวลาการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ประจ าปี 2561 โดยได้ขยายเวลารับสมัคร 
บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แบบสะสมคะแนน เพ่ือหา
ทีมนักเรียนผู้มีคะแนนสูงสุด 3 ล าดับเพ่ือรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันมี
ทั้งหมด 3 ช่วง ค าถามแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยเป็นค าถามทางด้านวิชาการ ข่าวสาร ความรู้ทั่วไป หรือความรู้ความเข้าใจใน
กลุ่มวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) คณิตศาสตร์และสถิติ 2) เคมี 3) ฟิสิกส์ 4) ชีววิทยา 5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารและ
สิ่งแวดล้อม และ 6) การประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คุณสมบัติของทีมผู้สมัคร : ทีมผู้สมัครต้องประกอบไปด้วยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 5 คน  
โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม โรงเรียนที่จะส่งทีมนักเรียนจะต้องกรอกรายรายละเอียดของ
ผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://goo.gl/zj63Mx ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจะรับสมัครทีม
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจนกว่าจะครบจ านวน 40 ทีม หากมีจ านวนทีมผู้สมัครเกิน 40 
ทีม จะพิจารณาให้ 40 ทีมแรก  ที่ส่งรายชื่อผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนได้สิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน  ส าหรับเวลาการแข่งขันเริ่ม 
09.30 – 15.30 น. โดยจัดล าดับการแข่งขันเป็นช่วง ๆ และการประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล 

สอบถามรายลละเอียดได้ท่ี  ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. โทรศัพท์ 1516, 1506 
 

 

1. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  เปิดรับสมัคร “โครงการค่ายฝึกอบรม 
การเรียนรู้และควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติส าหรับนักเรียน” รับสมัคร 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 รุ่น
ที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวิลลาวิชาลัย มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  เปิดรับสมัครจ านวน 72 คน 
โครงการค่าย ฯ ดังกล่าวได้ให้ความส าคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มีความก้าวหน้า เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ระดับชั้นปีที่ 4 – 6 ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตามทฤษฎี
แนวทางของสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรียนรู้พัฒนาศักยภาพตามช่วงวัยและส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  ดูรายละเอียดได้ที่ http;//www.fitm.kmutnb.ac.th หรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 037-217-300-4 ต่อ 7065, 7066, 
085-285-0606 

2. มจพ. ประกาศการใช้ไม้ก้ันกระดกเพื่อคัดกรองรถ เข้า – ออก  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นใช้ไม้กั้น 
กระดกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการใช้ไม้กระดกเพ่ือก าหนดการคัดกรองรถที่มีสติกเกอร์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เข้าจอดในลาดจอดรถได้ในช่วงเวลา 07.00 – 12.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 1413 

3. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก (ภาคปกติ) สาขาวิชาจิตวิทยา 
อุตสาหกรรมและองค์การ รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 รอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม - 19 
มิถุนายน 2561 คุณสมบัติผู้สมัครปริญญาเอก: รับผู้จบปริญญาโททางจิตวิทยา ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้จบปริญญาโททางจิตวิทยา
จะต้องมีคุณสมบัติคือ  ศึกษารายวิชาทางจิตวิทยา และ/หรือ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ  มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3 ปี
ต่อเนื่องขึ้นไป 

     สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย  โทรศัพท ์02-555-2000 ต่อ 2405, 2407, 2408  
โทร.064-5789259, 061-9515162 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

มจพ. ขยายเวลารับสมัครการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
 


