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ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีท�าบุญตักบาตร 
ถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณและร่วมถวายความจงรักภักดี น้อมส�านึกใน 
พระมหากรณุาธคิณุทีม่ต่ีอประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนนัต์อนัหาทีสุ่ดมไิด้ พร้อมทัง้จดัพธิถีวายพระพรชยัมงคลและพธิถีวายสตัย์ปฏญิาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งที่ มจพ.
วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ.วิทยาเขตระยอง
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มจพ. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลท่ี 10
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มจพ. จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ�าปี 2562 
ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

ศาสตราจารย์ ดร.ธรีวุฒ ิบณุยโสภณ นายกสภา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
(มจพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 
อธิการบด ีมจพ. ร่วมเป็นประธานทอดผ้าป่าสามคัคี 
ประจ�าปี 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)  
เขตบางซือ่ กรงุเทพฯ ทัง้นีผู้ม้จีติศรทัธาทัง้บคุลากร
ใน มจพ. และประชาชนชุมชนโดยรอบ ร่วมสมทบ
บริจาคเงินเป็นจ�านวน ทั้งสิ้น 1,150,100 บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562  

มจพ. เดิน-วิ่ง สานสัมพันธ์ 2 พระราม 2562 
(KMUTNB Walk & Run 2 RAMA 2019)

ศาสตราจารย ์  ดร .สุชาติ  เซี่ ยงฉิน 
อธิ การบดี  มหา วิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็น
ประธานกล่าวเปิดงานและปล่อยตัวนัก
วิ่งในงาน มจพ. เดิน-วิ่ง สานสัมพันธ ์ 
2 พระราม 2562 (KMUTNB Walk & 
Run 2 RAMA 2019) จัดโดยสมาคม
ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (สศวพ. )  เป ็นป ีที่  5  
เพือ่หารายได้เป็นทนุการศึกษาแก่นกัศกึษา
ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
และสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวทิยาลยัรวมท้ัง
สร้างความสามคัคเีชือ่มโยงสายสมัพนัธ์อันดี
ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่าย
พฒันากจิการมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานโครงการ “มจพ. รักษ์ 
สขุภาพ” เพือ่ส่งเสรมิให้บุคลากรมคีวามใส่ใจในสขุภาพ มสุีขภาพ
ทีส่มบรูณ์แข็งแรง ลดปัญหาด้านสขุภาพทีม่คีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ 
โดยเฉพาะปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง โดยมีทีมแพทย์ 
จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทาง
ด้านโภชนาการและการควบคุมน�้าหนัก มาให้ความรู้และร่วมใน
การเสวนา ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

มจพ. จดัโครงการเสริมสร้างสขุภาพ
ของบุคลากร “มจพ. รักษ์ สุขภาพ”
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ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความ 
ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และสมาคมเวิลด์ไดแด็ค เพื่อร่วมกันจัดการแข่งขันการควบคุม 
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2  
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในงานเวลิด์ไดแด็คเอเซีย 
ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

มจพ. ลงนามความ
ร่วมมอืทางวชิาการ 
กับ บริษัท LIGHTHOUSE WORLD-
W I D E  S O L U T I O N S  L T D .

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ร่วมเป็น

ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Mr. Thomas 

Saunders Sr. Vice President นางสาววลีรัตน์ จิรวัฒนาพงศ์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท LIGHTHOUSE WORLDWIDE  

SOLUTIONS LTD. เพือ่ความรว่มมอืดา้นวชิาการ ดา้นการวิจยั 

และพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นการเรยีนการสอน ณ หอ้งประชมุ

ราชพฤกษ ์อาคารนวมนิทรราชนิ ีมจพ. เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2562

