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มหาวิทยาลัยร่วมกับสภาวัฒนธรรม ไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ 19 
พฤษภาคม 2561 ณ blu-O-RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย เพ่ือจัดหารายได้มา
สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัยของ มจพ.  ส าหรับการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน World Robocup 
Rescue 2018 ระหว่ างวันที่  12 -26 มิ ถุ น ายน  2561 ณ  เมื อ งมอนทรีออล  ป ระ เทศแคนาดา  ซึ่ ง
คณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 6/2561เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยจัดส่งทีมหุ่นยนต์กู้ภัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก ประจ าปี พ.ศ. 
2561 (Robocup Rescue 2018)  โดยมีถ้วยรางวัลประเภทต่างๆ ทั้งประเภททีม และประเภทบุคคล        

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มจพ. โทรศัพท์ 1121, 1166 , 2091  

 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร (มจพ.) ร่วมกับวัดมัชฌันติการาม  สถาบันพลังจิตตานุภาพ 
สาขา 35 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และวิทยาลัยอาชีวธนบุรี ก าหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา พุทธบารมี วิถีไทย” เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23-
29 พฤษภาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี ชั้น 2 
อาคารนวมินทรราชินี  มจพ.  พิธีเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา พุทธบารมี วิถี
ไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 ณ ลานอเนกประสงค์   

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 
1166, 2091 

 
 
 

มจพ. จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุน 
   การเดินทางของทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. เข้าร่วมการแข่งขัน World Robocup Rescue 2018  

ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา 
 

มจพ. จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา” ประจ าปี 2561   
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ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจพ. ประชาสัมพันธ์ข่าวการแจกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ThaiWPS 
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร มจพ. เป็นชุดโปรแกรม ThaiWPS เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระหว่าง Kingsoft 
Corporation จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จ ากัด จากประเทศไทย โดยการน า
ชุดโปรแกรมส านักงาน WPS Office (WPS ย่อมาจาก Writer, Presentation และ Spreadsheet) ซึ่ งเป็น Office 
Software ที่มีการใช้งานอันดับ 1 บน Mobile Platform และเป็นอันดับ 2 บน Personal Computer Platform ซึ่ง
โปรแกรมมีขนาดเล็กและกระทัดรัด ท าให้มีการใช้งาน resource บนเครื่องคอมพิวเตอร์น้อยกว่า Office Software อ่ืน 
นอกจากนั้ นยั งมี  UI/UX (User Interface/User Experiences) ใกล้ เคียงกับ  Microsoft Office ท าให้ ผู้ ใช้ งานที่ มี
ความคุ้นเคยกับโปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องมีการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้สามารถใช้งาน
แฟ้มข้อมูลเดิม ที่สร้างจาก Office Software อ่ืนๆ ได้ เช่น Microsoft Office โดยยังคงรูปแบบของเอกสาร (Document 
Format) เหมือนเดิม ขั้นตอนการดาวน์โหลด ThaiWPS มีรายดังนี้ 

1. นักศึกษาหรือบุคลากรต้องมี ICIT Account (บัญชีที่ใช้งานระบบส่งเกรดออนไลน์และเครือข่ายไร้สายของ
มหาวิทยาลัย) เปิดใช้งานและเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ http://account.kmutnb.ac.th 

2. เข้าสู่เว็บ http://www.thaiwps.com/student/register 
ช่องรหัสนักศึกษา/รหัสลงทะเบียนบุคลากร: ให้ใส่ชื่อบัญชี ICIT Account เช่น s5703051623061 ส าหรับ

นักศึกษา หรือ choopanr ส าหรับบุคลากร 
- ช่อง Email: ให้ใส่ Email ที่ใช้งาน เพื่อ รับลิงค์ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม ThaiWPS 
- ช่องวันเกิด: ใส่ข้อมูลวันเกิดในรูปแบบ ปี ค.ศ-เดือน-วัน เช่น 1990-01-30 
- ช่องโรงเรียน: ให้เลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม send และเว็บจะถามรหัสผ่านของ ICIT Account เมื่อกรอก

รหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะส่งลิงค์ส าหรับดาวน์โหลด ThaiWPS ไปยัง Email ที่กรอกไว้ 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจพ.โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2205 
 
 
 
1. วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการรับตรงร่วมกัน   

TCAS รอบที่ 3 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องน าผลคะแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.inter.kmutnbv.ac.th 

2. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  
ประจ าปีการศึกษา 1/2561 หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า)  
Master of Business Administration  MBA. รับสมัครรอบที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561  คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 2. คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.) ไม่ต่ ากว่า 2.00 และ 3. มี
ประสบการณ์ในการท างานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  เรียนวันศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-
19.30 น.  สามารถสมัครเรียน Online ได้ที่  : https://goo.gl/eilnq3 

  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

ส านักคอมฯ มจพ. แจกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ThaiWPS ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

 

http://www.inter.kmutnbv.ac.th/

