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	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาต	ิเซีย่งฉนิ 
อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	 
เป ็นประธานเป ิดงานนิทรรศการ
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น มพ ร ร ษ า ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู ่หัว	เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จ
พระเจ ้ าอยู ่หั วมหาวชิราลงกรณ	
บดินทรเทพยวรางกูร 	ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา	66	พรรษา	(วันที่	28	
กรกฎาคม	2561)	และพิธีถวายสัตย์ 
ปฏิญาณและพิ ธี ท� าบุญตักบาตร 
พระสงฆ์	ณ	ลานอาคารอเนกประสงค์	
มจพ.	เมือ่วนัที	่25	-	31	กรกฎาคม		2561

	 ศาสตราจารย์	ดร.สชุาต	ิเซ่ียงฉนิ	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	 เป็นประธาน 
เปิดงาน	Big	Cleaning	Day	ประจ�าปี	2561	โดยมหาวิทยาลัย 
ร่วมกับหน่วยงานเอกชน	ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย	เข้าร่วม
กิจกรรมใน	 โครงการจิตอาสา	“เราท�าความ	ดี	ด้วยหัวใจ” 
เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม	 สร้างความสามัคคีและร่วมมือกัน 
ในการปรับปรุงสถานทีภ่ายในมหาวทิยาลยั	ณ	ลานอเนกประสงค์	
อาคารอเนกประสงค์	มจพ.	เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม		2561
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วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร

เปิดโครงการจติอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหวัใจ” 
กิจกรรม Big Cleaning 
Day ประจ� าป ี  2561
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	 นางสาวสุธินันท์	ขุนวิเศษ	นักศึกษาภาควิชาไฟฟ้า 
และคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ได้รบัรางวลั 
ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่	จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีพระวรราชาทนัิดดามาต	ุเนือ่งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ	์พระบรมราชนินีาถ	
ในรชักาลที	่9	ในงานวนัแม่แห่งชาติ	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	ศนูย์ราชการและคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์	แจ้งวฒันะ	กทม.	เมือ่วนัที	่12	สงิหาคม	2561

นกัศกึษา มจพ. รับรางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง   
	 นายนาธาร	สมานสันต	ินกัศกึษา	สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล 
และยานยนต์	คณะวศิวกรรมศาสตร์	และเทคโนโลยมีหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	วทิยาเขตระยอง 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 เหรียญทอง	สาขาเขียนแบบวิศวกรรม 
เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์	 (Gold	medal	-	Mechanical 
Engineering	CAD)	จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	 
ครั้งที่	12	(WorldSkills	ASEAN	Bangkok	2018)	มีอาจารย ์
ณรงค์ศักดิ์	อาคมานนท์	เป็นที่ปรึกษา	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและ 
การประชุม	อิมแพ็คเมืองทองธานี	 เม่ือวันที่	 30	สิงหาคม	 - 
4	กันยายน	2561

	 นายอาวธุ	แจ้งมณ	ีและนายพฒุพิฒัน์	แสงทอง	นกัศกึษาภาควชิา
ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	ร่วมกับ	
นกัศกึษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีกรงุเทพฯ	ได้รบัรางวลั	เหรยีญ
ทองแดง	ผลงานเรื่อง	Pregnancy	Simulator	(เครื่องจ�าลองการตั้ง
ครรภ์ของมารดา)	ในงาน	“มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต	ิ2561”	เมือ่วนัท่ี 
9	-	13	สิงหาคม	2561		

นักศกึษา มจพ. 
รับรางวัลลูกที่มี 
ความกตัญญูกตเวท ี
ประจ�าปี 2561

นักศึกษา มจพ. 
รับรางวัลเหรียญทองแดง 
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รับรางวัลชมเชย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นพดล	ฉาบแก้ว	ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	
เป็นผูแ้ทนมหาวิทยาลยั	รบัรางวลัชมเชยจากศาสตราจารย์	
นพ.ศิริฤกษ์	ทรงวิไล	เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	ภายใต้แนวคดิ	“วจิยัเพือ่พฒันาประเทศ
สู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และย่ังยืน”	ณ	ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิลด์	กทม.	 เม่ือวันท่ี	13	
สิงหาคม	2561

