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หุนยนตสี่ขา VENRiR คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ.
เขารวมจัดแสดงในงานวันเด็กแหงชาติ 2563
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มจพ.จัดสงมอบระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility)

มจพ.ลงนามความรวมมือกับ Hochschule Bremerhaven University
โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

7

มจพ.เขารวมนำเสนอ หุนยนตกูภัยและระบบทำแผนที่สามมิติ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาครัฐ

หุน ยนตสข่ี า VENRiR คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ.
เขารวมจัดแสดงในงานวันเด็กแหงชาติ 2563
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม เปนประธานเปดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2563 พรอมดวย ดร. สุวทิ ย เมษินทรีย
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และ
นวัตกรรม นำนวัตกรรมจาก 3 มหาวิทยาลัย รวมจัดแสดงในงาน
วันเด็ก ในการนีค้ ณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) สงนวัตกรรม หุน ยนตสขี่ า
VENRiR หุน ยนตหมาปาทีส่ ามารถรับรูแ ละสรางแผนทีส่ ามมิติ
ของสภาพแวดลอมรอบตัว สามารถเคลือ่ นทีแ่ ละทรงตัวในพืน้
ขรุขระลาดเอียงได เปนนวัตกรรมชิน้ ลาสุด โดยมีอาจารยนพดล
พัดชื่น อาจารยประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร และนักศึกษา
ทีมหุนยนตไอราฟ เขารวมจัดกิจกรรมและใหความรูแกเด็กๆ
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

มจพ. จัดมาตรการตรวจคัดกรองวัดไขนกั ศึกษาและบุคลากร
ในชวงการสอบปลายภาค เพือ่ ปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(มจพ.) ออกมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)
โดยประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศให
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโรคติดตอ
อั น ตรายตามพระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต อ พ.ศ. 2558
เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 เพือ่ ประโยชนในการเฝาระวัง
ปองกันการแพรระบาดและควบคุมโรคติดตออันตราย
เพือ่ ไมใหสง ผลกระทบตอสุขภาพของนักศึกษา คณาจารย
และบุคลากร โดยในชวงการสอบปลายภาคตั้งแตวันที่
3-13 มีนาคม 2563 กอนเขาหองสอบ จัดใหมีมาตรการ
ตรวจคัดกรองวัดไขนักศึกษาตามจุดตางๆ และทุกคณะ
ในมหาวิทยาลัย และขอใหนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด ตองสวม
หนากากอนามัย และเวนระยะหางอยางเหมาะสม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความหวงใยในสวัสดิภาพของทุกทาน

สารประดูแดง

1

มจพ. จัดการแขงขันฟุตบอลการกุศล พระจอมเกลาพระนครเหนือ 60 ป
ระหวางทีม มจพ. ทีมหนังสือพิมพ ไทยรัฐ และทีมมูลนิธิกาวคนละกาว
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย คุณอาทิวราห คงมาลัย
(ตูน บอดีส้ แลม) ประธานทีมมูลนิธกิ า วคนละกาว ศ.ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน
อธิการบดี คุณภูษติ แสนสุข บรรณาธิการขาวไทยรัฐ และ นส.ศศิหงส
เกษมจารุ นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมเปดการแขงขัน
ฟุตบอลการกุศล พระจอมเกลาพระนครเหนือ 60 ป ฟุตบอลสามัคคี
ระหวางทีม มจพ. ทีมหนังสือพิมพไทยรัฐ และทีมมูลนิธกิ า วคนละกาว
จัดโดยสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มจพ.
รวมกับสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ เพือ่ นำรายไดรว มสมทบทุนมูลนิธิ
กาวคนละกาวจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยใหแก
7 โรงพยาบาลในภาคเหนือ ซึ่งมียอดเงินบริจาค 1.7 ลานบาท
ณ สนามฟุตบอลลอยฟา มจพ. เมือ่ วันศุกรท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

