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มจพ. รับมอบรถไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นต้นแบบการเรียนการสอนจากบริษัท โตโยตรอน มอเตอร์ จ ากัด 

     ดร.โอกาส  เตพละกุล ประธานกรรมการ บริษัท โตโยตรอน 
มอเตอร์ จ ากัด   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มอบ
รถไฟฟ้าโตโยตรอน  พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยมี ศ.ดร.สุชาติ  
เซี่ยงฉิน อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสภา
มหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะ
ผู้บริหาร   รับมอบและร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. 

    รถไฟฟ้าโตโยตรอน  มีโครงสร้างกระทัดรัด ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ช่วยลดมลพิษ และสภาวะโลกร้อน มีขนาด 3 ล้อ 6 ที่นั่ง 
รุ่น TF1 จ านวน 1 คัน  มูลค่า 149,000 บาท ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์  จ านวน 1 ลูก  มูลค่า 50,000 บาท เป็นอีกหนึ่ง
ตัวเลือกในยุคของรถไฟฟ้า และประหยัดเงินค่าน้ ามัน ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในการใช้งาน อีกประเด็น
คือ รถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์รุ่นเล็ก ส าหรับใช้ในเมืองระยะสั้น ๆ เช่นเดียวกับรถไฟฟ้าโตโยตรอน ที่ขับเคลื่อนด้วย
ความเร็ว 30 กม./ชม. ส่วนแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 1 ก้อน จะวิ่งได้ระยะทาง 50 กิโลเมตร และการชาร์จแบตเตอรี่จะใช้เวลา 4 
ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังใช้เป็น “ต้นแบบในการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มจพ. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสามารถน าไปต่อยอดในอนาคตได้”  เพราะถึง
อย่างไรแล้วรถไฟฟ้า เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาเพื่อให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ซึ่งรถไฟฟ้ากลายเป็นรถยนต์แห่ง
อนาคตที่ท้ังโลกจะหันมาใช้ นั่นคือ ค าตอบที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ส าหรับการลดมลภาวะของโลก และเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า
ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมโลก และอนาคต 



สนอ. มอบรางวัลการประกวดส านักงานน่าอยู่ ปี’63 

     ผศ. วรวิทย์  จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลการประกวดส านักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  ประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 7 โดยมี ผศ.ดร.กฤษชัย  ศรีบุญมา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ กล่าวรายงานถงึความเปน็มาของ
กจิกรรมดงักลา่ว ซึง่เปน็ไปตามแผนกลยทุธก์ารพัฒนาส านกังานอธกิารบด ี และสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพการศกึษา
ภายใน  อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ ตลอดจนเป็นการสานต่อการ
ด าเนินกิจกรรม 5 ส ของส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์และส านักงานอธิการบดีก็ได้ด าเนินกิจกรรมที่
สรา้งสรรคน์ีม้าอยา่งตอ่เนือ่ง 
     คณะอนุกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม 5 ส และการประกวดส านักงานน่าอยู่  ส านักงานอธิการบดี  จดัพิธีมอบรางวัล
การประกวดส านกังานนา่อยูข่องหนว่ยงานภายในส านกังานอธกิารบด ีเมือ่วนัที ่ 18 สงิหาคม 2563 ณ มจพ. มีบุคลากรส านักงาน
อธิการบดี เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมากจากจ านวน 19 หน่วยงาน โดยจ าแนกประเภทหน่วยงานออกเป็น 3 ประเภท คือ  
หน่วยงานขนาดเล็ก   หน่วยงานขนาดกลาง  และหน่วยงานขนาดใหญ่ ซึ่งทุก ๆ หน่วยงานจะได้รับเงินรางวัลพร้อมกับ
เกียรติบัตร คือ รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจ านวน 2,000 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มอบเงินรางวัล จ านวน 1,000 บาท  และรางวัลชมเชย มอบชุดผลิตภัณฑ์ LOVE & CARE 
มูลค่า 500 บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร รายละเอยีดดงันี ้ 
    1.หน่วยงานขนาดเล็ก   รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ (ICC)   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 
กองงานส านักงานสภามหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลศิ อันดบั 2 ไดแ้ก ่กองส่งเสริมวิชาการ  
    2. หน่วยงานขนาดกลาง   รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ศูนย์ผลิตต าราเรียน    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กองงาน
พัสดุ  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแ้ก ่กองแผนงาน   
    3. หน่วยงานขนาดใหญ่  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองกิจการนักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กองกลาง  
รางวัลรองชนะเลศิ อันดบั 2 ไดแ้ก ่กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ   
    4. หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย มีจ านวน 10 หน่วยงาน  ได้แก่ หน่วยตรวจสอบภายใน  ศูนย์ว ิจัยและฝึกอบรม
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออุตสาหกรรม  ศูนย์ที่พักเพ่ือการเรียนรู้และสันทนาการ  ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ  IAESTE 
Thailand  และศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา กองกฎหมาย  และกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์  กองคลัง  และกอง
บริการการศึกษา    การประกวดส านักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประสบความ
เร็จตามวัตถุประสงค์โครงการทุกประการ ในนามคณะอนุกรรมการฯ ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และ

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  ร่วมรณรงค์ ร่วมสร้างจิตส านึกที่ดี
เพ่ือ มจพ. ของเรา 


