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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา ( 3 มิถุนายน 2562 ) เพ่ือ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ในรัชกาล
ที่ 10  ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย พิธีท าบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระภิกษุ
สงฆ์ จ านวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมลงนามถวายพระพร  

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวัน 
เวลา ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 1166, 2091,1121 

อาจารย์ ดร. รักนรินทร์  แสนราช  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป พร้อมด้วยนางจารุวรรณ 
ศรีพงษ์พันธุ์กุล  ผู้อ านวยการกองกลาง ได้มอบนโยบายการพัฒนากองกลางสู่ส านักงานสีเขียว และได้ประกาศ
นโยบายกองกลางสู่การปฏิบัติแล้ว สืบเนื่องจากการด าเนินการโครงการ Green living “ชีวิตสีเขียว” โดยกองกลางได้
จัดการบรรยายไปเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายกองกลาง และยังเป็น
การปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์กองกลาง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยสี
เขียวอย่างยั่งยืน  ส่วนการบรรยายพิเศษ เรื่อง Green living “ชีวิตสีเขียว”  ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สไบทิพย์ ตุงคะ
มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง เป็นวิทยากร  ในการบรรยายพิเศษ  

นอกจากนี้แล้ว กองกลาง ยังร่วมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากตู้รับซื้อขวดน้ าอัตโนมัติช่วยลด 
โลกร้อนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นผลงานของนายชาญชัย ช้างเผือก และนายพจน์ปกรณ์ เทียนมา นักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
บุคลากรกองกลางร่วมสนับสนุนใช้บริการจากตู้รับซื้อขวดน้ าอัตโนมัติ เพราะสามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับลดโลกร้อน
และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการรีไซเคิลขวดพลาสติกที่พบเห็นอยู่ในองค์กร ที่บุคลากร
กองกลางสามารถใช้บริการได้ อีกหนึ่งประสบการณ์ดี ๆ ที่ต้องกันช่วยแชร์ เพ่ือช่วยลดปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลก
ร้อนได ้ 

 



นักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ผุดไอเดียสุดเก๋สร้างห้องน ้าแมวอัตโนมัติ เน้นสุขอนามัยของสัตว์เลี ยง 

 

  รอบรั ว มจพ. 
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“ห้องน้ าแมวอัตโนมัติ”  ฝีมือของนางสาวณัฐชยา  สีดาจันทร์  นายจักรภัทธ  จอมพันธ์  นักศึกษาจากคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม   ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
โดยมี ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค เป็นที่ปรึกษา การันตรีรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทนวัตกรรมในการช่วยท้า
ความสะอาด และอ้านวยความสะดวกให้เจ้าของจากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั งที่ 47 (The 47th 
International Exhibition of Inventions Geneva) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ห้องน้ าแมว
อัตโนมัติ (Cat Automatic Toilet) เป็นการพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือช่วยด้านสุขอนามัยของมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง โดยได้รับ
การสนับสนุนจากส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ห้องน ้ำแมวมีดีไซน์ที่แปลกตำคือ ออกแบบเป็นบ้ำน
ทรงไทยขนำดกระทัดรัด มีควำมแข็งแรง สะดวกสบำย ยืดหยุ่น คล่องตัว และกำรเคลื่อนย้ำยสะดวก บนพ้ืนที่ใช้
สอยที่ลงตัวใส่ใจในทุกรายละเอียดของคนรักแมว   ให้อารมณ์และความรู้สึกที่ดูอบอุ่น  อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีส้าหรับ 
“แมว” เหมาะสมส าหรับสังคมที่รีบเร่ง การดีไซน์ห้องน้ าแมวยุคใหม่ให้พร้อมใช้งานได้อย่างครบครัน  บวกกับ
แอพพลิเคชั่นในกำรตรวจเช็คเวลำเข้ำออกใช้งำนห้องน ้ำแมวได้นำนถึง 14 วัน เม่ือผู้เลี ยง”แมว” ติดธุระยังอยู่
นอกบ้ำน ตอบโจทย์เทรนด์กำรอยู่อำศัยของสัตว์เลี ยงยุคใหม่ที่มุ่งเน้นควำมสร้ำงสรรค์ในแบบฉบับของตนเอง 

ลักษณะเด่นของห้องน้ าแมวอัตโนมัติคือ การท าความสะอาดจัดเก็บสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยงได้เองหลังจากที่
สัตว์เลี้ยงนั้นได้ท าการเข้ามาขับถ่ายสิ่งปฏิกูล ซึ่งหลังจากท าการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลแล้ว  ตัวเครื่องจะท้าการเติมทรายที่
ใช้ในการดูดซึมน ้าและความชื นของสิ่งปฎิกูลด้วยตัวเอง ทั งนี ขึ นอยู่กับการดูดซึมน ้าส่วนความชื นนั นขึ นอยู่กับ
คุณภาพของทรายเป็นส้าคัญ  นอกจากนี้ยังใช้ระบบแอพพลิเคชั่นในการตรวจเช็คเวลาเข้าหรือออกการใช้งานห้องน้ า
แมวอัตโนมัตินี้ ระบบดังกล่าวสามารถระบุตัวตนของ “แมว” ได้เป็นรายตัว  รวมถึงขนาดของน้ าหนักแมว ตลอดจน
การก าหนดออฟชั่น (option) ใหส้ามารถระบุวันในการต้องเข้ารับ “วัคซีน” ของสัตวเลี ยงตัวนั นๆ  สิ่งที่เพ่ิมเติมไป
ก้าวสู่แพลตฟอร์มแห่งอนาคตที่มีไลฟ์สไตล์ตามแบบของตนเองอย่างสิ นเชิง  อีกทั้งยังเป็นการลดความเป็นห่วงสัตว์
เลี้ยง ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ยังรู้สึกได้ถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงของได้ตลอดเวลา 

ประโยชน์การใช้งานวิจัย คือ กระบวนการท าความสะอาดสิ่งปฎิกูลของสัตว์เลี้ยงให้เองอัตโนมัติ  สะดวก ถูก
สุขอนามัย และไม่มีกลิ่นฉุน บ้านไม่เหม็นสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยงอีกต่อไป และที่ส้าคัญสามารถถอดตัวบอดี ออกมาท้า
ความสะอาดได้ท้าให้ท่านสามารถม่ันใจถึงความสะอาดได้ มีแอพพลิเคชั่นในการตรวจสอบการใช้ห้องน้ าของสัตว์
เลี้ยงได้ตลอดเวลา ซึ่งตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งงานวิจัยนี้เน้นการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ เข้ามาพัฒนาชิ้นงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 
โทร. 3234 หรือ duangkamol.p@fte.kmutnb.ac.th 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1. มจพ. รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบท่ี 5 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบท่ี 5 ปี การศึกษา 2562 
โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ส าหรับผู้มีวุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6 และ ปวช. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 
7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th ก าหนดสอบสัมภาษณ์ TCAS 
ดังนี้ http://www.admission.kmutnb.ac.th/announce/list-eligible-candidates/289 

2. มจพ. จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ.( iRAP Robot) ร่วม
การแข่งขัน World Robocup Rescue 2019  มจพ. ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย–จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันวันที่ 16 
มิถุนายน 2562 Blu-O-RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน -แคราย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
สอบถามได้ที่ คุณวิไลวรรณ โทร. 081-136-9999, คุณสุธาสินี โทร. 081-458-7058  
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