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มจพ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ
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	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซ่ียงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	เป็นประธานพิธีถวายพระพร 
ชัยมงคลและเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
พระราชพธิบีรมราชาภิเษก	เพือ่แสดงความจงรกัภักด	ีน้อมส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณ	ถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่ีทรงมพีระมหากรณุาธคิณุ	
และคณุปูการต่อประเทศชาตแิละประชาชนเป็นอเนกอนนัต์	โดยจดังานกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรต	ิมจพ.	รวมทัง้	3	วทิยาเขต	ณ	บรเิวณลานอาคาร
อเนกประสงค์	มจพ.	เมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	2562	
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มจพ.จดังานเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
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ผู้บริหาร มจพ. ถวายแจกัน
ดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพร

มจพ. จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
“วิสาขบูชา มหามงคล” ประจำาปี 2562 

มจพ. จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสทิุดาพชัรสธุาพมิลลักษณ 
พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10

	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน 
อธกิารบด	ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ	 (มจพ.)	 เป็นประธานในพิธี 
ท�าบุญตักบาตร	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พั ช ร สุ ธ าพิ ม ล ลั กษณ 	 พระบรม ร าชิ นี 
ในรัชกาลที่ 	 10	 เจ ริญพระชนมพรรษา 
ครบ	41	พรรษา	(3	มิถุนายน	2562)	โดยมี 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและร ่วมลงนาม 
ถวายพระพร	เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรติคณุ 
และร่วมแสดงความจงรกัภกัดี	ทัง้	3	วทิยาเขต 
ณ	มจพ.กรุงเทพฯ	วิทยาเขตปราจีนบุรีและ
วทิยาเขตระยอง	เมือ่วันที	่31	พฤษภาคม	2562

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	 เซ่ียงฉิน	อธิการบดี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
(มจพ.)	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ผู้แทนคณาจารย์
และบุคลากรทุกภาคส่วน	เข้าทูลเกล้าฯ	ถวายแจกัน
ดอกไม้หน้าพระฉายาลกัษณ์	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ	์ 
พระบรมราชนินีาถ	ในรัชกาลที	่9	พร้อมลงนามถวายพระพร 
และถวายแจกนัดอกไม้หน้าพระรปู	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 
พระองค ์เจ ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ 
พร้อมลงนามถวายพระพร	ขอให้ทัง้สองพระองค์	ทรงม ี
พระพลานามยัทีส่มบรูณ์แข็งแรง	และหายจากพระอาการ 
ประชวรโดยเร็ววัน	ณ	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ	์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เม่ือวันท่ี	 
24	เมษายน	2562

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	 เป็นประธานในพิธีท�าบุญตักบาตรและ 
เปิดงานสปัดาห์ส่งเสรมิพระพทุธศาสนา	“วสิาขบชูา	มหามงคล”	เนือ่งในเทศกาล 
วิสาขบูชา	ประจ�าปี	 2562	 โดยมีพิธีเวียนเทียนรอบหอพระหลวงพ่อสิงห ์
และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ในระหว่างวันที่	14-17 
พฤษภาคม	2562	 เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่หลักธรรมค�าสอนของ 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ ้า	 และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป 
ณ	บริเวณลานอาคารอเนกประสงค์	มจพ.	เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2562
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน 
อ ธิ ก า รบดี 	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์	ดร.อุดมเกียรติ	นนทแก้ว 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการ 
พัฒนาและบูรณาการพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี
กับ	นายภานุ	แย้มศรี	ผู ้ว่าราชการจังหวัด 
นนทบุรี	 และอีก	 3	มหาวิทยาลัยในพื้นท่ี 
ได ้แก ่ 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู	ิณ	ห้องประชุม 
เกาะเกร็ด	ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี	 เมื่อ 
วันที่	24	เมษายน	2562

