
ปีท่ี 28 ฉบับที่ 34 วันที่ 14 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

มจพ. จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ. 2562  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชา 

นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่  18  ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เวียนมาบรรจบครบรอบ 215 ปี  (18 ตุลาคม 2562) เพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  นักศึกษา  ศิษย์
เก่าและประชาคมทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย  สอบถามรายละเอียดได้ที่  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์ 1166,1175  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
(มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(สจล.)  ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี  3  พระจอมเกล้า 
ในวันศุกร์ที่  18  ตุลาคม  2561 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป 
ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และน าปัจจัยบริจาค
ร่ ว มสมทบทุ น โคร งการบู รณปฏิ สั ง ข รณ์  ดั งนี้   ( 1 ) 
บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (2) บ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3  พระจอมเกล้า 
ได้ที่กองคลัง มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604 



สะเต็มศึกษา มจพ. เดินหน้าส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ขวัญฤทัย  ศรีวัฒนพล  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทร. 1121 

       รศ.สุพร  รัตนพันธ์  หัวหน้าศูนย์สะเต็มศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(มจพ.)  เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2560 ในระยะแรกใช้สถานที่ช้ัน 9 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและท ากิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ได้มีพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา
อย่างเป็นทางการ ณ ช้ัน 5 อาคาร 97 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เป็นสถานฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและท ากิจกรรมต่างๆ ศูนย์ฯ เดินหน้าด าเนินโครงการต่างๆ มาตลอดทั้ง 3 ปี เพื่อถ่ายทอดความรู้
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา การผลิตสื่อต้นแบบ การพัฒนานวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ การฝึกอบรมครู นักเรียน นักศึกษาให้กับสถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยและยังสามารถขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่นๆ นอกเครือข่ายเพื่อช่วยพัฒนาครูให้เป็น
วิทยากรท่ีสามารถถ่ายทอดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ STEM ให้กับบุคลากรและนักเรียนใน

สถานศึกษาของตนเองได้ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   
“รศ.สุพร” เล่าให้ฟังถึงที่มาของศูนย์สะเต็มศึกษา มจพ. ว่ามหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 7 แห่ง  ไดแ้ก ่ โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม  โรงเรยีนสตรนีนทบรุ ี โรงเรยีน
วมิตุยารามพทิยากร โรงเรยีนวดัวมิตุยาราม โรงเรยีนกลาโหมอทุศิ โรงเรยีนลานนาบญุ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม  และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม 6 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี การด าเนินงานของศูนย์ฯ ในช่วง 2 ปีแรก จะมุ่งเน้น
การผลิตสื่อต้นแบบ สร้างชุดอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้แบบ STEM ที่เน้นหุ่นยนต์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรแกนกลางของนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีวศึกษาที่สามารถอธิบายให้เห็นการบูรณา
การความรู้ทั้ง 4 ศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์ ( Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) หรือ STEM เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในการอบรมครู นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน   

ศูนย์ฯ ได้ด าเนินงานในโครงการต่างๆ อาทิ  (1) โครงการสร้าง
ต้นแบบ STEM Robotics ส าหรับนักเรียนแต่ละช่วงช้ัน (2) โครงการนวตักรรม
การเรยีนรู ้วทิย-์คณติ คดิผา่นหุน่ยนต ์ตอน : Integrated STEM Robotics and Coding  
(3) โครงการอบรมครู STEM Robotics ในยุค THAILAND 4.0 (4) โครงการ
ผลิตบอร์ดการเรียนรู้ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งส าหรับการ
เรียนการสอนแบบ STEM ในสายวิทยาการค านวณส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 
และ 3 (5) โครงการสรา้งตน้แบบเครือ่งพมิพส์ามมติเิพือ่การเรยีนรูแ้บบ STEM (6) 
โครงการอบรมครูและสร้างต้นแบบโครงงานวิชาวิทยาการค านวณ (7) 
โครงการ : ชุดทดลองสะเต็ม : ปฏิบัติการเคมีสีเขียว และ (8) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการและการประลอง หุ่นยนต์สะเต็มและการเขียนโปรแกรมควบคุม ตอน : เมืองอัจฉริยะเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ท้ังนี้โครงการสร้างต้นแบบ STEM Robotics ผลงานท่ีโดดเด่นของศูนย์ฯ  ท่ีได้รับความสใจเป็นอย่างมากและน าไปขยายผลใช้สอน
นักเรียนในห้องเรียนได้ โดยที่โรงเรียนไม่จ าเป็นต้องมีห้องทดลอง 

นอกจากนี้ศูนย์สะเต็มศึกษายังได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการ
ผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตร : การพัฒนาระบบการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาขาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ประเภทหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non Degree) อีกด้วย 
       สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สะเต็มศึกษา 
ห้อง 903 ชั้น  9 อาคารอเนกประสงค์  มจพ. 
โทรศัพท์ 0-2555-2291,0-2555-2236 


