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    ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สจล.  
    ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านวิทยาศาสตร์ 
     คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา 

     แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

     เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่ปรึกษากิตติมศักด์ิคณะกรรมาธิการ เพื่อปฏิบัติ 

     หน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนํา แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานด้านวิทยาศาสตร์   

     เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม ต้ังแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 

 

 
 

 

  รับน้อง ม.ต้น ร่วมโครงการ Hypercube ครั้งที่ 22  
     ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมงาน “Hypercube ครั้งที่ 22 ” เพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ต้ังแต่ระดับเบื้องต้น ไปจนสามารถนําความรู้นั้น ไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้และเพิ่มบุคลากร
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2556 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
จัดโดย ชุมนุมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายสมิทธ์ิ เกษตรภิบาล โทร.087 504 1760 

ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรม 
นาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ 

    ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดนวัตกรรมนาโน
เทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ 
“นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้
วัสดุนาโน ”(นาโนคาร์บอน นาโนซิงค์ออกไซด์ 
นาโนไททาเนียมไดออกไซด์) ชิงถ้วย
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28-29 
มีนาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ สจล. 
 

เปิดรับสมัครเข้าประกวด 2 ระดับ  คือ ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป  
 

สมัครด่วนภายในวันที่ 5 มีนาคม 2556 
  

ผู้สนใจเข้าประกวด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและ
เงื่อนไขการสมัคร 
ได้ที่ www.nano.kmitl.ac.th  
และขอรับตัวอย่างวัสดุนาโน พร้อมทั้งสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
วิทยาลั ยนา โน เทคโนโลยีพระจอม เกล้ า
ลาดกระบัง  โทร. 082 3323616,0 2329800 
ต่อ3074,3034 โทรสาร 0 2329 8256 

28-29 มีนาคม 2556 



 

 ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มุมสวย ในสถาบัน”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

รายงานโดย :  ว่าที่ร้อยตรีเทพพิทักษ์  พันธ์ุหิรัญ   
        ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี  โทร. 0-2329-8000 ต่อ 3782    E-mail: pr@kmitl.ac.th 

รับน้อง ม.ต้น ร่วมโครงการ 
Hyprecube ครั้งที่ 22  
ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมงาน 
“Hyprecube ครั้งที่ 22 ” เพื่อถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการ
เสริมสร้างความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ตั้งแต่
ระดับเบื้องต้น ไปจนสามารถนําความรู้นั้น 
ไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้และเพิ่มบุคลากร
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2556 ณ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  
จัดโดย ชุมนุมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
นายสมิทธิ์ เกษตรภิบาล โทร.087 504 
1760 

พัฒนาผู้ประกอบการให้เกิด
ธุรกิจใหม่ 
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร กระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สจล. ขอเชิญผู้ประกอบกลุ่มสินค้า
ของใช้ ของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ และ
สินค้าอื่น  ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์
ใหม่ (New Business Creation : NBC) รับ
สมัครผู้ประกอบการในเขตภาคกลาง จํานวน 
15 ราย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 
มีนาคม 2556 ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณปาณิสรา โทร.0 2329 8370 

อ บ ร ม ส ถิ ติ แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม
สําเร็จรูปทางสถิติ                      
คณะ วิทยาศาสตร์  ขอ เชิญครู  อาจารย์  
ร่วม โครงการ “อบรมสถิติและโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ” ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 
2556 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชา
สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2329 8400 – 
11 ต่อ 276 
 

วิชาการสัมพันธ์จุดประกาย 
  ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ร่วมงาน “วิชาการสัมพันธ์จุดประกาย ครั้ง
ที่ 11” เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 
และความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบเข้า
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17 - 21 
มีนาคม 2556 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดโดย 
ชุมนุมวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณ
ศุภณัฐ ผดุงศิลป์ โทร.088 6368 899 