มจพ. ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ 
กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
และบริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำากัด 
	 ศาสตราจารย์	ดร.สชุาต	ิเซีย่งฉนิ	อธกิารบดี	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
กบั	ดร.สมชาย	ธ�ารงสขุ	ผูอ้�านวยการสถาบนัการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออก	
ดร.ประพณิ	อภินรเศรษฐ์	ประธานกลุ่มผู้ประกอบการระบบอตัโนมติัและ 
หุ่นยนต์ไทย	(TARA)	และคุณชาคริต		อภินรเศรษฐ์	ผู้จัดการฝ่ายขาย 

บรษิทั	เลศิวิลยัแอนด์ซนัส์	จ�ากัด	เพือ่ส่งเสรมิความรูร้ะบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์ให้สามารถน�าไปใช้งานได้จรงิ	ตอบโจทย์ภาคอตุสาหกรรมในเขตพืน้ที่
เศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก	(EEC)	ณ	บรษัิท	เลศิวลิยัแอนด์ซันส์	จ�ากดั	เมือ่วนัที	่17	พฤษภาคม	2562

มจพ. ลงนามความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G  
กับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ 40 หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน
	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
(มจพ.)	ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ	กบักระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 พร ้อมด ้วย	 40 
หน่วยงานพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 
เพื่อการพัฒนาศูนย ์การทดสอบเทคโนโลยี	 5G	 
บนพื้นที่	 EEC	 เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 
ทีพ่ร้อมรองรบัการลงทนุด้านดจิทิลั	ในการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันบนหลักการความร่วมมือ	 
ท้ัง	indoor	และ	outdoor	ซ่ึงเป็นครัง้แรกในประเทศไทย	
ณ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตศรรีาชา	จ.ชลบรุี	
เมือ่วนัที	่8	มถินุายน	2562

มจพ.ลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ 
ในการพฒันาจงัหวดันนทบรีุ และ 3 มหาวทิยาลัยในพืน้ที่
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นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
และรองชนะเลิศอนัดับ 1 จากการแข่งขนั iRobot Create - The Next Chapter of Smart Living

	 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ได้รบัรางวลัชนะเลิศและรองชนะเลศิ 
อนัดบั	1	ในการแข่งขนั	iRobot	Create-The	Next	Chapter	of	Smart 
Living	โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	คือทีม	Rebot	ได้รับรางวัล
แพ็คเกจเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าชมงานที่	 iRobot 
พร้อมถ้วยรางวลัและเงนิสนบัสนนุค่าใช้จ่ายรวม	520,000	บาท	โดยมอีาจารย์ 
ดร.เตม็สริ	ิทรพัย์สมาน	รองคณบดีฝ่ายวจิยัและนวตักรรม	เป็นอาจารย์ 
ทีป่รึกษา	และรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ	1	ทมี	RoboAC_PARROT	ได้รบั 
ถ้วยรางวลัพร้อมเงนิรางวลั	120,000	บาท	โดยม	ีรองศาสตราจารย์	ดร.ศุภชยั 
ตระกูลทรพัย์ทว	ีอาจารย์ประจ�าคณะวศิวกรรมศาสตร์	เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา 
ณ	อาคารโชว์รูมดคูาต	ิวิภาวดรีงัสติ	22	เม่ือวนัที	่31	มนีาคม	2562

ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม 
มจพ. ได้รับรางวัลระดับโลก 
ณ กรุงเจนวีา ประเทศสวติเซอร์แลนด์

	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	ได้รับรางวัลระดับโลกจาก 
ผลงานวิจัย	4	 เรื่อง	รวม	4	รางวัล	ประกอบด้วย	 เหรียญเงิน	
2	รางวัล,	เหรียญทองแดง	2	รางวัล	ในการประกวดนวัตกรรม
นานาชาติ	ครั้งท่ี	47	(The	47th	International	Exhibition	of	
Inventions	Geneva)	และในเวทเีดยีวกันนี	้ผลงาน	“ห้องน�า้แมว 
อัตโนมัติ”	ของนางสาวณัฐชยา	สีดาจันทร์	และนายจักรภัทธ 
จอมพันธ์	นักศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มจพ.	ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ดวงกมล	
โพธิ์นาค	 เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา	ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ	การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของส�านักวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มจพ.	ประจ�าปี	2561	ณ	กรุงเจนีวา	
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	เมื่อวันที่	10-14	เมษายน	2562

