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 องค์การนักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ  (มจพ.)  
จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562  ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
พระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งจะเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมขั้นพ้ืนฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน  รายละเอียดดังนี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  

- วันที่ 27 มิถุนายน  2562  เวลา 08.00 - 10.45 น.  จัดพิธีไหว้ครู  ณ ห้องประชุมพวงแสด  อาคารคณะ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   กิจกรรมประกอบด้วย  ตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงานและกล่าวน าไหว้ครู 
ร้องเพลงพระคุณที่สาม ประธานกล่าวค าให้โอวาท และพิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้คร ู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) กรุงเทพฯ  

- วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 - 11.00 น. จัดพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมประดู่แดง  ชั้น 2 อาคาร
อเนกประสงค์ มจพ. กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 พิธีไหว้ครู  ฉายสไลด์ชุด “แด่คุณครู
ด้วยดวงใจ”พิธีกรพูดบทยกใจ ประธานกล่าวค าให้โอวาท พิธีมอบเกียรติบัตร และโล่ให้กับนักศึกษาดีเด่น และ
ประกาศผลการประกวดพานดอกไม้ 

- วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจ าปี 2562 
เวลา 14.30 - 20.00 น. ณ สนามฟุตบอล ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. กิจกรรมประกอบด้วย 
พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ  ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาใหม่   การอัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร แปรริ้วขบวนเกียรติยศ  นายพิสิฎฐ์พศ โสภาพร นายก
องค์การนักศึกษา กล่าวน าปฏิญาณตนและพิธีถวายบังคม และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ (รับขวัญประดู่แดง)           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  

- วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. จัดพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเชิญธงมหาวิทยาลัย (เพลงลูกพระจอม) นายกองค์การนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตระยอง 
กล่าวรายงาน  ตัวแทนนักศึกษากล่าวน าไหว้ครู – มอบพานดอกไม้  ยืนสงบนิ่ง นักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม  
พิธีเจิมหนังสือและให้โอวาทแก่นักศึกษา  พิธีมอบโล่ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความ
ดี – นักศึกษาที่มีจิตอาสา และประกาศผลรางวัลการประกวดพาน 

                      
 

มจพ. จัดไหว้ครูและพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ ปี’62 
 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก าหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ าปี 2562 
ไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (ขึ้น 12 ค่ า เดือน 8) 
วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) วัดที่สร้างโดยเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมสมทบทุน
สร้างศาลาปฏิบัตธรรม เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัดและ
มหาวิทยาลัยให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ พร้อมทั้งเพ่ือท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมท าบุญบริจาคปัจจัยได้ที่ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-
2000 ต่อ 1601-1604, 0-2584-4343-4  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-555-
2000 ต่อ 1166, 2091, 1121 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

1. สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) จัดบรรยายหัวข้อเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้วิศวกรรมการเคลือบผิวในงานซ่อมบ ารุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม ” ในงานสัมมนา 
Manufacturing Expo 2019  วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง MR 211 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา   รับจ านวนจ ากัดเพียง 30 ท่าน และภายในงาน Manufacturing Expo 2019 มีการ
จัดบูธแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

สนใจเข้าร่วมสัมมนาติดต่อ สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย  โทร 0-2555-2512 Fax. 02-585-3810 
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Wit Anbthailand  หรือ http://wit.kmutnb.ac.th/ 

2. มจพ.ติด Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย จัดอันดับโดย Times Higher Education ประจ าปี 2019 
Times Higher Education จาก THE ส านักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลอันดับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าในเอเชีย ประจ าปี 2019 (Times Higher Education Asia University Ranking 2019) โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติด Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ด้านงานวิจัย 
(Research) และด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income)  
 3. ทีม iRAP_Fe นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(มจพ.) ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ จากการแข่งขันรายการ MCOT - ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี 
2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  ทีม iRAP_Fe มจพ. 1 ใน 8 สุดยอด
ทีมจากระดับอุดมศึกษาที่ใครๆ ก็ส่งเสียงเชียร์และเป็นที่รู้จักในวงการหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ทีม iRAP_Fe ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ มจพ. อีกครั้ง 
 4. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้จัดท าโครงการจัดเก็บคลิปปิ้งเพรส (Clipping 
Press) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตัดเก็บจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นกิจกรรมต่างๆ ของ มจพ. ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชน เป็นการจัดเก็บข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ มจพ. ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์สามารถใช้บริการ สืบค้น กฤตภาค
ข่าว ออนไลน์ ข่าวจัดเป็นหมวดหมู่ สืบค้นเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคลิปปิ้งเพรส 
(Clipping Press) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลักษณะงานประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพื่อให้บริการในรูปแบบใหม่ที่ 
สามารถสืบค้นข่าวและใช้บริการผ่านเว็บไซต์กองกลาง http:pr.op.kmunb.ac.th คลิ๊กไปที่ Clipping Press 

 

  รอบรั้ว มจพ. 
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มจพ. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจ าปี 
2562 
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