องคการนักศึกษา มจพ. เปนเจาภาพจัดงานฟุตบอลประเพณีและกีฬา 3 พระจอมเกลา ครั้งที่ 13
ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษาและ
ศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(มจพ.) ประธานเปดงาน “ฟุตบอลประเพณีและกีฬา 3 พระจอมเกลา"
ครั้งที่ 13 พรอมดวยคณะผูบริหารของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมีองคการนักศึกษา มจพ. ดำเนินการ
จัดงาน ในปนไ้ี ดรบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศฟุตบอล
ประเพณี 3 พระจอมเกลา ณ สนามฟุตบอลลอยฟา มจพ. เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ 2563

คณะบริหารธุรกิจ มจพ. จัดสัมมนาวิชาการ หัวขอเรื่อง "SMEs and Food Service Logistics"
อาจารย ดร.รักนรินทร แสนราช ผูชวย
อธิ ก ารบดี ฝ า ยการคลั ง และกิ จ การทั่ ว ไป และ
อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
ประธานเปดงานสัมมนาวิชาการ SMEs and Food
Service Logistics โดยไดรบั เกียรติจาก รศ.ดร.เสรี
วงษมณฑา นักวิชาการ และอาจารยพิเศษคณะ
บริหารธุรกิจ คุณวรรณลักษณ ดานกุล บริษัท
อิ่มทรัพย โกลบอล คูซีน จำกัด จากราน KOUEN
คุณวิทยา ลิมปรัตนกาญจน กรรมการผูจัดการ
บริษทั หัวปลาชองนนทรี จำกัด เปนวิทยากร โดยมี
ดร.รณชาติ บุตรแสนคม เปนผูดำเนินรายการ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการธุรกิจ
รานอาหารขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นักศึกษาและผูท สี่ นใจไดรบั ทราบขอมูลทีเ่ ปนประโยชน จากนักธุรกิจรุน ใหม ณ หอประชุม
เบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)

มจพ. ลงนามความรวมมือกับ Hochschule Bremerhaven University
โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก
ศ.ดร. สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ (มจพ.)
ลงนามความรวมมือทางวิชาการ กับ ศ.ดร.แกรฮารด
เฟลดมายเยอร รองอธิการบดีฝายวิจัยและความ
รวมมือระหวางประเทศ Hochschule Bremerhaven
University (ฮอคชูเลอ เบรเมอรฮาเวน) ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี รศ.ดร. เสาวณิต
สุขภารังษี รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและ รศ.ดร. พิเชษฐ
ศรียรรยงค คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รวมลงนาม
เพื่อความรวมมือในการทำงานวิจัย การจัดการเรียน
การสอนแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงวิชาการ ตลอดจนแลก
เปลีย่ นบุคลากร นักวิจยั และนักศึกษา พัฒนาความรวมมือดานงานวิจยั และสานตอ “โครงการหลักสูตรสองปริญญา (3+1) ไทย-เยอรมัน”
ในการผลิตบัณฑิตคุณภาพทีไ่ ดรบั การยอมรับจากทัง้ สองประเทศ ณ หองประชุม 217 สำนักงานอธิการบดี มจพ. เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563

มจพ. ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการบริษัท วนชัย กรุป จำกัด (มหาชน)
ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) รศ.ดร.สมิตร สงพิรยิ ะกิจ
คณบดีวทิ ยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและผูช ว ยศาสตราจารย
สุรสิทธิ์ แสงสุรยิ ะ คณบดีคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับคุณวรรธนะ เจริญนวรัตน
ประธานกรรมการบริ ห าร และคุ ณ ภู มิ ศั ก ดิ์ จุ ล วั ล ลิ ภ ะ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท วนชัย กรุป จำกัด (มหาชน)
เพื่อ เรี ย นรู ในบริ ษั ท สถานประกอบการระดั บประเทศที่
สอดคลองกับหลักสูตร และรายวิชาที่เปดการเรียนการสอน
ซึ่งทางบริษัทฯ มีความพรอมทั้งดานโรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร บุคลากร ที่สามารถรองรับและปฏิบัติการสงเสริมการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ บริษัท วนชัย กรุป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563

