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1155 3377
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา จาก มจพ. ประจำปการศึกษา 2561         

อาจารย มจพ. ไดรับรางวัลนักโลหวิทยาดีเดน ดานวิชาการ ประจำป 2561 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ทางโลหวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12

มจพ. รวมจัดงานทอดผาปาสามัคคี 3 พระจอมเกลา

มจพ. ผนึกกำลังบริษัทญี่ปุน พรอมรวมฉลองความสัมพันธ 10 ป

กับ Kyushu Institute of Technology  (Kyutech)

 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดีศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 
ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค 
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
ประจำปการศึกษา 2561 ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) มีมติเปนเอกฉันท 
มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
 1. ดร. แสงชัย โชติชวงชัชวาล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 2.  Prof.Dr.-Ing. Habil. Herwig Unger ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. Prof.Dr. Gerhard Maximilian Feldmeier ปรญิญาบรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ
  อุตสาหกรรม
 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจาก มจพ. ประจำปการศึกษา 2561



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)2

มจพ. จัดพิธีวางพานพุม พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจำป พ.ศ. 2562 

มจพ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2562

 ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนอื (มจพ.) พรอมดวย ศาสตราจารย 
ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. รวมเปน
ประธานวางพานพุมดอกไมถวายราชสักการะ 
พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ-
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจำป พ.ศ. 2562 
เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมา 
บรรจบครบ 215 ป เพื่อเปนการนอมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ                    
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
“พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” ณ มจพ. 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
พรอมกันกับ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ 
มจพ. วิทยาเขตระยอง  

 ศาสตราจารย ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบด ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เปนประธานในพิธี 
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอแหงชาต ิประจำป พ.ศ. 2562 กจิกรรมประกอบดวยพธิวีางพานพุมถวายราชสกัการะ โครงการจติอาสา 
บริจาคโลหิตดวยหัวใจ หนึ่งคนให สามคนรับ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีนักศึกษาและ              
บุคลากรเขารวมกิจกรรมในการบริจาคโลหิตครั้งนี้เปนจำนวนมาก ณ ลานอาคารอเนกประสงค มจพ. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562  

มจพ. จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคลายวันเสด็จสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 ศาสตราจารย ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เปนประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวาย เนือ่งในวนัคลายวันเสดจ็สวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2562) เพื่อนอม          
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได และถวายเปนราชสักการะ 
โดยมคีณะผูบรหิาร คณาจารย บคุลากร เจาหนาที ่และนกัศกึษาเขารวมในพธิ ี
เปนจำนวนมาก ณ ลานอาคารอเนกประสงค มจพ. เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2562
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มจพ. รวมจัดงานทอดผาปาสามัคคี 3 พระจอมเกลา ประจำป 2562 ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

มจพ. จัดงานทอดกฐินสามัคคี มจพ. ประจำป 2562 ณ วัดปาอัมพวัน จ.ชลบุรี

มจพ. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแดดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปการศึกษา 2561

 รองศาสตราจารย ดร. เสาวณติ สขุภารงัษ ีรองอธกิารบด ี
ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) รวมเปนประธานทอดผาปาสามัคคี 3 พระจอมเกลา 
ประจำป 2562 โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
(มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบงั (สจล.) รวมจดังานทอดผาปาสามคัค ี3 พระจอมเกลา 
ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงประจำ 
รัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

 ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร 
เหนือ (มจพ.) พรอมดวย ศาสตราจารย ดร.สุชาติ 
เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. รวมเปนประธานทอดกฐิน 
สามัคคี ประจำป 2562 ณ วัดปาอัมพวัน ต.หนองรี 
อ.เมือง จ.ชลบุรี (สาขาที่ 42 ของวัดหนองปาพง)                
เพื่อรวมบริจาคสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณอนุสรณ 
สถานพระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา สุภัทโท) และ         
สถานปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนภายในวัดที่ 
ทรุดโทรม ทั้งนี้มีผูมีจิตศรัทธารวมกันบริจาคปจจัย 
เปนจำนวน 1,900,000 บาท (หน่ึงลานเกาแสนบาทถวน) 