ม จ พ .  ล ง น า ม ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ จั ด ก า ร แ ข ่ ง ขั น
ก า ร ค ว บ คุ ม หุ ่ น ย น ต ์ แ ล ะ ร ะ บ บ อั ต โ น มั ติ ด ้ ว ย
เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม  4 . 0  ค ร้ั ง ที่  2  
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ พีระศักดิ์ เสรีกุล  
รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขต มจพ. ปราจนีบรุี 
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณโยชิโร่
ยามาโมโต้ ประธานบริษัทในเครือไดเซลกรุ๊ป 
(ประเทศไทย) เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการ
วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีเพือ่ให้เกิดประโยชน์
ต่อทั้ง 2 องค์กร และร่วมมือกันในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร ให้สามารถ
สร้างนวัตกรรมใหม่ที่น�าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ โดยมีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ
เข้าร่วมเป็นสกัขพียาน ณ ห้องประชมุวิจติรวาที 
อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2562

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ไดเซลกรุ๊ป (ประเทศไทย)
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ทีม iRAP Sechzig มจพ. 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล  
Best in Class Mobility ในการแข่งขนัระดบัโลก  
“ Wo r l d  R o b o c u p  R e s c u e  2 0 1 9 ”

นักศึ กษา  มจพ .  ได ้ รั บ รางวั ล 
“เหรียญฝีมือยอดเย่ียม”
 ในการแข่งขัน World Skill 2019 
จ า ก ส ห พั น ธ รั ฐ รั ส เ ซี ย

นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ มจพ.  
ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล เ ห รี ย ญ ท อ ง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
จากการแข ่ ง ขั นหุ ่ นยนต ์ นานาชา ติ  
World Robot Games 2019 (WRG)

นักศึกษา ทีมหุ ่นยนต์กู ้ภัย iRAP Sechzig มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นตัวแทน
ประเทศไทยสร้างชือ่เสียงระดบัโลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 
และรางวัลชนะเลิศ Best in Class Mobility (รางวัล นวัตกรรม
สมรรถนะการขบัเคลือ่นหุน่ยนต์ยอดเยีย่มระดบัโลก) จากการแข่งขนั
หุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World Robocup Rescue 2019” โดยมีทีม 
เข้าร่วมการแข่งขันจากหลายประเทศทั่วโลก ณ นครซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2562 

นายนาธาร สมานสันติ นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
เคร่ืองกลและยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
วทิยาเขตระยอง เป็นตวัแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขนัฝีมอื
แรงงานนานาชาติ “World Skill 2019” ครั้งที่ 45 คว้ารางวัล 
“เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม” (Medallion for excellence)  
ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 22-27 สิงหาคม 2562 โดยได้รับ
เกียรติจาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจ�านวน 51,000 บาท  
ภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ณ รร. ดิเอมเมอรัลด์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

นายพาทัส แจ่มใจ นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(มจพ.) เป็นตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองจาก
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ (World Robot Games 2019 (WRG) 
โดยมีทีมจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน 8 ประเทศ ประกอบด้วย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน เมียนมาร์ ภูฏาน อินโดนีเซีย 
และไทย ทัง้นีม้นีกัเรยีนโรงเรยีนเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ฯ ได้รบัรางวลั
เหรยีญเงนิคอื นายเจษฎากร ชัยนราพพิฒัน์ และนางสาวเสาวลกัษณ์ 
ณ ค�าพล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562
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มจพ. และ จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือทาง
วชิาการ double degree master’s program 
สาขา Railway technolgy กบั RWTH Aachen University

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(มจพ.) และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ลงนามความร่วมมอื
ทางวิชาการ double degree master’s program  
ในสาขา Railway technology กับ RWTH Aachen 
University ร่วมผลิตบณัฑิตในโปรแกรม double degree 
master’s program สาขา Railway technology โดยมี 
Prof. Dr.-Ing. Edmund Haberstroh ต�าแหน่ง Rector’s 
Delegate for Thailand และ Prof. Dr.-Ing. Christian 
Schindler ต�าแหน่ง Head of Chair and Institute of 
Rail Vehicles and Transport Systems ลงนามในฐานะ
ผู้แทน RWTH Aachen University รองศาสตราจารย์ 
ดร.นิสัย เฟ ื ่องเวโรจน์สกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ผู้แทน 
มจพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 
รองอธกิารบด ีผูแ้ทน จุฬาฯ ณ RWTH Aachen University 
ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

