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สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
ร่วมแสดงนทิรรศการ “มหกรรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติประจำป ี 2551”

          เมื ่อวันที ่ 8 - 22 สิงหาคม 2551
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด
กิจกรรมเพื ่อเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”โดย
จัดงาน“ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติประจำปี   2551” ภายใต้แนวคิด
“วิทยาศาสตร์สร้างชาติสร้างอนาคต”กิจกรรม
ครั้งนี้ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพ
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทย ผลงานความ
ก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ังใน
และต่างประเทศ      การมอบรางวัลพระราชทาน
นักวิทยาศาสตร์ไทยดีเด่น   การประชุมสัมมนา
วิชาการ การฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ การถ่าย
ทอดเทคโนโลยีและการแสดงสินค้าทางด้าน
เทคโนโลยี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา
          สำนกัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้ร่วมแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเกี ่ยวกับ นวัตกรรมเพื่อคนพิการ
ได้แก่  พาหนะไฟฟา้อเนกประสงค์สำหร ับรถ
เข ็นคนพิการ         ผลงานของนายคทาหัตถ์
ทองแป้น  และคณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์
วิรัช    จิรเสาวภาคย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม การใช้เสียงพูด
ควบคมุการเคลือ่นทีแ่ละตรวจจบัความเคลื ่อน
ไหวอัตโนมัติของหุ ่นยนต์เคลื ่อนที ่   ผลงาน
ของนายลิขิต  เริงสุนทร และคณะ  อาจารย์ที่
ปรึกษา ดร.วัชรินทร์  โพธ์ิเงิน ภาควิชาครุศาสตร์
เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นว ัตกรรมด ้านพล ังงานและส ิ ่ งแวดล ้อม
ได้แก่  ตัวจำลองกังหันลม      ผลงานของนายกรวิทย์
กระจา่งพนัธ ์   อาจารยท์ีป่รึกษา    ดร.บัลลังก์
เนียมมณี        ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า          คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์ ชุดทดลองวงจรอเิลก็ทรอนกิส์
แบบออนไลน์       ผลงานของ             นายจันตพงษ์
บุตรลกัษณ ์      และคณะ     อาจารยท์ีป่รึกษา
อาจารยช์าญวทิย ์       ตัง้สริิวรกลุ     ภาควชิา
เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์       วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม          การผลติเชือ้เพลงิ
ชีวมวลอัดก้อนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร  ผลงานของนายสิทธิช ัย  ทองทา
อาจารย์ที ่ปร ึกษา ผศ.ดร.เพ็ญจา
จิตจำรูญโชคไชย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    นวัตกรรมเพื่อ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต  ได้แก่  การสร้างระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการการเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการวัดน้ำหนักกระดาษ   ผลงาน
ของนายปิยะ  รนต์ละออง  อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.อรรถกร  เกง่พล       ภาควชิาวศิวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบส่วนผสม     ผลงาน
ของ น.ส.กนกวรรณ  ศรีกระจ่าง  อาจารย์ท่ีปรึกษา
รศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์  และอุปกรณ์การปลูก
พืชสวนครัวแบบไร้ด ินสำเร็จรูป ผลงานของ
น.ส.ณฐักาล   เรอืงอดุม        อาจารยท์ีป่รึกษา
ผศ.ดร.เพญ็จา    จิตจำรญูโชคไชย         ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ     คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
การแสดงนิทรรศการ คร้ังน้ีได้รับความสนใจจาก
นกัเรยีน   นกัศกึษา  ประชาชน   หนว่ยงานทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน
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           เม ื ่ อว ันท ี ่  14    กรกฎาคม     2551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา    อ่องอารี      อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และรองศาสตราจารย์ชาลี    ตระการกูล  ผู้ อำนวยการ
สำนกัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     ร่วม
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ   คุณโอกาส
เตพละกุล ประธานกรรมการบริษัทโตโยตรอน
มอเตอร์ จำกัด  ณ โรงแรมโอเร ียลเต็ล
เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและบริการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ช่วยเหลือ และร่วมมือในด้านเทคโนโลยี
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจด้านรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าและการพัฒนาองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาธุรกิจด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับ
ต่างประเทศได้

มจพ.ลงนามความรว่มมอืกบั บริษทั โตโยตรอน มอเตอร ์จำกดั

           เม ื ่ อว ันท ี ่   15  กรกฎาคม   2551
รองศาสตราจารย์ชาลี    ตระการกูล  ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ประธานเปิดโครงการฝึกอบรม“การประยุกต์ใช้
โปรแกรมควบคุมระบบนิวแมติกส์ FluidSIM-
Pneumatics”ของบริษัทเฟสโต้ จำกัดให้แก่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    โรงเรียนพระรามหก
เทคโนโลยี             โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวนัออก
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ         โรงเรยีนปัญจวิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี       ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
และวจัิยระบบควบคมุอัตโนมตั ิ(ATTRC)   ช้ัน
4     สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                         โครงการฝกึอบรม
“การประยกุตใ์ช้โปรแกรมควบคมุระบบนวิแมตกิส ์  FluidSIM-Pneumatics”

