
 

 ปีที่  27  ฉบับที่  26 วันที่ 14 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.)  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่า
สามัคคี 3 พระจอมเกล้า ในวันพฤหัสบดีที่ 18  ตุลาคม  2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  ณ วัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม และน าปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ ดังนี้  1. บูรณปฏิสังขรณ์วัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์  2.  บูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังยอดมงกุฎ  และ 3. บ าเพ็ญกุศล
อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3  พระจอมเกล้า  
ได้ที่กองคลัง มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604 
 
 
 

 

รศ.ดร.พยุง มีสัจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(มจพ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจพี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เพื่อร่วมการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรทั้งสอง
ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบัณฑิตทางการศึกษา  เพื่อสร้างเด็กไทยสายพันธุ์ดิจิทัลในยุค   4.0   

ภายในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เน้นการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยการน าเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมประกันภัย มาน าเสนอให้กับผู้บริโภค ทั้งใน
แง่การรับประกันภัย ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เป็นประโยชน์และรองรับทิศทางการเติบโตของธุรกิจในยุค “ไทย
แลนด์ 4.0” ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยทาง เจพี ประกันภัยได้ให้ความส าคัญกับโครงการนี้อย่างจริงจังด้วยการ
จัดเตรียมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการ และสร้างนวัตกรรมประกันภัยกับทาง มจพ. เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการน าไปใช้พัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยตามกลยุทธ์ผู้น าด้านเทคโนโลยีประกันภัยหรือ INSURTECH ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคและสังคมไทย “ภายใต้จุดเริ่มต้นความร่วมมือทางวิชาการใน 3 ปีต่อจากนี้ ระหว่าง เจพี 

ประกันภัย และ มจพ. จะมีการร่วมมือกันปฏิบัติการทางเทคโนโลยีร่วมกันเพ่ือให้เกิด  INSURANCE TECHNOLOGY ท่ี
สมบูรณ์แบบ ทั้งปัญญาประดษิฐ์ (AI), การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงท านาย (PREDICTIVE ANALYTICS), อินเตอร์เน็ตอัจฉริยะ 

(INTERNET OF INTELLIGENCE) และ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (BLOCKCHAIN) รวมถึงเทคโนโลยี

มจพ. ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ประจ าปี 2561 

 

 

 

             มจพ. ลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บ. เจพี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หนุนสหกิจกับนักศึกษา 
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  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

ขวญัฤทยั ศรวีฒันพล/ข่าว 

 1121, 1166 
 

ที่มีชื่อว่า RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION) ซึ่งเป็นการใช้ระบบหุ่นยนต์ในการช่วยประเมินค่าซ่อมที่เป็นธรรม
และโปร่งใสเพ่ือพัฒนาการบริการหลังการขาย  ตลอดจนเกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรทั้งสองฝ่าย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบัณฑิตทางการศึกษาเพ่ือสร้างเด็กไทยสายพันธุ์ดิจิทัลในยุค  4.0 โดยจะมีการสนับสนุนการ
ท าสหกิจกับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สนับสนุนการวิจัยของนกัศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญา
เอก เพ่ือร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง  ๆ เสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมทางด้าน 

INSURTECH และรองรับยุคสมัยของ THAILAND 4.0 
 
 
 

1. สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น A1-1 / A1-2 เรียนทุกวัน 
อังคาร และวันพฤหัสบดี   16.30 น .-19.45 น . ตั้ งแต่ วันที่  28 สิ งหาคม ถึ ง 27 กันยายน พ.ศ . 2561  
ค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 7 – 27 สิงหาคม 2561 

สมัครเรียนและสอบถามได้ที่ ส านักงานเกอเธ่ ชั้น 5 วิทยาลัยบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร  
ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ. โทร. 086-7982049 หรือ E-mail panupong.chantawat@bangkok.goethe.org 

2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติโครงการจัดเก็บคลิปปิ้ง 
เพรส (Clipping Press) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตัดเก็บจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นกิจกรรมต่างๆ ของ 
มจพ. ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เป็นการจัดเก็บข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ มจพ. ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์สามารถใช้บริการ สืบค้น กฤตภาคข่าว ออนไลน์ ข่าวจัดเป็นหมวดหมู่ สืบค้นเฉพาะชิ้นข่าว
ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคลิปปิ้งเพรส (Clipping Press) ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลักษณะงานประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพ่ือให้บริการในรูปแบบใหม่ที่ สามารถสืบค้น
ข่าวและใช้บริการผ่านเว็บไซต์กองกลาง http:pr.op.kmunb.ac.th คลิ๊กไปที่ Clipping Press 

3. IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติไปฝึกงาน ณ  
ต่างประเทศ  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ เพ่ือการฝึกงานด้านเทคนิค (The International 
Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l.: IAESTE Thailand) มจพ. 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2561 

นักศึกษาที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือขอรับทุน และสมัครได้ที่ ส านักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 
อาคารอเนกประสงค์ มจพ. โทรศัพท์ 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 หรือ Download  
ใบสมัครได้ที่ www.iaeste-thailand.org 

4. ทีม THE GLOW คว้ารางวัล "The best idea award " นายณกฤต แสงอรุณ  นายภูริวัฒน์   
อภิชิตพงศ์ชัย  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มจพ. วิทยาเขตระยอง จากการแข่งขัน 2018 Asia 
Technical  Competition  ณ  โรงแรม Shanghai Marriott  Parkview  นครเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้ายประกอบด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยจากประเทศ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย 
รวมทั้งสิ้น 12 สถาบันการศึกษา  มีอาจารย์ จารุวัลย์ ไชยานุพงศ์  เป็นที่ปรึกษาทีม THE GLOW 
เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความ
ยินดี และขอชื่นชมกับนักศึกษาทุกท่าน 

http://www.iaeste-thailand.org/

