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หุนยนตสี่ขา VENRiR คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. 
เขารวมจัดแสดงในงานวันเด็กแหงชาติ 2563

มจพ.จัดสงมอบระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility)

มจพ.ลงนามความรวมมือกับ Hochschule Bremerhaven University
โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

มจพ.เขารวมนำเสนอ หุนยนตกูภัยและระบบทำแผนที่สามมิติ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาครัฐ 

 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ 
รฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานเปดงานวนัเดก็ 
แหงชาต ิประจำป พ.ศ. 2563 พรอมดวย ดร. สวุทิย เมษนิทรยี 
รฐัมนตรวีาการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและ 
นวตักรรม นำนวตักรรมจาก 3 มหาวทิยาลยั รวมจดัแสดงในงาน 
วนัเดก็ ในการนีค้ณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) สงนวตักรรม หุนยนตสีข่า 
VENRiR หุนยนตหมาปาท่ีสามารถรับรูและสรางแผนท่ีสามมิติ 
ของสภาพแวดลอมรอบตวั สามารถเคลือ่นทีแ่ละทรงตวัในพืน้
ขรขุระลาดเอยีงได เปนนวตักรรมชิน้ลาสดุ โดยมีอาจารยนพดล 
พัดชื่น อาจารยประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร และนักศึกษา 
ทีมหุนยนตไอราฟ เขารวมจัดกิจกรรมและใหความรูแกเด็กๆ 
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

หุนยนตส่ีขา VENRiR คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. 

เขารวมจัดแสดงในงานวนัเด็กแหงชาติ 2563

มจพ. จัดมาตรการตรวจคดักรองวัดไขนักศึกษาและบคุลากร

ในชวงการสอบปลายภาค เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) ออกมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค                     
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 
โดยประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศให 
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโรคตดิตอ 
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ 2563 เพือ่ประโยชนในการเฝาระวงั 
ปองกันการแพรระบาดและควบคุมโรคติดตออันตราย                
เพือ่ไมใหสงผลกระทบตอสขุภาพของนกัศึกษา คณาจารย 
และบุคลากร โดยในชวงการสอบปลายภาคตั้งแตวันที่ 
3-13 มีนาคม 2563 กอนเขาหองสอบ จัดใหมีมาตรการ
ตรวจคัดกรองวัดไขนักศึกษาตามจุดตางๆ และทุกคณะ 

ในมหาวิทยาลัย และขอใหนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด ตองสวม 
หนากากอนามัย และเวนระยะหางอยางเหมาะสม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความหวงใยในสวัสดิภาพของทุกทาน 
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คณะบริหารธุรกิจ มจพ. จัดสัมมนาวิชาการ หัวขอเรื่อง "SMEs and Food Service Logistics"

มจพ. จัดการแขงขันฟุตบอลการกุศล พระจอมเกลาพระนครเหนือ 60 ป 

ระหวางทีม มจพ. ทีมหนังสือพิมพไทยรัฐ และทีมมูลนิธิกาวคนละกาว

 ศ.ดร.ธรีวฒุ ิบณุยโสภณ นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย คุณอาทิวราห คงมาลัย 
(ตูน บอด้ีสแลม) ประธานทีมมูลนิธิกาวคนละกาว ศ.ดร.สุชาติ เซ่ียงฉิน 
อธิการบดี คุณภูษิต แสนสุข บรรณาธิการขาวไทยรัฐ และ นส.ศศิหงส 
เกษมจารุ นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมเปดการแขงขัน 
ฟตุบอลการกศุล พระจอมเกลาพระนครเหนอื 60 ป ฟตุบอลสามคัคี 
ระหวางทมี มจพ. ทมีหนงัสอืพมิพไทยรฐั และทมีมลูนธิกิาวคนละกาว 
จัดโดยสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มจพ. 
รวมกับสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือนำรายไดรวมสมทบทุนมูลนิธิ 
กาวคนละกาวจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยใหแก        
7 โรงพยาบาลในภาคเหนือ ซึ่งมียอดเงินบริจาค 1.7 ลานบาท       
ณ สนามฟุตบอลลอยฟา มจพ. เม่ือวันศุกรท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