รับรางวลัโล่ประกาศเกียรตคุิณ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กฤษชัย	ศรีบุญมา	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
สิง่แวดล้อมและกายภาพ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	
(มจพ.)	เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย	เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ	อาคาร
วิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์	มจพ.	วิทยาเขตระยอง	
ในงานกิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	ประจ�าป ี
2561	“โครงการบรหิารศนูย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพือ่การอนรุกัษ์
พลงังาน”	กระทรวงพลังงาน	ณ	ห้องทวิลิป	ชัน้	1	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กทม.	
เมื่อวันที่	11	กันยายน		2561

รับรางวัลเหรียญทอง 	 อาจารย ์ 	 ดร .พี รพงษ ์ 	 พรวงศ ์ทอง	 
รองคณบดฝ่ีายวจิยัและพฒันา	คณะวทิยาศาสตร์ 
ประยุกต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	 (มจพ.) 	 หัวหน ้าโครงการ 
พร้อมด้วย	ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปณกมล	
ทองหล่อ	อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
และอุปกรณ์การแพทย์	 และ	 ดร.พันธุ ์ศักดิ ์
เกดิทองม	ีอาจารย์ประจ�าคณะครศุาสตร์	มร.นศ.	 
ได ้รับรางวัลเหรียญทอง	 (Gold	 Medal)	
และรางวัลพิเศษจาก	 Indian	 Innovators 
Association	 ในการประกวดส่ิงประดิษฐ ์ 
และนวัตกรรม	 The	 10th	 International	 
Exhibition	of	Inventions	(IEI)	และ	The	3rd	

World	Invention	and	Innovation	Forum	
ผลงานการพัฒนาระบบพลาสมาดิสชาร์จเพื่อ
การบ�าบัดสารอินทรีย์ปนเปื้อนที่เป็นพิษในน�้า
ใต้ดิน	ณ	เมืองฝอซาน	สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อวันที่	13	-	15	กันยายน	2561	
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นทิรรศการเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ครบรอบ 150 ปี

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย	เวชกรรม	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 
นกัศกึษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	พร้อมด้วย	อาจารย์	ดร.รักนรินทร์	แสนราช 
ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป	มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	ร่วมงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทอดพระเนตรสุริยุปราคา	ณ 
บ้านหว้ากอ	ครบรอบ	150	ปี	โดยมี	ดร.สุวิทย์	เมษินทรีย์	รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นประธานเปิดงาน	เพ่ือร�าลึกถึง
พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
ของพระมหากษัตริย ์ไทย	 และเทิดพระเกียรติคุณ	พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	4	“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
โดย	มจพ.ได้น�าผลงานดาวเทียมแนคแซท	หุ่นยนต์กู้ภัย	 iRAP	Robot 
และผลงานวจิยัของคณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์	เข้าร่วมจดัแสดงนทิรรศการ	
ณ	อทุยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกล้า	บ้านหว้ากอ	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	
เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2561	

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์
พระบรมราชินนีาถ 
ในรัชกาลท่ี 9
	 ศาสตราจารย์	ดร.สชุาต	ิเซีย่งฉนิ	อธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
(มจพ.)	เป็นประธานเปิดงานนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเด็จพระนางเจ ้าสิริ กิติ์ 	 พระบรมราชินีนาถ 
ในรชักาลที	่9	เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
12	สงิหาคม	2561	ทรงเจรญิพระชนมาย	ุ86	พรรษา 
เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ 
น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	และแสดงความ 
จงรักภักดี	พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ	ณ	อาคาร
อเนกประสงค์	มจพ.	เมือ่วนัที	่9	สงิหาคม		2561

