
 

มจพ. ได้รับทุนการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2562 

 

 

  ปีที่ 27 ฉบับที่ 33 วันที่ 1 – 5 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับทุนจากการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย

ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 
2562 (ประเภทบัณฑิตศึกษา และ แม่ไก่ ลูกไก่)  จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งได้ประกาศรับ
ข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 
จ านวน 14 ทุน ดังนี้ 

ชื่อโครงการ ผู้รับทุน อาจารย์ท่ีปรึกษา 
การท ากลีเซอรอลบริสุทธิ์ท่ีได้จากการผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคนิคการรวม
อนุภาคด้วยไฟฟ้า 

นางสาวเมทินี  อบภิรมย์ภู่ ผศ.ดร.ทวิวรรณ  กังสดาน 

การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ และศึกษากลไกจลนพลศาสตร์ด้วยกระบวนการให้
ความร้อนแบบไมโครเวฟชนิดคลื่นโหมดเดี่ยว 

นางสาวพนิดา  วันก่ิง ผศ.ดร.ทวิวรรณ  กังสดาน 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์รูปแบบ MOOCs 
เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นส าหรับครูและบุคคลากรที่ดูแลระบบ
เครือข่าย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายเอกรินทร์  ปานมงคล อาจารย์ ดร.สมคิด  แซ่หลี 

ก า ร จั ด ก า ร ค ลั ง ปั ญ ญ า ดิ จิ ทั ล เ ชิ ง อ ร ร ถ ศ า ส ต ร์  
ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ถ อ ด บ ท เ รี ย น บ่ ม เพ า ะ วิ ส า ห กิ จ  
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการดิจิตอล 

นายธนพล นามนวล รศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมสู่วสิาหกิจ 
เพื่อสังคมของชุมชน 

นายธานี สุคนธะชาต ิ รศ.ดร.สภุัททา  ปิณฑะแพทย ์

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อวีดีโอออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม 

นายภาสกร ศรสีุวรรณ อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  วิริยานนท์ 

การแยกด้วยเทคนิครวมอนภุาคดว้ยไฟฟ้าของผสม นางสาวรสรินทร์  
อ าไพโรจนวงศ ์

ผศ.ดร.ทวิวรรณ กังสดาน 

การศึกษาและประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนโครงสรา้งผลึก
ยิปซัมจากกระบวนการผลติกรดซติริกให้เป็นแอลฟา-แคลเซียม 
ซัลเฟตเฮมิไฮเดรต 

นายธนกิจ ศริมหาศาล ผศ.ดร.สมิทธิชัย สียางนอก 

การพัฒนาระบบจัดการคลังปัญญาแบบวิศวกรรมความรู้ดิจิทัลด้วย
จักรกลการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะเชิงเทนิคด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

นายณัฐพล ธนเชวงสกลุ   รศ.ดร.ปณติา  วรรณพิรณุ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ าเสมือนจริงด้วยการเล่าเรื่องดิจิทัล 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

นายธาดา จันตะคุณ รศ.ดร.ปณติา  วรรณพิรณุ 

 



 
 

ขวญัฤทยั ศรวีฒันพล/ข่าว 

 1121, 1166 
 

  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

ชื่อโครงการ ผู้รับทุน อาจารย์ท่ีปรึกษา 
การพัฒนารูปแบบเพ่ือส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ส าหรับ
นักศึกษาคอมพิวเตอร์ 

นางสาวพุทธดิา  
สกุลวริิยกิจกลุ 

อาจารย์ ดร.กฤช  สินธนะกุล 

การจัดการความสัมพันธ์นักศึกษาด้วยแฟ้มกิจกรรมดิจิทัลโดยเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน 

นายรักถิ่น เหลาหา รศ.ดร.ปณติา  วรรณพิรณุ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางด้านการตลาดดิจิทัล 

นางสาวโอปอ  กลับสกลุ ผศ.ดร.ดวงกมล  โพธิ์นาค 

ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลด้วยการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ทางดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู 

นายกฤตย์ษุพัช สารนอก รศ.ดร.ปณติา วรรณพิรณุ 

 
 
 

 1. มจพ. จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 ตุลาคม 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  เนื่องโอกาสวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เวียน
มาบรรจบครบรอบ 214 ปี  (18 ตุลาคม 2561) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  นักศึกษา  ศิษย์เก่าและประชาคมทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย สอบถาม
รายละเอียดได้ท่ี  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 1121,1166,1175  

     2. มจพ. จัดงานพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 (2561) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 (2561) แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) ดังนี ้(1) การฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวันท่ี 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 (2) วันถ่ายภาพหมู่ 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. (3) วันฝึกซ้อมใหญ่ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) และ (4) วันพระราชทานปริญญาบัตร วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628 – 1635 

 3. IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติไปฝึกงาน  ณ ต่างประเทศ 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand) มจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีท่ี 3 - 4 และปริญญาโท-เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ
โครงการ IAESTE Thailand ประจ าปี 2562 รับสมัครต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันท่ี 6 ตุลาคม 2561  สอบถามรายละเอียดได้ท่ี  

โทรศัพท์ 02-555-2177 , 02-555-2000 ต่อ 1025 , 1193 , 1194 หรือ Download ใบสมัครได้ ท่ี  www.iaeste-
thailand.org 
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 
พระจอมเกล้า ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 ตุลาคม  2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และน า
ปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ ดังนี้  (1) บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  (2)  บูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังยอดมงกุฎ  และ (3) บ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3  พระจอมเกล้า ได้ท่ีกองคลัง มจพ. 
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604 