 ศาสตราจารย ดร .ธีรวุฒิ  
บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) เปนประธาน
เปดงานเลี้ยงแสดงความยินดี แด 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำป 
การศึกษา 2561 โดยมี ดร.ศิริธัช 
โรจนพฤกษ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคณุวฒุ ิศาสตราจารย ดร.สชุาต ิ
เซ่ียงฉิน อธิการบดี มจพ. อดีตอธิการบดี 
รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช 
และผูชวยศาสตราจารย ปรีชา อองอารี 
พรอมคณะผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ 
รวมแสดงความยินดีแดดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์  ทั้ ง  3 ทาน  ไดแก                           
1. ดร.แสงชัย โชติชวงชัชวาล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  2. Prof.Dr.-Ing. Habil. Herwig Unger            
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. Prof.Dr. Gerhard Maximilian Feldmeier ปริญญา                     
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค มจพ. เมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2562   
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นักศึกษา มจพ. ควารางวัลชนะเลิศ การแขงขันประกวดการจำลองเทคโนโลยี

สำหรับการกอสรางรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. ควารางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ 

โครงการ GO FURTHER INNOVATOR SCHOLASHIP 2019

นักศึกษาและคณาจารย มจพ. ควา 1 เหรียญทองและ 2 เหรียญทองแดง ในงานประกวด

สิ่งประดิษฐนานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF 2019) ณ กรุงโซล 

สาธารณรัฐเกาหลี

 นกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) 
ควารางวัลชนะเลิศ การแขงขันประกวดการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการ 
กอสรางรถไฟความเร็วสูง คร้ังท่ี 2 (The 2nd International College Student 
Invitational Competition of Technology Simulation for High-speed 
Railway Construction) ในหัวขอ การออกแบบคอนกรีตไหลเขาแบบดวย
ตัวเอง ในงานกอสรางพื้นคอนกรีตสำหรับรถไฟความเร็วสูง สมาชิกในทีม 
ประกอบดวย 1.นายภูวดล ใยยินดี 2. นายนิติภูมิ ขุนฤทธิ์ นักศึกษาคณะ 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม 3.นายจำรัส แดงสวัสดิ์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดา กตเวทวารักษ และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐัพงศ มกระธชั เปนอาจารยทีป่รกึษา ณ เมอืงฉางซา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17-21 ตุลาคม 2562 

 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ควารางวัลรองชนะเลิศการ 
ประกวดสิ่งประดิษฐ ในโครงการ GO FURTHER INNOVATOR 
SCHOLASHIP 2019 หัวขอ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบน 
ทองถนน (Road Safety) ไดรับรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท 
จากผลงาน "ระบบเบรคสำรองในรถยนต" สมาชกิในทมีประกอบดวย 
1. น.ส.พรชนก ใจตรงกลา 2. น.ส.หรรษรัตน หลอบุญสม                            
3. นายอธิศิลป คลายแยม โดยมีอาจารยธนพัฒน สังขรัตน 
เปนอาจารยที่ปรึกษา ณ หองคริสตัลแกรนดบอลรูม อาคารซีดีซี 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

 รองศาสตราจารย ดร.ระพีพันธ แดงตันกี รองผูอำนวยการ
สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
พระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) นำนกัศกึษาและอาจารยเขารวม 
งานประกวดส่ิงประดิษฐนานาชาติ (SIFF 2019) ควารางวัล 1 เหรียญทอง 
และรางวัล Special Prize จากผลงานผลิตภัณฑปองกันมดและแมลง 
ผลงานของรองศาสตราจารย ดร.ระพีพันธ แดงตันกี และรางวัล 2 เหรียญ 
ทองแดง จากผลงานหุนจำลองการตั้งครรภมารดา โดย นายอาวุธ 
แจงมณี และนายพุฒิพัฒน แสงทอง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรประยุกต 
มีผูชวยศาสตราจารย ดร.พยุง เดชอยู เปนอาจารยที่ปรึกษา และ           
ผลงานผลิตภัณฑทรายแมวจากมันสำปะหลัง โดย นส.นิษฐา ทรายแกว 
และ นส.กมลชนก ปญโญ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรประยุกต 
มีผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพงษ พรวงศทอง รองคณบดีฝายวิจัย 
และพัฒนา คณะวิทยาศาสตรประยุกต เปนอาจารยที่ปรึกษา                 
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562
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อาจารย มจพ. ไดรับรางวัลนักโลหวิทยาดีเดน ดานวิชาการ ประจำป 2561