          เมื ่อวันที ่ 22    สิงหาคม    2551
รองศาสตราจารย์ชาลี  ตระการกูล ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ร่วม
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา แผนกวิชา
ช่างไฟฟา้กำลงั          วทิยาลยัเทคนคิบรีุรัมย์
โดยการนำของ บริษัท    เฟสโต ้ จำกดั ในการ
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีและวิจัยระบบควบคุมอัตโนมัติ
ช้ัน  4  อาคาร     สำนกัวจัิยวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
  เยีย่มชมสำนกัวจิยัฯ

                 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
สำนกัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี      จัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นการ
ประดิษฐ์”เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ
สิทธิบัตรและการสืบค้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในวัน
อังคารที ่16 กนัยายน 2551 ณ หอ้งปฏบัิตกิาร
ออกแบบและการผลติโดยใชค้อมพวิเตอร ์ช้ัน 5
อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอืทีส่นใจสอบถามไดท้ี ่ศนูยบ์ริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา โทรศัพท์ 02-
9132500 ตอ่ 1516 ,1520

TLO   มจพ.จดัอบรมเชงิปฏิบัติการ
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           มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับสมาคม
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(International  Association  of University
Presidents) Asia และสถาบัน Pacific
Distance Multimedia Education Network
(APDMEN)           จัดการประชุมทางวิชาการ
นานาชาตคิรัง้ที ่6 ในหวัขอ้  ICT & KM 2008
ในวันที ่ 3 - 4 ธันวาคม 2551 ณ ชั ้น 19
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะกรรมการการจัดงานจึงขอเรียนเชิญ
คณาจารย ์ ผู้ทรงคณุวฒิุ นกัศกึษา   และผูท้ี่
สนใจทุกท่านร่วมส่งและนำเสนอผลงานวิจัย
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ ผลงานวิจัยจะถูกตีพิมพ์ใน
Conference Proceedings ของมหาวิทยาลัย
และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์
ใน International Journal ดรูายละเอยีดเพิม่
เตมิไดท้ี ่http://km2008.siam.edu  สอบถาม
เพิม่เตมิไดท้ี ่02-4570068 ตอ่ 337

TTSF  ใหท้นุชว่ยเหลอืทางดา้นวจิยั
    วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

            มูลนธิโิทเรเพือ่การสง่เสรมิวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย   (TTSF)  ขอเชญิอาจารย ์นกัวจัิย
และผู้ที่สนใจสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี
พ.ศ. 2551  กำหนดปดิรบัสมัคร   15     ตลุาคม
2551 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.ttsf.or.th

สวทช.ประกาศรับสมัครทุนวิจัย

                  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครทุน NSTDA
Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ
แก่กลุ่มวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2552 รวม 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 20
ล้านบาท  เพือ่สนบัสนนุกลุม่นกัวจัิยทีมี่ความ
สามารถในการวจัิยใหส้ามารถทุม่เทเวลาและ
สตปัิญญาในการวจัิยและพฒันา   มีการรวม
กลุ่มทำวจัิยเพือ่สร้างทมีวิจัยท่ีแขง็แกรง่ มุ่งให้
เกิดความคล่องตัวในการทำวิจัย การสร้าง
แรงจูงใจในการทำวิจัยโดยให้สามารถยึดการ
ทำวิจัยเป็นอาชีพได้ ผู้สนใจดูรายละเอียด
เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม ไ ด ้ ท ี ่w w w . n s t d a . o r . t h /
ChairProfessor

           ศนูยส่์งเสรมิการวจัิยในภมิูภาคเอเชยี
ของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง   ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเช ิญชวน
อาจารย ์นกัวจัิย  และผูท้ีส่นใจ สมัครรบัทนุ
สนับสนนุประจำป ีพ.ศ. 2552   โดยแบง่เปน็
ทนุวจัิยเพือ่ไปวจัิย  ณ  ประเทศเกาหลรีะยะ
เวลา 1 ปี (International Scholar Exchange
Fellowship - ISEF)        และทนุวจัิยภายใน
ประเทศ  (Internal Research Fund)  ผู้สนใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  และ
ส่งโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มได้ที่ ศูนย์
ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ          ณ
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั (Asia  Research
Center)    หอ้ง     204     อาคาร    จามจรีุ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท กรุงเทพฯ
10330 โทรศพัท ์02-2183203 แฟกซ ์02-
2193805 หรอื www.arckfas.chula.ac.th

                ฝ่ายวิชาการ  สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย(สกว.)สนับสนุนทุนวิจัยพ้ืนฐานจากความ
คิดริเร่ิมของนักวิจัยและทุนวิจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ประจำปี 2552
หมดเขต 15 ตุลาคม 2551    ผู้สนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่  www.trf.or.th
โทรศัพท์ 02-2788200

สกว.สนบัสนนุทนุวจิยัประจำป ี2552

            สำนกังานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาติ
(วช.) ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการแสดง
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงานประกวดผลงาน
ประดษิฐ์คดิคน้ ประจำป ี2552  ระหวา่งวนัที ่26
- 27 กนัยายน 2551  เวลา 10.00 น.- 18.30 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ ็ญศิร ิ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทย
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนำไปสู ่การ
พัฒนาประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที ่
ภารกจิบริหารจดัการผลงานวจัิย        โทรศพัท์
02-5792288,02-5612445 ตอ่ 530 ,539