	 ทมี	Witch	doctor	นกัศึกษา	วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	ได้รับ
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	จากการแข่งขนัหุน่ยนต์	ส.ส.ท.	ชงิแชมป์ 
ประเทศไทย	ประจ�าปี	2562	 (PLC	Competition	ครั้งท่ี	 14) 
เกมการแข่งขนั	“Robo	Harvester”	เป็นการแข่งขนัหุน่ยนต์ส�าหรบั 
การเกษตรอัจฉริยะ	 (Smart	 Farming)	 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	ณ	 ช้ัน	5	 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต	ปทุมธานี 
เมื่อวันที่	1-2	มิถุนายน	2562	

นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มจพ. ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2
ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2562 
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มจพ. เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย 
Sun Thailand คร้ังที ่2/2562

อธกิารบด ีมจพ.เข้าร่วมสมัมนา 
และเป็นวิทยากรบรรยายในงาน 
Sun Thailand คร้ังท่ี 2/2562

	 ศาสตราจารย ์ 	 ดร. สุชาติ 	 เ ซ่ียงฉิน	 อธิการบดี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	
เข้าร่วมสัมมนาในงาน	SURFACE	&	COATINGS	FORUM	
2019	“เสริมพลังอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวด้วยการพัฒนา 
ทักษะบุคลากร	พร้อมขับเคลื่อนสู ่อุตสาหกรรมสีเขียว”	 
โดยเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง	“การพัฒนาก�าลัง 
คนคุณภาพสู่อุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”	 
จัดโดยเครือข ่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาต	ิสถาบนัวจิยัโลหะและวสัด	ุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 
สมาคมการกดักร่อนโลหะและวสัดไุทย	และบรษิทั	รีด้	เทรดเดก็ซ์ 
จ�ากัด	ณ	ห้อง	SILK	1-3	ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค	บางนา	เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2562	

คณะวทิยาศาสตร์ พลังงานและสิง่แวดล้อม มจพ.วทิยาเขตระยอง 
จดัการประชุมสภาคณบดวีทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) คร้ังท่ี 2/2562

	 คณะวทิยาศาสตร์	พลงังานและสิง่แวดล้อม	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	วทิยาเขตระยอง 
โดย	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.สไบทิพย์	 ตุงคะมณี	คณบด ี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ	ร่วมกับ	รองศาสตราจารย์	ดร.สิทธิวัฒน์	 
เลิศศริ	ิประธานสภาคณบดีวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 
จดัการประชมุสภาคณบดวีทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	(สควทท.) 
ครั้งที่	2/2562	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.ธานินทร์	ศิลป์จารุ	 
รกัษาการรองอธกิารบดปีระจ�า	มจพ.วทิยาเขตระยอง	กล่าวต้อนรับ 
สมาชกิสภาคณบดวีทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	และรองศาสตราจารย์ 
ดร.สนัชยั	อนิทพชิยั	รองอธกิารบดฝ่ีายพฒันากจิการมหาวทิยาลยั 
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
ในเขตพื้นที่	EEC	ณ	ห้องประชุมอาคารคณะบริหารธุรกิจ	มจพ.
วิทยาเขตระยอง	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2562