บนัทกึเทป
โทรทัศน์
รายการ 
NBT 
มคี�าตอบ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกกมล 
บญุยะผลานนัท์	ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(มจพ.)	 บันทึกเทปโทรทัศน์	 รายการ 
NBT	มีค�าตอบ	ประเด็น	“นวัตกรรมเพื่อ 
สิง่แวดล้อมและพลงังานทดแทน”	(ลกูหมนุ 
ระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า)	ณ	สถานี
โทรทัศน์วิทยุแห่งประเทศไทย	NBT	ถนน
วิภาวดีรังสิต	เมื่อวันที่	5	กันยายน	2561
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ประชมุวชิาการระดบันานาชาติ
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิไล	 รังสาดทอง	 รองอธิการบดีฝ ่าย
วิชาการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.) 
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรม
ในงานวิศวกรรม	ครั้งท่ี	2	(2nd	 International	Conference	on	
Engineering	 Innovation	ICEI	2018)	เพ่ือเป็นเวทีในการน�าเสนอ 
ผลงานวชิาการ	งานวจิยัระดบันานาชาต	ิในการเผยแพร่ความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ	พร้อมส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ	ณ 
โรงแรมเดอะ	สุโกศล	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	5	-	6	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561

ประชุม Advisory Board Meeting 
	 คุณยาน	แชร์	อุปทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�าประเทศไทย	ประธานกิตติมศักดิ์	
พร้อมด้วยศาสตราจารย์	ดร.เอ็ดมุนด์	ฮาเบอร์ชโตรห์	ผู้แทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยอาเค่น 
แห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน	ีศาสตราจารย์	ดร.รดูอล์ฟ	มาธาร์	มหาวทิยาลยัอาเค่นแห่งสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี	และศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	 เซ่ียงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	ร่วมเป็นประธานการประชุม	TGGS	Advisory	Board 

ประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ
	 Mr.	Vincent	Drapeau	Project	coordinator	for	Scientific	and	
Higher	Education	Cooperation	ผู้แทนเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�า
ประเทศไทย	เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา	“Alain	Galerie	
Symposium	on	High	Temperature	Corrosion”	โดยมี	ศาสตราจารย์	
ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื	(มจพ.)	กล่าวต้อนรับ	เพือ่พฒันาองค์ความรูเ้ฉพาะทางด้าน
การกัดกร่อนของประเทศให้ไปสู่ในระดับนานาชาติ	ณ	ห้องประชุมใหญ	่
ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มจพ.	เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2561

Meeting	ครั้งที่	4	โดยมีผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทอุตสาหกรรมช้ันน�า	อาทิ	
บริษัทซีเมนส์	ประเทศไทย	บริษัท	บีเอ็ม 
ดับบลิว	แมนูแฟคเจอริ่ง	ประเทศไทย	
และมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน	
เข้าร่วมในการประชุม	ณ	ห้องประชุม
ราชพฤกษ์	อาคารนวมินทรราชินี	มจพ.	
เมื่อวันพุธที่	19	กันยายน	2561	



6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

มจพ.
KMUTNB

สารประดู่แดง สารประดู่แดง

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	 เซ่ียงฉิน 
อ ธิการบดี 	 มหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี
พระจอมเกล ้าพระนครเหนือ	 (มจพ.) 

บรรยายพิเศษ

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ลงนามความร่วมมอืกบั	
3	หน่วยงาน	ส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา	(สอศ.)	วทิยาลยั
เทคโนโลยีจิตรลดา	(วจด.)	และสมาคมเวิลด์ไดแด็ค	จัดการแข่งขัน
การควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
4.0	“Thailand	Competition	on	Robotic	and	Automation 
Control	using	Industry	4.0	Technology”	ในงานนิทรรศการ 
“เวิลด์ไดแด็ค	เอเซีย	2018”	ชิงถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	ห้องประชุมศาสตราจารย ์
หม่อมหลวงป่ิน	มาลากลุ	กระทรวงศกึษาธกิาร	เม่ือวนัที	่1	สงิหาคม	2561

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมฤกษ์	จันทรอัมพร	รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	พร้อมด้วยรองศาสตราจารย	์
ดร.อุดมเกียรติ	นนทแก้ว	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มจพ.	
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	 สถาบันการศึกษา 
ในประเทศไทย	กับ	บ.กรุงเทพไดอ์แคสติ้ง	แอนด์	อินเจ๊กชั่น	จ�ากัด	
(BDI)	และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน	(T-Tech)	เพื่อสร้าง 
ความร่วมมือในการด�าเนินโครงการงานวิจัย	ณ	สมาร์ทซิตี้ฮอลล ์
SILK3	Room	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา 
เมือ่วนัที	่31	สงิหาคม	2561

