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มจพ. จัดงานประกวดเฟ้นหาสุดยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับประเทศ KMUTNB Innovation Awards 2021  
และการประกาศรับรางวัล Grand Prize พระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด งานประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปี 2564 KMUTNB Innovation Awards 2021 ชิงถ้วย
พระราชทานรางวัล Grand Prize สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
รูปแบบออนไลน์ครั้งแรก ปรับเวทีสอดรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก
ใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถ่ายทอดสดผ่าน https://kmutnb-inno.top/ มีผลงานเข้าร่วมประกวด 200 กว่าผลงาน 

     ศ.ดร.สุชาติ   เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน ประกวดสิ่ งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปี 2564 
KMUTNB Innovation Awards 2021 โดยในปีนี้แบ่ง
ผลงานที่เข้าร่วมประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) 
Innovative Ideas ค้นหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมต่อ
ยอดสู่ผลงานที่ใช้ได้จริง 2) Innovative Products 
ค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่ ง เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา 
ตลอดจนนักเรียนและประชาชนทั่ว ไป มี เวที ได้

แสดงออกถึงความรู้  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสาน
ประโยชน์ระหว่างผู้ประดิษฐ์และผู้ที่สนใจ ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้า และน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้ (อ่านต่อ หน้า 2) 

https://kmutnb-inno.top/


งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ (ต่อ)                                           ผลประกาศผลการตัดสินผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย จากผลงานงานทั้งสิ้น 204 ทีม 
ผลงานที่ได้รับรางวัล Grand Prize พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ซึ่งคัดเลือกจากผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ผลปรากฏว่า ผลงานเรื่อง เครื่องคัดกรองประเมินความเสี่ยงผู้ป่วย
โรคกระดูกพรุนแบบพกพา     ด้วยการวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยแสงความยาวคลื่นช่วงใกล้อินฟราเรด ของ นาย
คานาเมะ มิอูระ นายกรธัช องค์ตระกูลกิจ นายณัฐนัย วรวิจิตราพันธ์  รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และ ศ.ดร.ชิเกโอะ ทานากะ 
ทีมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และมหาวิทยาลัยคานาซาวา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท  Innovative 
Products ได้รับรางวัลดังกล่าวไปครอง  และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Innovative Ideas ได้แก่ ผลงานเรื่อง คิด-ดี  
ทีมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยนายอัฟวัน  นิเด็ง  นายฟะห์มี เปาะสา  นางสาวฮุสนา มะดอรอแม และรศ.ดร.มณฑล 
เลิศคณาวนิชกุล    นอกจากรางวัลส าหรับผู้ชนะเลิศแล้ว ยังมีการมอบรางวัลอ่ืน ๆ ในแต่ละประเภท รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 
210,000 บาท มีดังนี้  
     ประเภท : Innovative Ideas   รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ผลงานเรื่อง  คิด-ดี   (KID-D) (ID17)    ทีมจาก มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์   ได้รับเงินรางวัล  40,000  บาท   พร้อมโล่และเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง 
ระบบ โฟลว์แบตเตอรี่-โซล่าเซลล์ ไฮบริไดเซซัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเงินรางวัล 
30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง ชุดถังขยะประกอบได้ พร้อมถุง จาก
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 3 
รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ (1) ผลงานเรื่อง  ชุดควบคุมระยะไกล สู้ภัยโควิด 19 ทีมจาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2) ผลงานเรื่อง  จานใบไม้เคลือบผิวด้วยสารไคตินเพื่อป้องกันเชื้อราและเสริมความแข็งแรง  ทีม
จากโรงเรียนก าเนิดวิทย์ และ (3) ผลงานเรื่อง  ชุดตรวจวัดคอปเปอร์ II ไอออน โดยใช้เซลลูโลสอะซิเตดเป็นวัสดุรองรับ ทีม
จากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  
     ประเภท : Innovative Products รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง  เครื่องคัดกรองประเมินความเสี่ยงผู้ป่วยโรค
กระดูกพรุนแบบพกพา  ด้วยการวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยแสงความยาวคลื่นช่วงใกล้อินฟราเรด   ทีมจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     และมหาวิทยาลัยคานาซาวา   ได้รับเงินรางวัล   40,000  บาท  พร้อมโล่และ
เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง  เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส และโซเดียมไฮโปคลอไรท์  ทีม
จาก บริษัท  โปรลอก  ไทเทเนียม  คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด  ได้รับเงินรางวัล  30,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร  รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง  ขดลวดค้ ายันชนิดดึงกลับจากวัสดุฉลาดผลิตด้วยวิธีการสานส าหรับรักษาโรคหลอด
เลือดสมองตีบตันระยะเฉียบพลัน  ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้รับเงินรางวัล  20,000  บาท พร้อม
โล่และเกียรติบัตร รางวัลชมเชย  3 รางวัล   ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท   พร้อมเกียรติบัตร   ได้แก่  (1)  ผลงานเรื่อง  
ซินไบโอ โทโทล ไรซ์ ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) ผลงานเรื่อง  ระบบวิเคราะห์ดินส าหรับการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ 
ทีมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ (3) ผลงานเรื่อง  เยลลี่พร้อมดื่มจากน้ าหยวกกล้วยน้ าว้า
เสริมเส้นใยสับปะรด ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

รางวัล Grand Prize  
รางวัลชนะเลิศ คิด-ดี (KID-D) (ID17)  