มจพ. ลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับ สวนสุภัทราแลนต
ศ.ดร.ธานินทร ศิลปจารุ รองอธิการบดี
ประจำวิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย
ผศ.ดร.สไบทิพย ตุงคมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร
พลังงานและสิ่งแวดลอม ลงนามความรวมมือ
ทางวิชาการ กับ สวนสุภัทราแลนต โดยมี
คุณโชติชัย บัวดิษ ผูจัดการทั่วไป คุณศุทธินี
ฟาประทานชัย และคุณสาธิต แกวกาศ ผูบ ริหาร
สวนสุภัทราแลนต รวมลงนาม เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
พรอมยกระดับสูเกษตรอัจฉริยะ ตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรม ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในดาน
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และดานอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ ใหแกอุตสาหกรรมเปาหมายจังหวัดระยอง
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค ชั้น 4 มจพ. วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
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สำนักวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มจพ. จัดงานประกวดสิง่ ประดิษฐและนวัตกรรม ประจำป 2563
ชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

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

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
จากการประกวดความเปนเลิศในการจัดการเรียนรูระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุคการศึกษาไทย
4.0 เพือ่ ใหนสิ ติ นักศึกษาไดเสริมสรางประสบการณทางดานการสอน ดานวิชาการ
ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชน โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.นายเมธิชัย โกสูงเนิน
2.นางสาวศศิพมิ พ จิตรภกั ดี 3.นางสาวสุทธิตา ธวิทยชยั พร คณาจารยผคู วบคุมทีม
ประกอบด ว ย 1. ผศ.ดร.กฤช สิ น ธนะกุ ล 2. ผศ.ดร.จิ ร พั น ธุ ศรี ส มพั น ธุ
3. ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกุล ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน เมื่อวันที่ 15 -16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

มจพ. ติดอันดับ TOP TEN มหาวิทยาลัยไทย และติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกติดตอกัน
เปนปที่ 3 จัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings 2020
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ (มจพ.)
ติดอันดับ TOP TEN มหาวิทยาลัยไทยและติดอันดับมหาวิทยาลัยชัน้ นำโลก
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยีย่ มของโลกโดย Times Higher Education
World University Rankings 2020 สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชือ่ ดัง
ของประเทศอังกฤษ ไดจดั ใหมกี ารประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
โดย มจพ. ติดเปนอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และติดอันดับที่
601+ ของโลก ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร และทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ
มจพ. ติดเปนอันดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ติดเปนอันดับที่
801+ ของโลก โดย มจพ. ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก 3 ปติดตอกัน
จากจำนวนกวา 1,400 มหาวิทยาลัยซึ่งมาจาก 90 ประเทศทั่วโลก
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มจพ. สงมอบระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility)

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

วทอ. มจพ. สาธิตการทดสอบดานความปลอดภัยของเครื่องปรับอากาศที่ใชสารทำความเย็น R290
รศ.ดร. ฉัตรชาญ ทองจับ รวมมือกับโครงการ
Thailand RAC NAMA และวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (มจพ.) สาธิตการทดสอบดาน
ความปลอดภัยของเครื่องปรับอากาศที่ใชสารทำ
ความเย็น R290 เพื่อสรางความมั่นใจดานความ
ปลอดภัยของสารทำความเย็นตัวใหมนี้ โดยการ
ทดสอบเป น ไปตามขั้ น ตอนและข อ ปฏิ บั ติ
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

คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. จัดเสวนา “อยูอยางไรปลอดภัยจากฝุนและไวรัส”
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ประธาน
เปดงานเสวนา “อยูอ ยางไรปลอดภัยจากฝุน และไวรัส”
เพื่ อ ป อ งกั น การแพร ร ะบาดของโรคไวรั ส โคโรนา
สายพั น ธุ ใ หม 2019 (COVID-19) จั ด โดย คณะ
วิทยาศาสตรประยุกต มจพ. ภายใตหัวขอการเสวนา
เรือ่ งนวัตกรรมการทำหนากากอนามัย และการทำเจล
สเปรยแอลกอฮอลลางมือ การลางมือใหถูกวิธี โดยมี
นายแพทยผูเชี่ยวชาญ รศ.วงศพันธ ลิมปเสนีย และ
ผศ.นพ.พจน อินทลาภาพร อายุรแพทยโรคติดเชื้อ
จากโรงพยาบาลราชวิถี รศ.นฤมล เครือองอาจนุกูล
รองคณบดี ฝ า ยบริ ห ารคณะวิ ท ยาศาสตร ป ระยุ ก ต
มจพ. และ รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช หัวหนาศูนยวจิ ยั
บูรณาการนาโน สำนักวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอาจารยประจำคณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. เปนวิทยากรรวมการเสวนา
ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
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คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. แถลงขาวการสาธิตหุนยนตอีโอดีหรือหุนยนตปนยิงน้ำแรงดันสูง
รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแกว คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย
พ.ท.ยุทธศิลป มาสมบูรณ รอง ผบ.ทลร.สพ.ทบ.
รวมเปนประธานเปดงานแถลงขาว การสาธิต
“หุน ยนตเก็บกู- ทำลายลางวัตถุระเบิด รุน ไดนาที”
ในโครงการพั ฒ นาหุ น ยนต เ ก็ บ กู - ทำลายล า ง
วัตถุระเบิดแสวงเครือ่ ง โดยมี ผศ.มานพ คงคานิธิ
หัวหนาโครงการ เปนความรวมมือของ มจพ. กฟผ.
สกอ. และ สพ.ทบ. ในการพัฒนาหุนยนตเพื่อใช
ในการยิงทำลายวัตถุระเบิดแสวงเครือ่ ง หรือปน
ยิงน้ำแรงดันสูง ชวยลดตนทุนใหกบั ภาครัฐ ลดการ
สั่งซื้อจากตางประเทศ ไดรับการจดสิทธิบัตร
เรียบรอยแลว โดยไดสรางขึน้ 4 ตัว ทาง กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา ไดนำไปใชงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีประสิทธิภาพดีเยีย่ ม
ชวยลดอันตรายใหกบั ชุดอีโอดีในพืน้ ทีไ่ ดเปนอยางมาก โดยมีการสาธิต ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. เมือ่ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. แถลงขาวการจัดการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 16
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนื อ (มจพ.) พร อ มด ว ย
รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. รวมแถลงขาว
การจัดการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ
ครั้งที่ 16 เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เปน
ตัวแทนจากศูนย สอวน. ทั้ง 14 ศูนย
เป น ตั ว แทนเข า ร ว มในการอบรมค า ย
โอลิมปกวิชาการของ สสวท. และจัดการ
แขงขันในระดับชาติ เพื่อเปนตัวแทนในระดับประเทศ โดยมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา
ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอเจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคประธาน ในปนี้ มูลนิธิ สอวน. กำหนดจัดการแขงขันในวันที่ 18 - 22
พฤษภาคม 2563 โดยมอบหมาย ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. เปนเจาภาพจัดการแขงขัน ณ หองราชพฤกษ
อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563

มจพ. จัดพิธีเปดหอเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ศ.ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย ดร.ศิริธัช
โรจนพฤกษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ประธาน
พิธเี ปดหอเกียรติประวัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีคณะผูบริหาร เขารวมในพิธีเปด
เพือ่ เปนสถานทีแ่ หงการจัดแสดงเกียรติประวัติ ศักดิศ์ รี ชือ่ เสียง
เกียรติยศ เกียรติภูมิ ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของทุก
ภาคสวนในมหาวิทยาลัย พรอมทัง้ เยีย่ มชม ศูนยศลิ ปวัฒนธรรม
มงกุฎนฤบดี หอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
นวมินทรบรมราชินีนาถ โดยมีแขกผูมีเกียรติเขารวมงานเปน
จำนวนมาก ณ ชัน้ 3 สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี
มจพ. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563
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มจพ. เขารวมนำเสนอ หุนยนตกูภัยและระบบทำแผนที่สามมิติ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาครัฐ
นายพุทธิพงษ ปุณณกันต รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พรอมดวย สำนักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีปา นำคณะผูบริหารดิจิทัลสตารทอัพ
ดานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การบริการภาครัฐ นำเสนอผลงานตอ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
นำทีมโดย อาจารยนพดล พัดชืน่ อาจารยประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร
และนักศึกษา ทีมหุน ยนตไอราฟ เขารวมนำเสนอ “หุน ยนตกภู ยั
และระบบทำแผนที่สามมิติ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของรัฐควบคูไ ปกับการอำนวยความสะดวกภาคประชาชน เปลีย่ น
การติดตอใหเขาถึงภาครัฐแบบเดิม ยกระดับบริการสูร ะบบดิจทิ ลั
ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2563