มจพ.ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ 
กับ INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
AND HEALTH BALI ประเทศอินโดนีเซีย

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์  

ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมลงนามความ 

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง I Gede Putu Darma Suyasa, SKp. MNg., 

PhD. อธิการบดี สถาบัน INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH 

BALI และ Drs. Id a Bagus Arka ประธานมูลนิธิ Foundation of Health 

Education, Training and Service Organizer Bali (YPPLPK Bali / 

ITEKES Bali Foundation) ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมปรมะ 

บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

มจพ. ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ  
กับ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ากัด (มหาชน)

ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน 
และส่งเสริมความสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม 
ความร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.สชุาติ 
เซ่ียงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) กับ คุณประวิทย์ หอรุ ่งเรือง  
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่  
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ากัด (มหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารของทั้งสององค์กร ร่วมเป็นสักขีพยานในการ
ลงนาม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี 
มจพ. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562
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คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม มจพ.  
จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ หัวข ้อ “พลิก
วิกฤตสร้างโอกาสในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะ” 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้การต้อนรับ 
ดร.สมภพ พฒันอรยิางกลู โฆษกกระทรวงพลงังานและผูอ้�านวยการ
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
และคณุวีระศกัดิ ์โควสุรัตน์ สมาชกิวุฒสิภา เป็นประธานร่วมเปิดงาน
สัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง “พลิกวิกฤตสร้างโอกาส 
ในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะ” พร้อมท้ังวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
บรรยาย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมฟังเป็น
จ�านวนมาก ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (International Conference on 
Interactive Collaborative Learning และ 
48th IGIP International Conference on  
Engineering Pedagogy โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร ์
อุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมเปิดงาน และได้รับเกียรติ
จาก Michael E. Auer, General Chair, Germany 
และ Hanno Houtsch, IGIP President. ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยาย ภายในงานมีนักวิจัย นักวิชาการที่
มีช่ือเสียงจากท่ัวโลกเข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวนมาก 
ณ โรงแรม InterContinental Bangkok เมื่อวันที่ 
25-27 กันยายน 2562

มจพ. ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
และคณะ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คร้ังท่ี 4/2562

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ให้เกียรติเข้าร่วม
การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อบรรยายสรุปการ 
ขบัเคล่ือนกระทรวงการอดุมศกึษาฯ ตามนโยบายการบรหิารงาน โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.ธรีวฒุ ิบณุยโสภณ นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 
อธิการบดี มจพ. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 
ประธาน ทปอ. พร้อมด้วยอธกิารบดทีัว่ประเทศ ให้การต้อนรบัและเข้า
ร่วมประชุม ทปอ. ครั้งท่ี 4/2562 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอืเป็นเจ้าภาพในการจดัประชุม ณ หอประชมุ
เบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562

คณะครุศาสตร ์อุตสาหกรรม มจพ.  
เ ป ็ น เ จ ้ าภาพจัดการปร ะ ชุมวิ ช าการ
ร ะ ดับนานาชาติ  ( ICL  2019)
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รองศาสตราจารย์ ดร.อดุมเกยีรต ินนทแก้ว คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นตัวแทน
มหาวทิยาลยัเข้ารบัโล่รางวลั เครอืข่ายร่วมกจิกรรมดเีด่น ตามโครงการพฒันา
อตุสาหกรรมหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั ิจากสถาบันไทย-เยอรมนั กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมี ดร.สุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
เป็นผูม้อบรางวลั ในงาน Thailand Industry Expo 2019 เพือ่ประกาศเกยีรตคุิณ
ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เครือข่ายแห่งความส�าเร็จสู่  
MOI Robotics & Automation Innovators Awards 2019 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562

ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์ สมชาย  เ วชกรรม  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย อาจารย์ นักศึกษา
และบคุลากร ร่วมพธิเีปิดงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่ง
ชาติ ประจ�าปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย และร�าลึกเหตุการณ์ส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ 151 ปี สุริยุปราคาเต็มดวง ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า บ้านหว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562

