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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

1

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ประจ�าป ี
การศึกษา	2560	ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.) 

3 5 7

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศกึษา 
จาก มจพ. ประจ�าปีการศกึษา 2560

มมีตเิป็นเอกฉันท์	มอบปรญิญากติตมิศักดิแ์ก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	3	ราย	ได้แก่		
	 1.	Prof.	Dr.	Gyeung	Ho	Choi 
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ยานยนต์และพลังงาน
	 2.	ดร.ชนะ	ภูมี	ปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
	 3.	ดร.	เฉลิมศักด์ิ	สุมติไพบลูย์	ปรญิญา 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส	์
ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุม	ไบเทค	
บางนา	เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2561
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	 ศาสตราจารย์	ดร.ธรีวุฒ	ิบณุยโสภณ	นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	พร้อมด้วย	ดร.ศริธิชั	โรจนพฤกษ์	กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	 และ 
ศาสตราจารย์	ดร.	สชุาต	ิเซีย่งฉนิ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ	(มจพ.)	ร่วมเป็นประธานวางพานพุม่ดอกไม้ถวายราชสักการะ 
พระบรมราชานุสาวรีย์	พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ประจ�าปี 
2561	เนื่องในโอกาส	วันพระบรมราชสมภพเวียนมาบรรจบครบ	214	ป ี
เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	“พระบดิาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย” 
ณ	มจพ.	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2561	พร้อมกันกับวิทยาเขต
ปราจนีบรุ	ีและวทิยาเขตระยอง

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	เป็นประธานพธิบี�าเพญ็ 
พระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร	เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต	(13	ตุลาคม	2561) 
เพือ่เป็นการน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมิได้	ณ	หอประชมุ 
ประดู่แดง	อาคารอเนกประสงค์	มจพ.	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซ่ียงฉิน	อธิการบดี	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	
(มจพ.)	 เป็นประธานพิธีท�าบุญตักบาตร	 เน่ืองใน 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร 
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561 
ณ	ลานอาคารอเนกประสงค์	มจพ.	 เม่ือวันท่ี	 4	
ธันวาคม	2561

พธิวีางพานพุม่ถวายราชสักการะพระบรมราชานสุาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ประจ�าปี 2561

วนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร วนัชาติและวนัพ่อแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561
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มจพ.ประสบความส�าเร็จประกอบดาวเทยีมแนคแซท 
เข้ากับอุปกรณ์ พร้อมสู่วงโคจรด้วยจรวดฟอนคอล 9

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุวัฒน์	กุลธนปรีดา	หัวหน้าโครงการดาวเทียม 
แนคแซท	 (KNACKSAT	มาจาก	King	Mongkut’s	University	of	 
Technology	North	Bangkok	Academic	Challenge	of	Knowledge	
SATellite)	พร้อมด้วย	นายนวรัตน์	วรกุล	นักศึกษาระดับปริญญาเอก	
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ	คณะวิศวกรรมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	เดินทางไป 
ประกอบดาวเทียมแนคแซทเข้ากับอุปกรณ์ปล่อยดาวเทียมของบริษัท 
สเปซเอ็กซ์	ด้วยจรวดฟอลคอน	9	ประสบความส�าเร็จ	พร้อมขึ้นสู ่
วงโคจรปลายปีนี้	ณ	เมืองออเบิร์น	รัฐวอชิงตัน	สหรัฐอเมริกา	เมื่อวันท่ี	
24	กันยายน	2561