	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กฤษชัย	ศรีบุญมา	ผู ้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายพฒันาสิง่แวดล้อมและกายภาพ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	 (มจพ.)	 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน 
แห่งประเทศไทย	Sun	Thailand	(Sustainable	University	Network 
of	Thailand)	คร้ังที	่2/2562	เพือ่ก�าหนดนโยบายการพฒันามหาวิทยาลยั
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมมีหาวทิยาลยัทีเ่ป็นสมาชกิเครอืข่าย	Sun	Thailand	เข้าร่วมประชมุ
เป็นจ�านวนมาก	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	 
เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2562
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	 อาจารย์	ดร.รักนรินทร์	แสนราช	ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	เป็นประธานเปิดสมัมนา
ทางวิชาการ	เรื่อง	“SMEs	สุขภาพดี	Online”	เพื่อเป็น 
จุดเริ่มต ้นแนวคิดการท�าธุรกิจและเคล็ดลับในการ 
ท�าธุรกิจสุขภาพ	 โดยมีวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิ 	 อาทิ 
รองศาสตราจารย์	ดร.เสร	ีวงษ์มณฑา	นกัวชิาการ	อาจารย์
พเิศษคณะบรหิารธรุกจิ	มจพ.	คณุอารยิะ	ค�าภิโล	ผูบ้รหิาร
แบรนด์	Jones’	Salad	คณุดนพุล	ชลิลี	่ผูบ้รหิารแบรนด์
อาหารเสริม	Fit	Whey	ด�าเนินรายการโดย	ดร.รณชาต ิ
บตุรแสนคม	ณ	หอประชมุเบญจรตัน์	อาคารนวมนิทรราชนิี	
มจพ.	เมือ่วนัที	่5	เมษายน	2562

คณะบริหารธรุกจิ มจพ.จดัสมัมนา ทางวิชาการเรือ่ง “SMEs สขุภาพดี Online”

	 ดร.พงศธร	สายสุจริต	อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และการบนิ-อวกาศ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	บนัทกึเทปรายการคดิบวกทาง 
สถานีโทรทัศน์	PPTV	HD	ช่อง	36	ในประเด็น	“เส้นทางสู่ฝัน	 
กว่าจะเป็นดาวเทยีม”	โดยมี	คณุศริบิรูณ์	ณฐัพนัธ์	เป็นผูด้�าเนนิรายการ 
ณ	สโมคาเฟ่	 อาคาร	40	ปี	 มจพ.	และออกอากาศเมื่อวันที ่
3	มิถุนายน	2562	

อาจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มจพ.บันทึกเทปรายการคิดบวก 
ในประเดน็ เส้นทางสูฝั่น กว่าจะเป็นดาวเทยีม

	 ดร.พินิจ	 จารุสมบัติ	 อดีตรองนายกรัฐมนตรี	 ประธาน
สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์	พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์	ดร.เสาวณติ	สขุภารงัษ	ีรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	และ
อาจารย์	ดร.รักนรินทร์	แสนราช	ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
และกิจการท่ัวไป	และบุคลากร	มจพ.	 ร่วมชมการแสดงละคร
เพลง	“หลิวซานเจีย่”	เนือ่งในโอกาสฉลองการสถาปนาความสมัพนัธ์
ทางการทตู	ไทย-จนี	ครบรอบ	44	ปี	ณ	ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศจนี 
กรงุเทพฯ	เม่ือวนัที	่28	พฤษภาคม	2562

มจพ. ร่วมกับสภาวฒันธรรมไทย- จนี 
และส่งเสริมความสัมพนัธ์ฉลองการสถาปนา 
ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ครบรอบ 44 ปี 
ร่วมชมการแสดงละครเพลง “หลิวซานเจี่ย”
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	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เสาวณิต	สุขภารังษี	
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	เป็นประธานเปิด 
โครงการ	อบรมเชงิปฏบิตักิารและการประลองหุ่นยนต์ 
สะเตม็และการเขยีนโปรแกรมควบคมุ	ตอน	“เมอืงอัจฉริยะ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 
ในเกม	King	Mongkut’s	STEM	Robotics	Competition 
ครั้งท่ี	1	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภิเษกในหลวงรชักาลที	่10 
โดยมรีองศาสตราจารย์	ดร.สุพร	รตันพันธ์	หวัหน้าศนูย์ 
สะเต็มศึกษา	 และรองศาสตราจารย ์	 ดร.ศุภชัย 
ตระกูลทรัพย์ทวี	อาจารย์ประจ�าคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
เป็นวทิยากรบรรยาย	ณ	ศนูย์สะเตม็	อาคาร	97	มจพ. 
เมือ่วนัที	่20-21	มถินุายน	2562

มจพ.จดัการแข่งขนัโบว์ลิง่การกุศล เพือ่หารายได้สนบัสนนุทมีหุน่ยนต์ มจพ. 
ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก World RoboCup Rescue 2019

