
 
 
 
 
 
  

 ปีที่ 28 ฉบับที่ 22 วันที ่8 – 12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
 

 
 

 

 
 

ทีมหุ่นยนต์ "iRap Sechzig" มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 และได้รับรางวัล Best in Class Mobility เวทีระดับโลกจากการแข่งขัน Robocup Rescue League 
2019 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีม "iRap Sechzig" ให้การ
ต้อนรับฯพณฯ จักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ไทย ประจ าออสเตรเลีย ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมการแข่งขันทีม "iRap 
Sechzig"  สถานกงสุลใหญ่  ณ  นครซิดนีย์  ได้แสดงความยินดีกับทีม  "iRap Sechzig" จากมหาวิทยาลัยเทคโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับโลก RoboCup 
2019  

2 รางวัลนี้ นับเป็นรางวัลจากฝีมือล้วนๆ โดยทีมหุ่นยนต์ ทีม "iRap Sechzig" ได้โชว์ศักยภาพเยาวชนไทย 

พร้อมความแข็งแกร่งของทีมหุ่นยนต์ “iRap Sechzig” อีกครั้งสู่สายตาชาวโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และชื่นชมทีมหุ่นยนต์กู้ภัยโลก ของ มจพ. ได้สร้าง

ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งอีกครั้ง ด้วยฝีมือสุดคลาสสิคบนเวทีโลก และสร้างช่ือเสียงให้ประเทศไทย อย่างยาวนาน...

ปรบมือให้ดังๆ ค่ะ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก าหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ าปี 
2562 ไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (ขึ้น 12 ค่ า 
เดือน 8) วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) วัดที่สร้างโดยเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วม
สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัดและ
มหาวิทยาลัยให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ พร้อมทั้งเพ่ือท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป 

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีและร่วมท าบุญบริจาคปัจจัยได้ที่ กองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604, 0-2587-4343-4  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 02-555-2000 ต่อ 1166, 2091, 1121 

ทีมหุ่นยนต ์"iRap Sechzig" มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน
หุ่นยนต์กู้ภัยระดบัโลก RoboCup 2019 

 

มจพ. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจ าปี 2562 

 
 



รศ.ดร.สุเมธ   อ่ าชิต   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับธงเจ้าภาพงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 
12 ประจ าปี 2563 จาก ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการแต่ละปีจะมี 4  กิจกรรมหลัก คือ 
การน าเสนอผลงานวิชาการ การประกวดนวัตกรรม นิทรรศการแสดงผลงาน และกิจกรรมฝึกอบรม Workshop 
ระหว่างนักศึกษาร่วมกับนักศึกษาพิการ    โดยมีจุดประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย   
งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่าง
สถาบันการศึกษา  นิสิต  นักศึกษา  บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ  และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
ในระดับประเทศ 

สืบเนื่องจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา และเครือข่าย 
จ านวน 18 แห่ง โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นเจ้าภาพหลัก จัดสัมมนา
วิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2562 เรื่อง “นวัตกรรมและการออกแบบเพ่ือสังคมที่อยู่ร่วมกัน
อย่างเสมอภาค” (Innovation and Universal Design for Inclusive Society) ภายในงาน Thailand Social Expo 
2019  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยนายปรเมธี   วิมลศิริ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผู้แทนคณาจารย์ สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ 
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ซึ่งประธานในพิธีได้มอบโล่รางวัลแก่ผลงานวิชาการดีเด่น รางวัล
นวัตกรรมด้านคนพิการ และเป็นสักขีพยานในพิธีการรับมอบธงเจ้าภาพงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 12 
ประจ าปี 2563 ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

นอกจากนี้ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2562 ทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ยังได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดนวัตกรรมด้านคนพิการ
ประเภทนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านเทคโนโลยีข้ันสูง ถึง 2 รางวัล จากผลงานเรื่อง “เครื่องยก
และชั่งน้ าหนักผู้ป่วยติดเตียง” โดย รศ.ดร.สุเมธ  อ่ าชิต นายณรัชต์ นาคก้อน และนายศิริวัฒน์ บัวรุ่ง จากภาควิชา
ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กรุงเทพ และผลงานเรื่อง “อุปกรณ์อ่าน
ฉลากอัจฉริยะ” โดย รศ.ดร.ยุพิน สรรพคุณ น.ส.วิกานต์ดา วงศ์แจ้ และน.ส.ธนภรณ์ ฟูค า จากภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

 
 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ไอเอสเต้ประเทศไทย (The  
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE 
Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ชั้นปีที่ 3–4  และระดับปริญญาโท–เอก  อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค 
ในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจ าปี 2563  นักศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือขอรับทุน
ฝึกงานดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่ส านักงาน IAESTE Thailand  ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. โทรศัพท์ 02-
555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193 และ 1194  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18  ตุลาคม 2562 ในวันและเวลา
ราชการ สามารถดูรายละเอียด และใบสมัครได้ที่  www.iaeste.kmutnb.ac.th 

  รอบรั้ว มจพ. 
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มจพ. รับมอบธงเจ้าภาพงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการ ปี’63 ควง 2 รางวัลชมเชย 
ประเภทนวัตกรรมด้านคนพิการ  

 
 

 