มจพ. แถลงข่าวผลการส่งดาวเทียมแนคแซท 
ดาวเทียมสัญชาติไทยดวงแรกขึ้นสู่วงโคจร 

	 ศาสตราจารย์	ดร.สชุาติ	เซีย่งฉนิ		อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ	(มจพ.)	พร้อมด้วย	ฯพณฯ	ชิโร	ซะโดะชิมะ	เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 
ประจ�าประเทศไทย	ร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าวผลการส่งดาวเทียม 
แนคแซทขึ้นสู่วงโคจรได้ส�าเร็จ	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	ตามวันในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ด้วยจรวดฟอลคอน	9	ของบริษัทสเปซ
เอก็ซ์	ได้ส่งดาวเทยีมแนคแซทพร้อมด้วยดาวเทยีมอืน่ๆ	รวมทัง้หมด	64	ดวงจาก 
17	ประเทศ	ขึ้นสู่วงโคจรประสบความส�าเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	สัญญาณ

วิทยุของดาวเทียมแนคแซทถูกรับได้ครั้งแรก	(First	Voice)	โดยนักวิทยุสมัครเล่น	ชาวเยอรมัน	และนักวิทยุสมัครเล่น	ชาวอินโดนีเซีย	นับเป็น 
ความส�าเร็จของดาวเทียมสัญชาติไทยดวงแรกท่ีออกแบบและสร้างในประเทศไทย	โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก	กสทช.	มีคณะผู้บริหาร	
ผู้แทนจากหน่วยงานเอกชนที่อยู่ในโครงการความร่วมมือดาวเทียมแนทแซท	เข้าร่วมในการแถลงข่าวเป็นจ�านวนมาก	ณ	ห้องประชุมราชพฤกษ์	
อาคารนวมินทรราชินี	มจพ.	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561
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รับรางวัล 6 รางวัล 
ในงานประกวดนวัตกรรม 
เพือ่เทคโนโลยีป้องกนัประเทศ ปี 2561 

รับรางวลังานประชุมวชิาการนานาชาติ The 30th 

Annual Meeting of the Thai Society for 
Biotechnology and International Conference
	 ศาสตราจารย์	ดร.นิพนธ์	พสิทุธ์ิไพศาล	อาจารย์ประจ�าภาควชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
เกษตร	อาหาร	และส่ิงแวดล้อม	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ได้รบัรางวลัทะกจุแิละผูส้มควรให้ปาฐกถาอายโินะโมะโต๊ะ 
ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	ประเภทนกัวจัิยดเีด่น	จากงานประชมุวิชาการนานาชาติ	The	30th 

Annual	Meeting	of	the	Thai	Society	for	Biotechnology	and	International 
Conference	จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	กรงุเทพฯ	เมือ่วันที	่22	พฤศจกิายน	2561

รับรางวลัเหรียญทองแดงจากการประกวด
Seoul International 
Invention Fair 2018 (SIIF 2018)
	 นายกฤษณรงค์	จติต์รกัษ์	และนายธรีวฒัน์	แซ่ชือ้	นกัศกึษา	คณะ 
เทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื	(มจพ.)	ได้รบัรางวลั	Bronze	Prize	(เหรยีญทองแดง)	และ 
รางวลัพเิศษ	จาก	Patent	Office	of	Cooperation	Council	for	the	Arab 
States	of	Gulf	(GCC	Patent	Office)	ผลงาน	“เครือ่งอ่านเอกสารส�าหรบั 
ผู้พิการทางสายตาและผูส้งูอายุ”	ในเวทกีารประกวด	Seoul	International 
Invention	Fair	2018	(SIIF2018)	มอีาจารย์นพเก้า	ทองใบ	เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา	ณ	กรุงโซล	สาธารณรัฐเกาหลี	เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2561

	 นักศึกษา	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	หลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 (MIS) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	คว้ารางวัล 
มาได้ทัง้สิน้	6	รางวลั	นกัศกึษาจะได้รบัเงนิรางวลัพร้อมโล่พระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และเกียรติบัตร 

โดยผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์	
ดร.มหศักดิ์	 เกตุฉ�่า	อาจารย์
ป ระจ� า คณะ เทค โน โลย ี
สารสน เทศ 	 ส ่ ง ผล ง าน 
เข้าร่วมการประกวดผลงาน
นวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ	ปี	 2561 
( I N NO VAT I O N 	 F O R 
DEFENCE	TECHNOLOGY 
CONTEST	2018	:	IDT	2018) 
เมื่อวันที่	 23	พฤศจิกายน	
2561
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เปิดการแข่งขนัการควบคุม 
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
ด้วยเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 4.0

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พงษ์ศักดิ์	กีรติวินทกร	ผู้อ�านวยการ 
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน	 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	เป็นผู้แทน 
มจพ.	เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่	เวิลดิ์ไดแด็ก	
เอเชยี	2018	และการแข่งขันควบคุมหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัด้ิวย
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม	4.0 “Thailand Competition on Robotic  
and Automation Control using Industry 4.0 Technology” 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กมุาร	ีโดยได้รบัเกยีรตจิาก	นพ.ธรีะเกยีรต	ิเจริญเศรษฐศลิป์	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร	เป็นประธานเปิดงาน	ซึง่	มจพ.	ส�านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	(สอศ.)	วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา	
(วจด.)	และสมาคมเวิลด์ไดแด็ก	ร่วมจัดการแข่งขัน	ณ	ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์	เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2561

ตรวจเย่ียมโครงการสร้าง 
บัณฑิตพันธุ์ ใหม่และก�าลังคนที่มี 
สมรรถนะเพือ่ตอบโจทย์ภาค 
การผลิตตามนโยบายการปฏรูิปอดุมศกึษาไทย
	 ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์อุดม	คชินทร	รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร	ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มการจดัการเรียนการสอน 
หลักสูตรโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก�าลังคนที่มีสมรรถนะ
เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย	
โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิไล	รังสาดทอง	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	และ
คณะผู้บริหาร	มจพ.	ให้การต้อนรับ	ณ	บริษัท	แอมคอร์	เฟล็กซิเบิ้ล	
กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	สมุทรปราการ	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	
2561

	 ศาสตราจารย์	ดร.ธีรวุฒิ	บุณยโสภณ 
นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื	(มจพ.)	เป็นประธานกล่าวต้อนรบั 
ผูช่้วยศาสตราจารย์	(พเิศษ)	ดร.สมชาย	หาญหิรญั 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
คณุบญุยฤทธิ	์กลัยาณมติร	ปลดักระทรวงพาณชิย์ 
คุณสุวรรณชัย	 โลหะวัฒนกุล	 ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	(สสว.)	และ	ดร.สุทธพิงษ์	สวุรรณสขุ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	โตโยต้า 
ลสีซิง่	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในงานสมัมนาวชิาการ 
ระดับชาติ	 เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องการแปลง
โฉมธุรกิจในสี่มิติ”	ณ	หอประชุมเบญจรัตน ์
อาคารนวมินทรราชินี	 มจพ.	 เมื่อวันที่	 30 
พฤศจิกายน	2561

สมัมนาวชิาการระดบัชาต ิหวัข้อเร่ือง 
“ครบเคร่ืองเร่ืองการแปลงโฉมธรุกิจในสีม่ติิ”
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

มจพ.
KMUTNB

สารประดู่แดง สารประดู่แดง

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซ่ียงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	เป็นประธานเปิดการเสวนา 
ถ่ายทอดประสบการณ์	กรณีการช่วยเหลือ	13	นักฟุตบอลทีมหมูป่า	อะคาเดมีบริเวณถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน	โดยมี	รองศาสตราจารย์ 

ดร.อดุมเกยีรต	ินนทแก้ว	คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มจพ.	กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ	วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ	อาทิ	นาวาเอก	 ศุภชัย	ธนสารสาคร	 
รองผู้บญัชาการหน่วยบญัชาการสงครามพเิศษทางเรอื	 
กองเรอืยทุธการ	(หน่วยซลี)	ดร.สว่างทติย์	ศรีกจิสวุรรณ 
หัวหน้าชุดปฏิบัติภารกิจ	 ศูนย ์วิจัยเฉพาะทาง
วิศวกรรมอวกาศและทะเล	 (CASME)	ส�านักวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ณ	ห้องประชุมวิจิตร
วาที	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มจพ.	เม่ือวันท่ี	 10	
ตุลาคม	2561	