ลงนามความร่วมมือ ลงนามความร่วมมือ

ให้การต้อนรับ	ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.อุดม	คชินทร	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	บรรยายพิเศษ	หัวข้อ	“ทางออกวิกฤตอุดมศึกษาไทยและการจัดตั้งกระทรวง
การอดุมศกึษาวจิยั	และนวตักรรม”	เพือ่ให้สอดคล้องกบัการจดัตัง้กระทรวงใหม่และทศิทาง
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต	ณ	หอประชุมเบญจรัตน์	อาคารนวมินทรราชินี	มจพ.	
เมื่อวันที่	5	กันยายน	2561		
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แสดงความยินดี

แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 อาจารย์	ดร.รักนรนิทร์	แสนราช	ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายการคลัง 
และกิจการทัว่ไป	เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื	(มจพ.)	พร้อมด้วยนางจารุวรรณ	ศรีพงษ์พันธุ์กุล 
ผู ้อ�านวยการกองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี	และนางสาว 
รุง่นภา	ยทุดร	หวัหน้ากลุม่งานประชาสมัพันธ์	ร่วมแสดงความยินด ี
เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนาครบรอบปีที	่30	สถานวีทิยโุทรทศัน์ 
แห่งประเทศไทย	NBT	พร้อมร่วมบรจิาคเงนิสมทบทนุกรมส่งเสรมิ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 โดยมีผู ้บริหารสถานีวิทยุ 
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	เป็นผู้รับมอบ	ณ	สถานีวิทยุ 
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาต	ิ	เซีย่งฉนิ	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	น�านกัศึกษาและ
อาจารย์ทีมแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย	iRAP	Robot	มจพ.	เข้าพบ 
และรับโอวาทจาก	ดร.สวุทิย์	เมษนิทรย์ี	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ณ	 ส�านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เมื่อวันที่	24	กันยายน	2561

ด้วยรักและผูกพนั มจพ. 61

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	เป็นประธานเปิดงาน 
ด ้วยรักและผูกพัน	 มจพ.	 61	 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด ่ผู ้ เกษียณ 
อายุราชการ	และขอบคุณที่ท ่านได้ทุ ่มเทความรู ้	 ความสามารถ 
เพื่อพัฒนา	มจพ.	ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไป	ณ	หอประชุมเบญจรัตน ์
อาคารนวมินทรราชินี	มจพ.	เมื่อวันที่	21	กันยายน	2561		
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เลี้ยงแสดงความยินดี

ทอดผ้าป่าสามัคคี 

	 ศาสตราจารย ์ 	 ดร.ธีรวุฒิ 	 บุณยโสภณ	 นายกสภา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	เป็น
ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ทีม
หุ่นยนต์กู้ภัย	iRAP	ROBOT	คว้าแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่	8	
จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย	World	RoboCup	Rescue	2018	
ณ	ประเทศแคนาดา	พร้อมด้วย	ดร.ศิริธัช	โรจนพฤกษ์	กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
และศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	กล่าวแสดงความ
ยินดี	ณ	หอประชุมเบญจรัตน์	อาคารนวมินทรราชินี	มจพ.	เมื่อ
วันที่	4	กรกฎาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	ดร.ธีรวุฒิ	บุณยโสภณ	นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
(มจพ.)	เป็นประธานทอดผ้าป่าสามคัคี	และพธิวีางศลิาฤกษ์
ศาลาปฏิบัติธรรม	ประจ�าปี	2561	ณ	วัดมัชฌันติการาม	
(วัดน้อย)	 เพื่อน�าปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนสร้างศาลา
ปฏิบัติธรรม	ทั้งน้ีผู้มีจิตศรัทธา	ร่วมบริจาคเงินเป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น	786,164	บาท	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม		2561	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

กรุณาส่ง

วตัถปุระสงค์ 
.	เพือ่ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อมลู	ข่าวสาร	ความเจรญิก้าวหน้า	การวิจยัและพฒันา	รวมทัง้การประดษิฐ์คดิค้นด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)
.	เพื่อเป็นส่ือกลางในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	 ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคม	รวมทั้งเสริมสร้าง 
	 ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	กับประชาคม	มจพ.	ประชาคมมหาวิทยาลัย	ประชาชนทั่วไปและสาธารณะ				             
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