องคการนักศึกษา มจพ. เปนเจาภาพจัดงานฟุตบอลประเพณีและกีฬา 3 พระจอมเกลา ครั้งที่ 13

 อาจารย ดร.รักนรินทร แสนราช ผูชวย             
อธิการบดีฝายการคลังและกิจการทั่วไป และ 
อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
ประธานเปดงานสมัมนาวชิาการ SMEs and Food 
Service Logistics โดยไดรบัเกยีรตจิาก รศ.ดร.เสร ี
วงษมณฑา นักวิชาการ และอาจารยพิเศษคณะ 
บริหารธุรกิจ คุณวรรณลักษณ ดานกุล บริษัท 
อิ่มทรัพย โกลบอล คูซีน จำกัด  จากราน KOUEN 
คุณวิทยา ลิมปรัตนกาญจน กรรมการผูจัดการ 
บรษิทั หวัปลาชองนนทร ีจำกัด เปนวทิยากร โดยม ี
ดร.รณชาติ บุตรแสนคม เปนผูดำเนินรายการ                  
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการธุรกิจ 
รานอาหารขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นกัศกึษาและผูทีส่นใจไดรบัทราบขอมลูทีเ่ปนประโยชน จากนกัธรุกจิรุนใหม ณ หอประชมุ 
เบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563

 ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 
ศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) ประธานเปดงาน “ฟตุบอลประเพณแีละกฬีา 3 พระจอมเกลา" 
ครั้งที่ 13 พรอมดวยคณะผูบริหารของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  โดยมีองคการนักศึกษา มจพ. ดำเนินการ 
จัดงาน ในปน้ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุา 
โปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศฟุตบอล
ประเพณี 3 พระจอมเกลา ณ สนามฟุตบอลลอยฟา มจพ. เมื่อวันที่ 
22 กุมภาพันธ 2563
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มจพ. ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการบริษัท วนชัย กรุป จำกัด (มหาชน)

มจพ. ลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับ สวนสุภัทราแลนต

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) รศ.ดร.สมติร สงพริยิะกจิ 
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผูชวยศาสตราจารย 
สรุสทิธิ ์แสงสรุยิะ คณบดคีณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
ลงนามความรวมมือทางวชิาการกบัคุณวรรธนะ เจรญินวรตัน 
ประธานกรรมการบริหาร และคุณภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท วนชัย กรุป จำกัด (มหาชน) 
เพื่อเรียนรูในบริษัท สถานประกอบการระดับประเทศที่       
สอดคลองกับหลักสูตร และรายวิชาที่เปดการเรียนการสอน 

ซึ่งทางบริษัทฯ มีความพรอมทั้งดานโรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร บุคลากร ที่สามารถรองรับและปฏิบัติการสงเสริมการเรียนการสอน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ บริษัท วนชัย กรุป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563

มจพ. ลงนามความรวมมือกับ Hochschule Bremerhaven University 

โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 ศ.ดร. สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
ลงนามความรวมมือทางวิชาการ กับ ศ.ดร.แกรฮารด 
เฟลดมายเยอร รองอธิการบดีฝายวิจัยและความ
รวมมือระหวางประเทศ Hochschule Bremerhaven 
University (ฮอคชูเลอ เบรเมอรฮาเวน) ประเทศ 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยม ี รศ.ดร. เสาวณิต 
สุขภารังษี รองอธิการบดีฝายวิชาการและ รศ.ดร. พิเชษฐ 
ศรียรรยงค คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รวมลงนาม 
เพื่อความรวมมือในการทำงานวิจัย การจัดการเรียน
การสอนแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงวิชาการ ตลอดจนแลก 
เปลีย่นบคุลากร นกัวจิยัและนกัศกึษา พฒันาความรวมมอืดานงานวจิยัและสานตอ “โครงการหลกัสตูรสองปรญิญา (3+1) ไทย-เยอรมนั” 
ในการผลิตบัณฑิตคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับจากท้ังสองประเทศ ณ หองประชุม 217 สำนักงานอธิการบดี มจพ. เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 

 ศ.ดร.ธานนิทร ศลิปจาร ุรองอธกิารบด ี
ประจำวทิยาเขตระยอง มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) พรอมดวย 
ผศ.ดร.สไบทิพย ตุงคมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
พลังงานและสิ่งแวดลอม ลงนามความรวมมือ 
ทางวิชาการ กับ สวนสุภัทราแลนต โดยมี 
คุณโชติชัย บัวดิษ ผูจัดการทั่วไป คุณศุทธินี 
ฟาประทานชยั และคณุสาธติ แกวกาศ ผูบรหิาร 
สวนสุภัทราแลนต รวมลงนาม เพื่อพัฒนา                 
นวัตกรรมการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 
พรอมยกระดับสูเกษตรอัจฉริยะ ตอบสนอง 
ภาคอตุสาหกรรม ทัง้ภาครฐัและเอกชน ในดาน 
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และดานอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ ใหแกอุตสาหกรรมเปาหมายจังหวัดระยอง                            
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค ชั้น 4 มจพ. วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
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สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มจพ. จัดงานประกวดส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม ประจำป 2563 

ชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มจพ. ติดอันดับ TOP TEN มหาวิทยาลัยไทย และติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกติดตอกัน

เปนปที่ 3 จัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings 2020

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
ติดอันดับ TOP TEN มหาวิทยาลัยไทยและติดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันนำโลก 
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเย่ียมของโลกโดย Times Higher Education 
World University Rankings 2020  สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกช่ือดัง 
ของประเทศอังกฤษ ไดจัดใหมีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
โดย มจพ. ตดิเปนอนัดบัที ่4 ของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย และตดิอนัดบัที ่
601+ ของโลก ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร  และทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ 
มจพ. ติดเปนอันดับท่ี 7 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ติดเปนอันดับที่ 
801+ ของโลก  โดย มจพ. ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก 3 ปติดตอกัน 
จากจำนวนกวา 1,400 มหาวิทยาลัยซึ่งมาจาก 90 ประเทศทั่วโลก 

 ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
จากการประกวดความเปนเลิศในการจัดการเรียนรูระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 
ชงิถวยพระราชทาน สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุคการศึกษาไทย 
4.0 เพือ่ใหนสิติ นกัศึกษาไดเสรมิสรางประสบการณทางดานการสอน ดานวชิาการ 
ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชน โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.นายเมธิชัย โกสูงเนิน                
2.นางสาวศศพิมิพ จติรภกัด ี3.นางสาวสทุธิตา ธวิทยชยัพร คณาจารยผูควบคมุทีม 
ประกอบดวย 1. ผศ.ดร.กฤช สินธนะกุล 2. ผศ.ดร.จิรพันธุ ศรีสมพันธุ                              
3. ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกุล ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน เมื่อวันที่ 15 -16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) ประธานเปดงาน การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจำป 2563                        
KMUTNB Innovation Awards 2020 ชิงถวยพระราชทานรางวัล Grand Prize สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  โดยมีผูเขารวมประกวดจากสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาทั่วประเทศ 
สงผลงานเขารวมมากกวา 200 ผลงาน ผลงานที่ไดรับรางวัล Grand Prize ไดแก นายธีรภัทร ศรีแกว นายทวีทรัพย สรอยสน 
นางสาวผกาพรรณ ไชยวงษ จากโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จากผลงานเรื่องนวัตกรรมหอผลไมจากวัสดุธรรมชาติ 
เปนผูไดรับรางวัลชนะเลิศ ณ หอประชุมประดูแดง  เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2563
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มจพ. สงมอบระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility)

คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. จัดเสวนา “อยูอยางไรปลอดภัยจากฝุนและไวรัส”

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ประธาน 
เปดงานเสวนา “อยูอยางไรปลอดภัยจากฝุนและไวรัส”                       
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) จัดโดย คณะ 
วิทยาศาสตรประยุกต มจพ. ภายใตหัวขอการเสวนา 
เรือ่งนวตักรรมการทำหนากากอนามยั และการทำเจล 
สเปรยแอลกอฮอลลางมือ การลางมือใหถูกวิธี โดยมี 
นายแพทยผูเชี่ยวชาญ รศ.วงศพันธ ลิมปเสนีย และ 
ผศ.นพ.พจน อินทลาภาพร อายุรแพทยโรคติดเชื้อ 
จากโรงพยาบาลราชวิถี รศ.นฤมล เครือองอาจนุกูล               
รองคณบดีฝายบริหารคณะวิทยาศาสตรประยุกต 
มจพ. และ รศ.ดร.นพวรรณ ชนญัพานชิ หวัหนาศนูยวจิยั 
บรูณาการนาโน สำนกัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและอาจารยประจำคณะวทิยาศาสตรประยกุต มจพ. เปนวทิยากรรวมการเสวนา 
ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