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	 เซ่ียงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)		ให้การต้อนรบั	พล.ต. 
ชูเกียรติ	ช่วยเพชร	ผู ้อ�านวยการส�านักงานวิจัยและพัฒนาการ
ทางทหารกองทัพบก	 (สวพ.ทบ.)	และคณะผู้แทนจากกระทรวง
กลาโหม	พร้อมด้วย	Mr.	Jermont		Chen,	LTC	Vinnie		Nguyen	
และคณะผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมประเทศสหรฐัอเมรกิา	เข้าร่วม
หารอื	เยีย่มชมผลงานวจิยัและห้องปฏิบตักิาร	เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลู	
(Information	Exchange	Annex	:	 IEA)	ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างกระทรวง
กลาโหมไทย	และกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา	ณ	ห้องประชุม
ราชพฤกษ์	อาคารนวมนิทรราชนิ	ีมจพ.	เม่ือวนัที	่12	ธนัวาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	เป็นประธานพธิแีถลง
ข่าว	พร้อมด้วยพลโทชมุพร	วเิชยีร	อนกุรรมาธกิารสภานติิบญัญตัแิห่ง
ชาติ	พลโทยศวัฒน์	อนันต์ดิลกฤทธิ์	อนุกรรมาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาต	ินายทวีศกัดิ	์ธนเดโชพล	รองอธบิดกีรมชลประทาน	ร่วมเป็น
เกยีรตใินงานแถลงข่าวการคดิค้นนวตักรรมงานวจิยั	“ถนนยางพารา
ดนิซเีมนต์” โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ระพพีนัธ์	แดงตนักี	หวัหน้า
โครงการและทมีนกัวจิยั	เครอืข่ายเกษตรกรสถาบนัเกษตรกรยางพารา
ไทย	เข้าร่วมแถลงข่าว	ณ	ห้องประชุมราชพฤกษ์	อาคารนวมนิทรราชนิี	
มจพ.	วนัที	่16	ตลุาคม	2561

มจพ.ต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
และคณะผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
ประเทศสหรฐัอเมริกา เข้าเย่ียมชมผลงานวจิยั

มจพ. แถลงข่าวความส�าเร็จโครงการ 
ถนนยางพาราดินซีเมนต์ ผลงานวจิยั 
ตอบโจทย์ชาวสวนยางพารา

มจพ. จดัเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ 
กรณีช่วยเหลอื 13 นกัฟตุบอล ทีมหมูป่า อะคาเดมี
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มจพ.
KMUTNB

สารประดู่แดง สารประดู่แดง

มจพ.จดัเสวนาแลกเปล่ียนเรยีนรู้โครงการ
มจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถงุพลาสติกภายในมหาวทิยาลัย 100%

มจพ. ทอดผ้าป่าสามคัคี 3 พระจอมเกล้า ประจ�าปี 2561 
ณ วดัราชประดิษฐสถติมหาสมีาราม

	 ศาสตราจารย์	ดร.สชุาต	ิเซีย่งฉนิ	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	 (มจพ.)	เป็นประธานพธิเีปิดโครงการ 
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ	มจพ.	งดรับ	งดให้	งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย	100%		โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณุณรงค์ศกัดิ	์ภมูศิรสีะอาด	รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ส�านักประสานรัฐกจิ	บริษทัซีพ	ีออล์	จ�ากัด	(มหาชน)	
คณุวุทธชัิย	แก้วกระจ่าง	นกัวชิาการสิง่แวดล้อม	ช�านาญ
การพเิศษ	กองจดัการกากของเสยีและสารอนัตราย	
กรมควบคุมมลพิษ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	และอธกิารด	ีมจพ.	ร่วมการเสวนา	 
โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สชุญัญา	โปษยะนนัท์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ	์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	เป็นผู้ด�าเนินรายการ 
ณ	ลานอเนกประสงค์	อาคารอเนกประสงค์	มจพ. 
เมือ่วนัที	่18	ตลุาคม	2561