       วช.เชิญชมนทิรรศการแสดง
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2552

           สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง
“ Walking Machine Technology : From
Simple  Machines to Complex Ones” ในวนัที่
29 กันยายน 2551 ณ ห้องเรดิสันบอลรูม
โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ โดยได้เชิญ Dr.-Ing
Poramate  Manoonpong จาก Bernstein Cen-
ter for Computational Neuroscience,
Univesity of Goettingen ประเทศสาธารณรฐั
เยอรมน ี   ซ่ึงเปน็นกัวจัิยชาวไทยรุน่ใหมท่ีมี่ชือ่
เสียงเปน็ท่ียอมรับในระดบันานาชาตใินด้านการ
ออกแบบหุ่นยนต์ที่เดินได้เหมือนสิ่งมีชีวิตมา
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สาธิตส่ิงประดิษฐ์
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่นักวิจัยรุ ่นใหม่ใน
ประเทศไทย และร่วมหารือแนวทางในการ
ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
อุดมศกึษาไทย    ผู้สนใจเขา้รว่มสมัมนาสมคัร
ได้ที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โทรศัพท์
02-6105402 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.inter.mua.go.th

               สัมมนาเชงิปฏิบัติการเรือ่ง
  “ Walking Machine Technology : From
   Simple   Machines to Complex Ones”

ทนุวจิยัฯ ณ ประเทศเกาหลี
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คณะที่ปรึกษา
    รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช

 ศ.ดร.ธีรวุฒิ        บุณยโสภณ
 ผศ.ปรีชา     ออ่งอารี
 ผศ.ดร.สุรังศี     เดชเจรญิ
 รศ.ชาลี        ตระการกลู

กองบรรณาธิการ
 นางสาวอปัสร     แยม้สรวล
 นางสาวกนกรตัน ์   นพโสภณ

มจพ.วิจัย & พัฒนา  เป็นจุลสารรายสามเดือน จัดทำโดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้สนใจขอทราบ รายละเอยีดเพิม่เติม  หรือมีความประสงคข์อรับจุลสารนีเ้ป็นอภินันทนาการ   หรือต้องการเผยแพร ่ผลงานวจัิย  บทความ  ข่าววิจัยวิชาการ
ติดตอ่ สำนกัวจัิยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี อาคารสำนกัวจัิยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ช้ัน 2 โทรศพัท ์0-2913-2500-24    ต่อ      1510,1512,1513
โทรสาร 0-2556-1306    http://www.research.kmutnb.ac.th

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม  บางซ่ือ  กทม. 10800

กรุณาส่ง

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนญุาตเลขที ่ 1/2541
ไปรษณีย์พระจอมเกล้า

วันวิศวฯวิจัย

         คณะวศิวกรรมศาสตร ์   มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืขอเชิญ
ร่วมงาน “วันวิศวฯวจัิย” และชมนทิรรศการขอ้
เสนอโครงการปริญญานิพนธ์ระหว่างวันที่ 10
- 12 กันยายน 2551  ภายในงานมีกิจกรรม
บรรยายพิเศษ นิทรรศการข้อเสนอโครงการ
ปริญญานพินธ์ ผู้สนใจสามารถเขา้รว่มฟังการ
บรรยายพิเศษได้ท่ีงานวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศพัท์ 02-9132500 ต่อ 8119

KMUTNB One 2 call
 Robot Camp208

            ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครหนือ     ร่วมกับ
One 2 call   จัดโครงการ    KMUTNB
One 2 call Robot Camp 2008   ระหวา่ง
วนัที ่20 - 24 ตลุาคม 2551 เพือ่ส่งสรมิให้
นักเรียน   นักศึกษาที่สนใจเทคโนโลยีด้าน
หุ่นยนต์      ได้เรียนรู้หลักการทำงานของ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ การควบคุมหุ่นยนต์ผ่าน
โทรศัพท์เคลื ่อนที ่ การเข ียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ในการควบค ุมห ุ ่นยนต ์
ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ท ี ่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์
02-9132500  ต่อ 8519 ,8520 หรือ
www.robot.eng.kmutnb.ac.th

โอกาสใหม ่ทางเลอืกใหม่
ในการก่อตั้งธุรกิจ

            เม่ือวันท่ี  25 สิงหาคม   2551   ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ      สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดโครงการสัมมนา “โอกาสใหม่  ทางเลือกใหม่
ในการก่อตั้งธุรกิจ”  ให้แก่นักศึกษาชมรมเถ้าแก่
นอ้ย โดยไดรั้บเกยีรตจิาก คณุพงษ ์      ผาวจิิตร
เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ   กิจกรรม
ครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความคิด
ริเริ่มในการประกอบธุรกิจส่วนตัว และชี้ช่องทาง
ในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา ณ ห้อง
ประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

      สำนกัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                                                             http://www.research.kmutnb.ac.th


