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มจพ. จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)   
ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันเสาร์ที่ 6 พ.ย. นี้  

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ก าหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามคัค ี ณ  วดัมัชฌนัติการาม  
(วัดน้อย)  กรุงเทพฯ  ประจ าปี พ.ศ. 2564  ในวนัเสาร์ที่ 6 พฤศจกิายน 2564 เวลา 13.00 น. เปน็ตน้ไป โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อสมทบทนุสร้างศาลาปฏิบตัิธรรม  ก าหนดน าผา้ป่าสามัคค ี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไปทอดถวายแด่
พระภิกษุสงฆ ์   ณ วัดมัชฌันติการาม (วดัน้อย) กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างโดยเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ 4  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนผูม้ีจิตศรัทธาทกุท่านร่วมเปน็เจ้าภาพ
ผ้าป่าสามัคคีและร่วมท าบญุบริจาคปัจจัยได้ที่    กองคลัง    ส านักงานอธกิารบดี   โทรศัพท์   0-2555-2000 ตอ่ 
1601-1604, 0-2584-4343-4  หรือ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ที่ 02-555-2000 ต่อ 
1166, 1121, 2091  

สุดปัง!  นักวิจัย มจพ. ติดอันดับ TOP 2% แรกของโลก 2021 
     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ 
6 นักวิจัย ทีไ่ด้รับการจัดอันดบัใน TOP 2% 
แรกของโลก ปี 2021 โดยทีมนกัวิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา 
(Stanford University, USA) จากข้อมูลปี 
2021 ที่เผยแพร่นี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก
ฐานข้อมูล Scopus  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  
2020 โดยได้รวบรวมข้อมูลผลงานของ
นักวิทยาศาสตร์ชัน้น ามากกว่า 100,000 คน 
ประกอบด้วยข้อมูลผลงานตีพิมพ์ จ านวนการ
อ้างอิง และ h-index ในฐานขอ้มูล Scopus 
แบ่งเป็นข้อมูลตลอดชีวิตการท างานของ
นักวิจัย (ต่อหน้า 2)  



กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี    ได้ด าเนินจัดเก็บคลิปปิ้งเพรส 
(Clipping Press) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตัดเก็บจากหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
มจพ. ท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เป็นการจัดเก็บข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ มจพ. ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ สามารถใช้บริการ   สืบค้น   กฤตภาคข่าว   ออนไลน์  ข่าวจัดเป็นหมวดหมู่  สืบค้น
เฉพาะชิ้นข่าวท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคลิปปิ้งเพรส (Clipping Press) 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลักษณะงานประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพื่อให้บริการในรูปแบบใหม่ท่ี 
สามารถสืบค้นข่าวต่าง ๆ และใช้บริการผ่านเว็บไซต์กองกลาง  http:pr.op.kmunb.ac.th คลิ๊กไปที่ 
Clipping Press 

   (Career-long Citation Impact) และข้อมูล 1 ปี (Single Year Citation Impact) โดย
การจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 22 สาขาและ 176 สาขาย่อย นักวิจัย มจพ. ติด

อันดับ TOP 2% แรกของโลก 2021 ได้แก่ (1) ศ.ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา Electrical & 
Electronic Engineering (2) ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน สาขา 
Polymers  (3) รศ.ดร.มนตร ี  ศิริปรัชญานันท์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา Electrical & Electronic Engineering 
(4) Dr. Sanjay   Mavinkere   Rangappa   กองส่งเสริมวิชาการ   ส านักงานอธิการบดี   สาขา  Polymers  (5) ศ.ดร.ปิต ิ 
สุคนธสุขกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Building & Construction และ (6) Dr. Jyotishkumar Parameswaranpillai 
กองส่งเสริมวิชาการ  ส านักงานอธิการบดี  สาขา  Polymers 

สุดปัง!  นักวิจัย มจพ. (ต่อ) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัคร น.ศ ระดับปริญญาตรี ปี' 65 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM)  และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) สามารถสมัคร
ผ่านช่องทางได้ดังนี้  Tcas1 ประกอบด้วย โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาสะเต็มศึกษา โควตาเรียนดี และโควตา PortFolio 
Tcas2, Tcas3 และTcas4 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณธีราพร 037-217-312 ต่อ 7900 อ.ดร.พัชรี (097-2520688) 
อ.ดร.เปรมศักดิ์ (063-0541379) หรือ เว็บไซต์  http://www.agro.kmutnb.ac.th/ และhttps://www.facebook.com/
aikmutnb 