ศาสตราจารย์ ดร.ธรีวฒุ ิบณุยโสภณ นายกสภามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) ให้การต้อนรบั 
H.E. Dr. Nath Bunroeun Secretary of State Ministry of 
Education และคณะผูบ้รหิาร กระทรวงศกึษาธกิาร เยาวชนและ
การกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และผู้บริหารสถาบันภายใต้
โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจักรกมัพชูา 
ตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี พร้อมทัง้เข้าเยีย่มชม ห้องเรยีน 
ห้องปฏิบตักิาร วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและคณะครศุาสตร์
อตุสาหกรรม โดยมคีณะผูบ้รหิารและนกัศกึษากมัพชูา ทีไ่ด้รบั 
คดัเลือกตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืฯ ร่วมให้การ
ต้อนรบั ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ อาคารนวมนิทรราชนิ ีมจพ. 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

มจพ. รับรางวัลเครือข่ายร่วมกิจกรรมดีเด่น 
ในงาน Thailand Industry Expo 2019

มจพ. ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปี 2562 ณ บ้านหว้ากอ

มจพ. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและ 
การกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

กรุณาส่ง

วตัถปุระสงค์ 
. เพือ่ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร ความเจรญิก้าวหน้า การวิจยัและพฒันา รวมทัง้การประดษิฐ์คดิค้นด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.)
. เพ่ือเป็นส่ือกลางในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคม รวมทั้งเสริมสร้าง 
 ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับประชาคม มจพ. ประชาคมมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไปและสาธารณะ                 

KMUTNB
สารประดูแ่ดง

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1 / 2541
ไปรษณีย์พระจอมเกล้า

ท่ีปรกึษา : ศาสตราจารย์ ดร. สชุาติ เซีย่งฉนิ อธิการบด ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) และ อาจารย์ ดร.รกันรนิทร์ แสนราช ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายการคลงัและกจิการทัว่ไป             
บรรณาธกิาร : นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พนัธ์ุกลุ  ผูอ้�านวยการกองกลาง         
กองบรรณาธิการ : นางสาวรุ่งนภา ยุทดร, นายสมเกษ จันทร์นาม, นางขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล, นายบุกเบิก แสงประทุม, นางสาวอัมพร สุระเกษ, นางสาวพัทธนันท์ กิ่งกาญจนวงศ์  
และนายวฒุสิทิธ์ิ เกบ็เงิน      
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ภาพบรรยากาศงานเ ล้ียงแสดงความยินดีแก ่ 
ทมีหุน่ยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig มจพ.

สารประดู่แดง

H.E. Mr. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ประจ�าประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุม TGGS Advisory Board 
Meeting พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) Prof. Dr. Edmund Haberstroh 
ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเค่น เข้าร่วมประชุม จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย–เยอรมัน (TGGS) มีตัวแทนจากภาค
อุตสาหกรรมทั้งรัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวนมาก ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลีย้งแสดงความยนิดแีก่ 
ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 และรางวัล Best in Class Mobility (รางวัล 
นวตักรรมสมรรถนะการขบัเคลือ่นหุน่ยนต์ยอดเยีย่มระดบั
โลก) จากการแข่งขนัหุน่ยนต์กูภั้ยโลก “World Robocup 
Rescue 2019” จากนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ใน
การนี้ ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้รงคณุวฒุ ิและอปุนายกสภามหาวทิยาลยั ศาสตราจารย์ 
ดร.สุชาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบด ีตลอดจนคณบด ีผูอ้�านวยการ 
และผู้แทนหน่วยงานภายนอก ร่วมแสดงความยินดี 
พร้อมมอบทนุการศกึษาและทุนสนบัสนนุทมีหุน่ยนต์กูภั้ย
ให้กบันกัศึกษา ณ หอประชมุประดูแ่ดง อาคารอเนกประสงค์ 
มจพ. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย–เยอรมัน 
จัดการประชุม TGGS Advisory Board Meeting


