
ปีที่ 30 ฉบับที่ 9 วันที่  1 - 5  มีนาคม 2564  
รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปี 2563  

 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ  “บุคคลเกียรติยศ มจพ”   
ประเภทนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น  จ านวน 7 ราย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ครบ 62 ปี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มจพ. มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยสื่อทุกรูปแบบ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ทุ่มเทการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาการต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือแก้ไขปัญหาสังคม อีกท้ังเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คณาจารย์ บุคลากร รวมถึง
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ 
เกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังนี้ 
     รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
และด้านนวัตกรรม ได้แก่ รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 
Dr.Sanjay Mavinkere Rangappa                
ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  แ ล ะด้ า น
สังคมศาสตร์  ผศ.ดร.พรรณราย  
ละตา คณะบริหารธุรกิจ 
     รางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่
ดี เ ด่ น  ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ บั ต ร  ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 
อาจารย์ ดร.สายชล ศรีแป้น คณะ
วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.
ภาตย์ สังขแก้ว   
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  และด้าน

นวัตกรรม ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
                 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล
นักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มา ณ โอกาสนี้ 



มจพ. มอบเครื่องจา่ยข้าวสารอัตโนมัติช่วยเหลือชุมชนวดัมัชฌันติการาม  
ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
มอบ "เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ" ให้วัดมัชฌัน
ติการาม (วัดน้อย) มูลค่า 90,000 บาท  รับ
มอบโดย พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผู้ช่วย
เจ้าอาวาส วัดมัชฌันติการาม  ทีมนักวิจัย  
"เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ"  ประกอบด้วย 
อาจารย์  ดร. เต็มสิริ  ทรัพย์สมาน หัวหน้า
โครงการ ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย และรศ.ดร.
ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี  ลักษณะเด่นของเครื่อง 
มีปริมาตรความจุสามารถจัดเก็บข้าวสารได้

โดยประมาณ 350 ลิตร ควบคุมปริมาณการจ่ายข้าวสารได้ในรูปแบบของปริมาตรหรือน้ าหนักตามที่ผู้ดูแลก าหนด  อ่านบัตร
แบบ smart card และเก็บข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์  ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบและควบคุมผ่านระบบ IOT รวมถึงมีชุด
ควบคุมมีจอแสดงผลขนาด 7 นิ้ว แสดงน้้าหนักและจ้านวนการจ่ายข้าวสารออก  นอกจากนี้เครื่องจัดเก็บข้อมูล การ
เบิกจ่ายข้าวสาร (จัดเก็บ ID ชื่อ สกุล ปริมาณการเบิกจ่าย ส่งขึ้นระบบคลาวด์)  เป็นนวัตกรรมที่สร้างจากเงินกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ. 

อาจารย์ ดร.เต็มสิริ บอกด้วยว่า "เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ" เป็นผลงานและนวัตกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มจพ.  ที่สอดรับและตอบโจทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ( COVID-19)  ได้เป็น
อย่างดียิ่งที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  "เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ" ใช้งานง่าย 
เพียงผู้ใช้งาน เสียบบัตรประชาชน หน้าจอจะแสดงผล แสดงขั้นตอนการท างานในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตาม 
รวมถึงระบบสามารถป้องกันการรับบริการที่ซ้ าซ้อนกันได้ กรณีมีตู้จ่ายข้าวสารมากกว่า 1 จุดบริการ  นับว่าเป็น “นวัตกรรม - 
เทคโนโลยี” ของ มจพ. ช่วยรักษาระยะห่าง โดยสามารถน้านวัตกรรม และเทคโนโลยี เข้ามาเป็นก้าลังเสริม ทั้งเพื่อลด
การแพร่ระบาดของโรค อ้านวยความสะดวกในการด้าเนินชีวิต และได้รับส่งผลกระทบไปถึงความเป็นอยู่ในชีวิตของ
ประชาชน เม่ือใช้เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัตินี้ อีกทั้งเพื่อการช่วยเหลือเพื่อรองรับชีว ิตวิถีใหม่ ส าหรับประชาชนในชุมชน
ดังกล่าวที่จะเข้าไปใช้บริการจากเครื่อง 

อย่างไรก็ตาม มจพ.  เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีให้การด าเนินชีวิตช่วงนี้สะดวกขึ้น  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เพ่ือให้
ชีวิตด าเนินต่อไปได้อย่างปกติที่สุด มจพ. เชื่อว่าเมื่อปรับตัวหลังจากผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปแล้ว ทุกอย่างจะเป็นเรื่องปกติ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ 

พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ระบุว่า ทางวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) จะน าเครื่องไปติดตั้งและเปิดให้บริการจ่าย
ข้าวสารแก่ประชาชนในชุมชนใกล้ ๆ วัด  เป็นสิ่งที่น่ายินดีและเป็นประโยชน์มากต่อประชาชนในชุมชน ที่ มจพ. ได้น า "เครื่อง
จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ" มอบให้ทางวัด ถือได้ว่า มจพ. สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยโควิด-19 และเป็นไอเดียนวัตกรรมที่
ช่วยให้การใช้ชีวิตแบบห่างกัน ท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) ด้วยค านึงถึง
ประเด็นส าคัญ คือ สร้างนวัตกรรมมาสู่ประชาชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโควิด -19 ได้เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างบนโลกนี้ได้
จริง ๆ ในหลากหลายมิติ  ในโอกาสนี้ทางวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวสารได้ที่วัด หรือ 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมัชฌันติการาม  (วัดน้อย) โทร. 094-004-6876 

ขวัญฤทยั  ศรีวัฒนพล  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ. 