มจพ. ร่วมฟังบรรยายตาม 
โครงการจติอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
เร่ือง สถาบนัพระมหากษัตรย์ิกบัประเทศไทย 
หลักสตูรหลักประจำา รุ่นท่ี 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พมิพ์”

	 ศาสตราจารย์	ดร.ธีรวฒุ	ิบณุยโสภณ	นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	พร้อมด้วย	ดร.ศริธิชั	โรจนพฤกษ์	อปุนายก
สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื	เป็นประธานเปิดการ
แข่งขนัโบว์ลิง่การกศุล	เพือ่จดัหารายได้สนบัสนนุทมีหุน่ยนต์กูภั้ย	มจพ.	เข้า
ร่วมการแข่งขนัหุน่ยนต์กูภ้ยัชงิแชมป์โลก	ประจ�าปี	2562	(	World	RoboCup	
Rescue	2019)	ระหว่างวนัที	่2-8	กรกฎาคม	2562	ณ	เมืองซดินย์ี	ประเทศ
ออสเตรเลยี	โดยม	ีศาสตราจารย์	ดร.สชุาต	ิเซีย่งฉนิ	อธกิารบด	ีมจพ.	กล่าวรายงาน 
ณ	Blu-O-RHYTHM	&	BOWL	ช้ัน	4	เอสพลานาด	งามวงศ์วาน-แคราย 
เมือ่วนัที	่16	มถินุายน	2562

ศนูย์สะเต็มศกึษา มจพ.จดัอบรม “เมอืงอจัฉริยะ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 
ในเกม King Mongkut’s STEM Robotics Competition คร้ังท่ี 1

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	 เซ่ียงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	 เป็นประธานเปิด 
กรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสกัการะเบือ้งหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์	

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ	
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	และเปิดการฟังบรรยายตามโครงการจิตอาสา 
พระราชทาน	ตามพระราชด�าริ	 “หลักสูตรหลักประจ�า”รุ ่นที่	 2/61 
“เป็นเบ้า	 เป็นแม่พิมพ์”	 โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน	
904	วปร.	ตามโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน	ตามพระราชด�าร ิ
ในการบรรยายเรื่อง	 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย	และ 
น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	ณ	หอประชุมประดู่แดง	
อาคารอเนกประสงค์	มจพ.	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2562



สารประดู่แดง สารประดู่แดง

	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์	จ�านวน	2	ท่าน	ได้แก่	รองศาสตราจารย์	ดร.สมฤกษ์	จันทรอัมพร	สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ	สังกัด 
คณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้รบัโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	ในสาขาวชิาวศิวกรรมวสัด	ุสงักัดคณะวศิวกรรมศาสตร์	 
มจพ.	ตั้งแต่วันที่	23	มกราคม	2561	และรองศาสตราจารย์	ดร.จันทรพร	ผลากรกุล	สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์	มจพ.	ตั้งแต ่
วันที่	24	มกราคม	2561	ประกาศ	ณ	วันที่	10	มิถุนายน	2562

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
แต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

กรุณาส่ง

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

KMUTNB
สารประดูแ่ดง

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่	1	/	2541
ไปรษณีย์พระจอมเกล้า

ท่ีปรกึษา : ศาสตราจารย์	ดร.	สชุาติ	เซ่ียงฉนิ	อธิการบด	ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	และ	อาจารย์	ดร.รกันรนิทร์	แสนราช	ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายการคลงัและกจิการทัว่ไป													
บรรณาธกิาร : นางจารุวรรณ		ศรีพงษ์พันธ์ุกลุ		ผูอ้�านวยการกองกลาง									
กองบรรณาธิการ : นางสาวรุ่งนภา	ยุทดร,	นายสมเกษ	จันทร์นาม,	นางขวัญฤทัย	ศรีวัฒนพล,	นายบุกเบิก	แสงประทุม,	นางสาวอัมพร	สุระเกษ,	นางสาวพัทธนันท์	กิ่งกาญจนวงศ	์ 
และนายวฒุสิทิธิ	์เกบ็เงิน						
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