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย	เวชกรรม	รองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	เป็นประธาน 
ทอดผ้าป่าสามัคคี	3	พระจอมเกล้า	ประจ�าปี	2561	โดยมี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี	(มจธ.)	และสถาบนั 
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	(สจล.)	ร่วมกนั
จดังานทอดผ้าป่าสามคัค	ี3	พระจอมเกล้า	ณ	วดัราชประดษิฐ 
สถติมหาสีมาราม	พระอารามหลวงประจ�ารชักาลที	่4	เมือ่วนัที ่
18	ตุลาคม	2561

มจพ. ทอดกฐนิสามคัคี มจพ. 
ประจ�าปี 2561 ณ วดัโพธิลั์งกา จ.สพุรรณบรุี
	 ศาสตราจารย์	ดร.	สชุาต	ิเซ่ียงฉนิ	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	เป็นประธาน 
ทอดกฐนิสามคัคปีระจ�าปี	2561	ณ	วดัโพธิล์งักา	ต�าบลบางปลาม้า 
อ�าเภอบางปลาม้า	จังหวัดสุพรรณบุรี	 เพือ่น�าปัจจยัร่วมบรจิาค 
สมทบทนุสร้างอโุบสถ	บรูณะศาลาการเปรียญ	สร้างที่พักสงฆ์ 
และปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด	มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
ปัจจัยร่วมสมทบทุนเป็นเงินจ�านวนท้ังสิ้น	2,074,449.00	บาท	
(สองล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร ้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)	เมื่อวันที่	
4	พฤศจิกายน	2561	



สารประดู่แดง สารประดู่แดง

	 2.	ดร.	ชนะ	ภมู	ีปรญิญาวศิวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาวชิา
วิศวกรรมอุตสาหการ
	 3.	ดร.	เฉลิมศักดิ	์สุมติไพบลูย์	ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์	ณ	หอประชุมประดู่แดง	อาคาร 
อเนกประสงค์	มจพ.	เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2561	

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์

งานเล้ียงแสดงความยินดี
แด่ดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัด์ิ
ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	ขอแสดงความยินดีกับ 
รองศาสตราจารย์	ดร.นพินธ์	พสุิทธิไ์พศาล	พนกังานมหาวทิยาลัย	สาขาวชิาเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม	 
สงักัดคณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์	ได้รบัโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม	 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ตั้งแต่วันที่	7	มิถุนายน	2560	ประกาศ	ณ	วันที่	10	ตุลาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	ดร.ธรีวฒุ	ิบณุยโสภณ	นายกสภามหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	เป็นประธานงานเล้ียง 
แสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ประจ�าปีการศึกษา 
2560	พร้อมด้วย	ดร.ศริิธัช	โรจนพฤกษ์	กรรมการสภามหาวทิยาลัย 
ผูท้รงคณุวฒุแิละอปุนายก	และศาสตราจารย์	ดร.สชุาติ	เซีย่งฉนิ 
อธิการบดี	มจพ.	พร้อมด้วย	ท่านพินิจ	จารุสมบัติ	อดีตรอง 
นายกรัฐมนตรีและประธานสภาวฒันธรรมไทย-จนี	ร่วมเป็นเกียรติ 
และแสดงความยนิดแีก่ผูท้รงคณุวฒุทิีไ่ด้รบัพระราชทานปรญิญา 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่
	 1.	Prof.	Dr.	Gyeung	Ho	Choi	ปรญิญาวศิวกรรมศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
และพลังงาน

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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