วทอ. มจพ. สาธิตการทดสอบดานความปลอดภัยของเครื่องปรับอากาศที่ใชสารทำความเย็น R290

 รศ.ดร. ฉตัรชาญ ทองจบั รวมมอืกบัโครงการ 
Thailand RAC NAMA และวิทยาลัยเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) สาธิตการทดสอบดาน               
ความปลอดภัยของเครื่องปรับอากาศที่ใชสารทำ
ความเย็น R290 เพื่อสรางความมั่นใจดานความ
ปลอดภัยของสารทำความเย็นตัวใหมนี้ โดยการ
ทดสอบเปนไปตามขั้นตอนและขอปฏิบัติ  
ของมาตรฐานสากล Dr. Daniel Colbourne 
บริษทั Heat GmbH ผูเชี่ยวชาญดาน Cooling 

Technologies จากประเทศอังกฤษ เปนผูควบคุมการจัดการทดสอบ โดยมี ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
ใหเกียรติเขารวมชมการสาธิต ณ บริเวณอาคาร 64 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) เปนตัวแทนการสงมอบระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility) โดยมีนายกองคการ    
บริหารสวนตำบลบางแมนาง และนายกองคการบริหารสวนตำบลเสาธงหิน เปนตัวแทนรับมอบ มหาวิทยาลัยรวมพัฒนาระบบ                               
โครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility) ซึ่งเปนความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ณ หองประชุมองคการบริหาร 
สวนตำบลบางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563
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คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. แถลงขาวการสาธิตหุนยนตอีโอดีหรือหุนยนตปนยิงน้ำแรงดันสูง 

มจพ. จัดพิธีเปดหอเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

 ศ.ดร.สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย ดร.ศิริธัช 
โรจนพฤกษ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒุ ิประธาน 
พิธีเปดหอเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีคณะผูบริหาร เขารวมในพิธีเปด 
เพ่ือเปนสถานท่ีแหงการจัดแสดงเกียรติประวัติ ศักด์ิศรี ช่ือเสียง 
เกียรติยศ เกียรติภูมิ ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของทุก
ภาคสวนในมหาวทิยาลยั พรอมทัง้เยีย่มชม ศนูยศลิปวฒันธรรม 
มงกุฎนฤบดี หอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
นวมินทรบรมราชินีนาถ โดยมีแขกผูมีเกียรติเขารวมงานเปน 
จำนวนมาก ณ ชัน้ 3 สำนกัหอสมดุกลาง อาคารนวมนิทรราชนิ ี
มจพ. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563   

คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. แถลงขาวการจัดการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 16 

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี                            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ . ) พรอมดวย           
รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและ 
เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. รวมแถลงขาว 
การจัดการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เพื่อคัดเลือกนักเรียนท่ีเปน 
ตัวแทนจากศูนย สอวน. ทั้ง 14 ศูนย             
เปนตัวแทนเขารวมในการอบรมคาย 
โอลมิปกวิชาการของ สสวท. และจดัการ 
แขงขันในระดับชาติ เพื่อเปนตัวแทนในระดับประเทศ โดยมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา 
ในพระอปุถมัภ สมเดจ็พระเจาพีน่างเธอเจาฟากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร (สอวน.) โดยมีสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเปนองคประธาน ในปนี ้มลูนธิ ิสอวน. กำหนดจดัการแขงขนัในวนัที ่18 - 22 
พฤษภาคม 2563 โดยมอบหมาย ภาควิชาเคมอีตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตรประยกุต มจพ. เปนเจาภาพจดัการแขงขนั ณ หองราชพฤกษ 
อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563

 รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแกว คณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย 
พ.ท.ยทุธศลิป มาสมบรูณ รอง ผบ.ทลร.สพ.ทบ. 
รวมเปนประธานเปดงานแถลงขาว การสาธิต  
“หุนยนตเก็บกู-ทำลายลางวัตถุระเบิด รุนไดนาที” 
ในโครงการพัฒนาหุนยนตเก็บกู-ทำลายลาง 
วตัถรุะเบดิแสวงเครือ่ง โดยมี ผศ.มานพ คงคานธิ ิ
หัวหนาโครงการ เปนความรวมมือของ มจพ. กฟผ. 
สกอ. และ สพ.ทบ. ในการพัฒนาหุนยนตเพื่อใช
ในการยงิทำลายวตัถรุะเบดิแสวงเครือ่ง หรอืปน 
ยิงน้ำแรงดันสูง ชวยลดตนทุนใหกับภาครัฐ ลดการ 
สั่งซื้อจากตางประเทศ ไดรับการจดสิทธิบัตร  

เรยีบรอยแลว โดยไดสรางขึน้ 4 ตวั ทาง กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา ไดนำไปใชงานในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต มปีระสทิธภิาพดเียีย่ม 
ชวยลดอันตรายใหกับชุดอีโอดีในพ้ืนท่ีไดเปนอยางมาก โดยมีการสาธิต ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. เม่ือวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563
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มจพ. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” 

