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        ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง  ผู้อ านวยการส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. แจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม มจพ. ประจ าปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวัน 14 – 15 
มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมประดู่แดง และบริเวณลานชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่วิชาการ  ภายในงานยังมีการแข่งขัน  MKUTNB Startup Pitching การแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        การจัดงานประกวดสิ่งประดษิฐ์สู่นวัตกรรม  มจพ. ประจ าปี 2561 ได้ประเภทของผลงานสิ่งประดิษฐ์ ดังนี้ 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์  (Robotics)  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)  อุตสาหกรรมการบิน 
(Aviation and Logistics)  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Bio-chemicals)
อุตสาหกรรมดิจิทัล  (Digital)  และอื่นๆ (โปรดระบุ) 
        ประเภทรางวัล ประกอบด้วย  
  - ชนะเลิศ ได้รับ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
น าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ* (แถบยุโรป) 
  - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไปน าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ* (แถบเอเชีย) 
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร 
 - ชมเชย จ านวน 2 รางวัล ได้รับ เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร 
 
         สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-
2000 ต่อ 1512- 1514 หรือ www.//stri.kmutnb.ac.th/innovation 
 

มจพ. ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม มจพ. ประจ าปี 2561 
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1. ส ำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มจพ.  แจกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ThaiWPS ส ำหรับ
นักศึกษำและบุคลำกร มจพ. เป็นชุดโปรแกรม ThaiWPS มีขั้นตอนกำรดำวน์โหลด ThaiWPS รำยละเอียดดังนี้ 

   1) นักศึกษำหรือบุคลำกรต้องมี  ICIT  Account  (บัญชีที่ใช้งำนระบบส่งเกรดออนไลน์และเครือข่ำย
ไร้สำยของมหำวิทยำลัย) เปิดใช้งำนและเปลี่ยนรหัสผ่ำนได้ที่ http://account.kmutnb.ac.th 

   2) เข้ำสู่เว็บ http://www.thaiwps.com/student/register 
 ช่องรหัสนักศึกษำ/รหัสลงทะเบียนบุคลำกร: ให้ใส่ชื่อบัญชี ICIT Account เช่น s5703051623061 

ส ำหรับนักศึกษำ หรือ choopanr ส ำหรับบุคลำกร 
      - ช่อง Email : ให้ใส่ Email ที่ใช้งำน เพื่อ รับลิงค์ส ำหรับดำวน์โหลดโปรแกรม ThaiWPS 
      - ช่องวันเกิด : ใส่ข้อมูลวันเกิดในรูปแบบ ปี ค.ศ-เดือน-วัน เช่น 1990-01-30 
      - ช่องโรงเรียน : ให้เลือก มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
   3) หลังจำกกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม send และเว็บจะถำมรหัสผ่ำนของ ICIT Account 

เมื่อกรอกรหัสผ่ำนถูกต้อง ระบบจะส่งลิงค์ส ำหรับดำวน์โหลด ThaiWPS ไปยัง Email ที่กรอกไว้ 
สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มจพ.โทรศัพท์ 0-2555-2000 

ต่อ 2205 
 2. คณะบริหำรธุรกิจและอุตสำหกรรมบริกำร มจพ. ปรำจีนบุรี รับสมัครเข้ำศึกษำระดับปริญญำโท 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2561 หลักสูตร บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต บธ.ม. (บริหำรธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรค้ำ)  
Master of Business Administration  MBA. รับสมัครรอบที่  3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  15 มิถุนำยน 2561  
คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทุกสำขำ 2. คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
และ 3. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  เรียนวันศุกร์ เวลำ 17.30 – 20.30 น. วันอำทิตย์ เวลำ 
09.00-19.30 น.  สำมำรถสมัครเรียน Online ได้ที่  : https://goo.gl/eilnq3 

  3. ภำควิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นก ำลัง  วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มจพ. เปิดรับสมัคร
หลักสูตรปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) ได้แก่ (1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยี
วิศวกรรมยำนยนต์ (2) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรท ำควำมเย็นและกำร
ปรับอำกำศ และ (3)  หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน 
ปริญญำตรี (หลักสูตร 2 ปี ต่อเน่ือง) ได้แก่ หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องต้น
ก ำลัง (ต่อเนื่อง) แขนงวิชำเทคโนโลยียำนยนต์ และแขนงวิชำเทคโนโลยีเครื่องต้นก ำลัง และหลักสูตรปริญญำโท  
ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมยำนยนต์และพลังงำน และหลักสูตร
วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงำน 

  สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ ภำควิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นก ำลัง  วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มจพ.โทร. 0-2555-2000 ต่อ 6427 

  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

https://goo.gl/eilnq3

