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หลักสตูรฝึกอบรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ปี 2563 

      ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – 
ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยว่า 
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดแน่นจัดเต็มทุกหลักสูตร ใน
ปฏิทินการฝึกอบรม ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อถ่ายทอดความรู้ในด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ด้วยการวิจัย ฝึกอบรม ด้านการ
ตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานสากล ตลอดระยะเวลา 29 ปี สถาบันฯ 
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาก าลังคน  โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในระดับ
สากล เพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ยังเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand, 
WIT) ให้มีสิทธิ์จัดฝึกอบรมในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมงานเชื่อมต่างๆ ตาม
ข้อก าหนดของสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Weld-
ing, IIW) ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน 70 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้
ส่งเสริมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อยับยั้งการกัดกร่อน  โดยได้ร่วมมือกับกลุ่ม
บริษัทส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซชั้นน าของโลก เช่น PTTEP, TOTAL 
E&P Thailand อีกทั้งมีความร่วมมือกับบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ในด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ เป็นต้น  หลักสูตรของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  ประกอบด้วย งานฝึกอบรม งานทดสอบ ตรวจสอบ
และสอบเทียบ และงานวิจัย โดยมี 8 ฝ่ายดังนี้ (1) ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม 
(2) ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน (3) ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องาน
อุตสาหกรรม (4) ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ (5) ฝ่ายเทคโนโลยีการกัด
กร่อน (6) ฝ่ายมาตรวิทยากรเชิงกล (7) ฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี และ (8) ศูนย์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0  
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ขวัญฤทัย  ศรีวัฒนพล  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ.  

ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.  
เผย 5 บริการโดนใจนักศึกษา  

         ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.  เปิดเผยว่า 5 บริการโดน

ใจนักศึกษา มจพ. ที่ใคร ๆ ก็ต้องแวะมาใชบ้ริการที่ส านักคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. กรุงเทพฯ นักศึกษาที่ก าลงั

มองหาสถานทีน่ั่งทวนต ารา  คิดโปรเจค (project) ท าการบ้าน หรือค้นคว้าหา

ความรู้แวะมาใชบ้ริการกันที่ส านักคอมพิวเตอร์ฯชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. 

5 บริการโดนใจนักศึกษา ได้แก่  

     1) บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์   เครื่องคอมพิวเตอร์และเคร่ือง iMac ที่อัพเดต

ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีให้บริการมากกว่า 60 เครื่อง  

     2) บริการงานพิมพ์  พิมพ์ฟรี จ านวน 100 หน้า/ภาคการศึกษา (เฉพาะ A4 

ขาว-ด า)  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ มีราคา คือ A4 ขาวด า 1 บาท ส ี 8 บาท 

และ A3 ขาวด า 4 บาท สี 20 บาท 

     3) บริการห้องแลกเปลี่ยนความรู้และค้นควา้ด้วยตนเอง  ห้องที่ให้นักศึกษา

แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน มาพร้อมเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ (Smart Board) ที่

มีฟังก์ชันสุดเวิร์คกติการการขอใช้ห้องนั้น นักศึกษาจะต้องจองผ่านระบบออนไลน์

ล่วงหน้าเทา่นัน้ โดยมีห้องทั้งหมด 4 ห้อง รองรับที่นั่งห้องละ 20 ที่นั่ง 

     4) บริการพื้นที่เรียนรู้   แบ่งพื้นทีน่ั่งเปน็สัดส่วนรายบุคคล จึงเหมาะส าหรับ

นักศึกษาที่ต้องการสมาธิและความเป็นสว่นตัวมากๆ ปลั๊กไฟและสัญญาณ Wifi เพื่อ

รองรับการน า Laptop สว่นตัวมาใช้ได้ดว้ย โดยรองรับทีน่ั่งจ านวน 30 ที่นัง่  

     5) บริการ IT Clinic   ให้บริการในส่วนของคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาที่มีปัญหา 

ขณะใช้งาน สามารถยกเคร่ืองมาที่ IT Clinic ได้ทนัที  ซึ่งทาง IT Clinic มีบริการ

ติดตั้งระบบปฏิบตัิการ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก าจัดไวรัส เพียงเครื่องละ 150 

บาท และบริการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และอะไหล่) เพียงเครื่อง

ละ 300 บาท   ส าหรับการตดิตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทาง IT Clinic และใช้

ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องมาติดตั้งให้บริการ เช่น Microsoft Azure Dev Tools 

for Training  บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรีจาก Microsoft และ SOPHOS 

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เปน็ต้น 

          นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถขอใช้บริการ ได้ที่ส านักคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. กรุงเทพฯ 