ในงานวันรวมน้ำใจ ครบ 61 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัย

มจพ. เขารวมนำเสนอ หุนยนตกูภัยและระบบทำแผนที่สามมิติ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาครัฐ

 ศ.ดร.สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ประธานในพิธีประกาศ 
เกยีรตคิณุ “บคุคลเกยีรตยิศ มจพ.” เนือ่งในโอกาสวนัคลายวนั 
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
งานวันรวมน้ำใจ “61 ป นวัตกรรมกาวหนา เพ่ิมมูลคาอุตสาหกรรม” 
เพ่ือประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ที่มีผลงานดีเดน ทั้งในดานวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม                  
สรางชื่อเสียงเปนที่ยอมในระดับมหาวิทยาลัย สูระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ สมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ                        

โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มจพ. จัดใหมีการประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” รวมทั้งสิ้น 6 ประเภท                              
เพื่อเปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีแดทุกทานสืบตอไป ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

 นายพุทธิพงษ ปุณณกันต รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พรอมดวย สำนักงานสงเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีปา นำคณะผูบริหารดิจิทัลสตารทอัพ          
ดานเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การบรกิารภาครฐั นำเสนอผลงานตอ 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
นำทีมโดย อาจารยนพดล พัดช่ืน อาจารยประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร 
และนกัศึกษา ทมีหุนยนตไอราฟ เขารวมนำเสนอ “หุนยนตกูภยั 
และระบบทำแผนที่สามมิติ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของรัฐควบคูไปกับการอำนวยความสะดวกภาคประชาชน เปล่ียน 
การติดตอใหเขาถึงภาครัฐแบบเดิม ยกระดับบริการสูระบบดิจิทัล 
ณ ตกึบญัชาการ 1 ทำเนยีบรฐับาล เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2563

มจพ. ผนึกกำลังภาคีเครือขายเพื่อพัฒนาการศึกษาในเขต EEC ระยอง

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร          
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา   
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย             
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) เขารวมเสวนาฟอรัมภาคี 
เครือขายเพ่ือพัฒนาการศึกษาใน EEC 
ระยอง ประกอบดวย หนวยงานดาน
การศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
รวมกวา 70 หนวยงาน จากองคการ 
บรหิารสวนจงัหวดั และจากภาคธรุกจิ 
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง 
จัดโดยสมาคมเพื่อนชุมชน เปนการ 
รวมตัวของกลุมบริษัทในเขตพื้นที่ 
จังหวัดระยอง ผนึกกำลังกับกลุม             
มหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหมแบบ non-degree พัฒนากำลังคนทางดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ และ 
ยานยนตสมัยใหม ในเขตพ้ืนท่ี EEC จังหวัดระยองรวมกวา 4,000 คน ณ โรงแรมโกลเดนซิต้ี จังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)8

มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “61 ป มจพ. นวัตกรรมกาวหนา เพิ่มมูลคาอุตสาหกรรม”

 ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ประธานเปดงานวันรวมน้ำใจชาว 
มจพ. “61 ป มจพ. นวตักรรมกาวหนา เพิม่มูลคาอตุสาหกรรม” โดยไดรบัเกยีรตจิาก ทานพนิจิ จารสุมบัต ิอดตีรองนายกรฐัมนตรหีลายสมยั 
ศาสตราจารย ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวทิยาลัย ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหเกียรติ 
แสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาสครบรอบ 61 ป แหงการกอตัง้มหาวทิยาลยั กจิกรรมประกอบดวย ภาคเชาพธิทีำบญุตกับาตร แดพระสงฆ 
จำนวน 19 รูป ณ ลานอเนกประสงค พิธีรำลึกถึง “ทวาปูชนียาจารย” เพื่อแสดงความเคารพและนอมระลึกถึงผูกอตั้งและผูบุกเบิก                
ณ ลานหนาอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ภาคค่ำพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและมอบโลประกาศ
เกยีรตคิณุ คนดศีรแีผนดนิ ศษิยเกาดเีดน ผูมอีปุการคณุ รวมพบปะ สงัสรรค ระหวางศษิยเกา คณาจารย ศษิยปจจบุนั ผูเกษยีณอายรุาชการ 
บุคลากร เครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ และสื่อมวลชน ในการเผยแพรผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ 
มหาวิทยาลัย ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563   
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