มจพ. ผนึกกำลังภาคีเครือขายเพื่อพัฒนาการศึกษาในเขต EEC ระยอง
ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(มจพ.) เข า ร ว มเสวนาฟอรั ม ภาคี
เครือขายเพือ่ พัฒนาการศึกษาใน EEC
ระยอง ประกอบดวย หนวยงานดาน
การศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
รวมกวา 70 หนวยงาน จากองคการ
บริหารสวนจังหวัด และจากภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง
จัดโดยสมาคมเพื่อนชุมชน เปนการ
รวมตั ว ของกลุ ม บริ ษั ท ในเขตพื้ น ที่
จั ง หวั ด ระยอง ผนึ ก กำลั ง กั บ กลุ ม
มหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหมแบบ non-degree พัฒนากำลังคนทางดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ และ
ยานยนตสมัยใหม ในเขตพืน้ ที่ EEC จังหวัดระยองรวมกวา 4,000 คน ณ โรงแรมโกลเดนซิต้ี จังหวัดระยอง เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563

มจพ. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.”
ในงานวันรวมน้ำใจ ครบ 61 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ประธานในพิธีประกาศ
เกียรติคณ
ุ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” เนือ่ งในโอกาสวันคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
งานวันรวมน้ำใจ “61 ป นวัตกรรมกาวหนา เพิม่ มูลคาอุตสาหกรรม”
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ แกบคุ ลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่มีผลงานดีเดน ทั้งในดานวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม
สรางชื่อเสียงเปนที่ยอมในระดับมหาวิทยาลัย สูระดับชาติ
และระดั บ นานาชาติ สมควรได รั บ การยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ
โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มจพ. จัดใหมีการประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” รวมทั้งสิ้น 6 ประเภท
เพื่อเปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีแดทุกทานสืบตอไป ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
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มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “61 ป มจพ. นวัตกรรมกาวหนา เพิ่มมูลคาอุตสาหกรรม”

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ประธานเปดงานวันรวมน้ำใจชาว
มจพ. “61 ป มจพ. นวัตกรรมกาวหนา เพิม่ มูลคาอุตสาหกรรม” โดยไดรบั เกียรติจาก ทานพินจิ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีหลายสมัย
ศาสตราจารย ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหเกียรติ
แสดงความยินดีเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 61 ป แหงการกอตัง้ มหาวิทยาลัย กิจกรรมประกอบดวย ภาคเชาพิธที ำบุญตักบาตร แดพระสงฆ
จำนวน 19 รูป ณ ลานอเนกประสงค พิธีรำลึกถึง “ทวาปูชนียาจารย” เพื่อแสดงความเคารพและนอมระลึกถึงผูกอตั้งและผูบุกเบิก
ณ ลานหนาอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ภาคค่ำพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและมอบโลประกาศ
เกียรติคณ
ุ คนดีศรีแผนดิน ศิษยเกาดีเดน ผูม อี ปุ การคุณ รวมพบปะ สังสรรค ระหวางศิษยเกา คณาจารย ศิษยปจ จุบนั ผูเ กษียณอายุราชการ
บุคลากร เครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ และสื่อมวลชน ในการเผยแพรผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัย ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)