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12

นักวิจัย มจพ. ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ระดับดี (สาขาการศึกษา)

 นกัวจิยั มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 
ประจำป 2563 ซึ่งสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
ไดประกาศผลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 รางวัล 
ผลงานประดิษฐคิดคน ระดับดี (สาขาการศึกษา) 
จากผลงานวจิยัเรือ่ง “ชดุชิน้งานสำหรบัตรวจสอบแบบ 
ไมทำลาย” โดยม ีนายสมศักดิ์ ปามึก เปนหัวหนาทีม 
โดยนักวิจัยจะเขารวมพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 
ในงานวันนักประดิษฐ ประจำป 2563 ตอไป 

นักวิจัย มจพ. ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี

(สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย) 

 นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับรางวัลสภาวิจัย 
แหงชาต ิประจำป 2563 ซึง่สำนกังานการวจิยัแหง 
ชาต ิ(วช.) ไดประกาศผลเมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 
2562 รางวัลผลงานวิจัยระดับดี (สาขาวิศวกรรม
ศาสตรและอตุสาหกรรมวจิยั) จากผลงานวจิยัเรือ่ง 
“โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอยางเหมาะสม 
เพ่ือปฏิรูปภาคการใชน้ำเกษตรกรรมของประเทศไทย” 
โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุวัฒน ปนทอง 
เปนหวัหนาคณะ โดยทมีคณะผูวจิยัจะเขารวมพธิี
มอบรางวลัสภาวิจยัแหงชาต ิในงานวนันกัประดษิฐ 
ประจำป 2563 ตอไป 

 ศาสตราจารย ดร. สมฤกษ จันทรอัมพร รอง 
อธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) ไดรับรางวัลนักโลหวิทยาดีเดน ดานวิชาการ 
ประจำป 2561 ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ทางโลหวิทยาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 12 (TMETC12) 
และรองศาสตราจารย ดร.ปยดา สุวรรณพินิจ อาจารย 
ประจำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติ 
สิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ไดรับรางวัลนัก     
โลหวิทยารุนเยาวดีเดน ดานวิชาการ ประจำป 2561 
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม            
ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว เชียงใหม เมื่อวันที่ 
6-8 พฤศจิกายน 2562
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มจพ. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2019 Research, Invention,

and Innovation Congress (RI

2

C 2019)” เพื่อตอยอดผลงานวิจัยไทยไปสูระดับนานาชาติ

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ไทย-เยอรมัน มจพ. จัดการแขงขันเพื่อพัฒนา

องคความรูดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1 ป 2562

 ผูชวยศาสตราจารย  ดร. พงษศักดิ์  กีรติวินทกร ผูอำนวยการ 
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ไทย-เยอรมัน                        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เปน             
ประธานเปดการแขงขัน เพื่อสงเสริมการพัฒนาองคความรูดาน              
หุนยนตและระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
ครั้งที่ 1 ป 2562 เพื่อพัฒนาและสรางความรู ดวยคายกิจกรรมตาม 
แนวทางการเรียนการสอนแบบ STEM ตระหนักถึงความสำคัญของ 
การพัฒนาเขตพื้นที่ EEC ในกลุมอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบ 
อัตโนมัติ ณ อาคารกิจการรับรองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่  
16 – 21 ธันวาคม 2562  

มจพ.จัดการประชุมทางวิชาการ (สออ.) ประจำประเทศไทย คร้ังท่ี 44 ASAIHL THAILAND CONFERENCE 

 ศาสตราจารย ดร. สชุชัวรี สวุรรณสวสัดิ ์
ประธาน สออ.ประเทศไทย เปนประธาน            
เปดการประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบัน            
การศึกษาข้ันอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต (สออ.) ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ASAIHL THAILAND CONFERENCE โดยมี 
ศาสตราจารย ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร 
เหนือ (มจพ.) กลาวรายงาน ในปนี้ มจพ. 
เปนเจาภาพจดัการประชมุ เพือ่คดัเลอืกตวัแทน 
ประเทศไทยไปนำเสนอผลงานในการประชุม
ทางวิชาการของ ASAIHL International 
Conference 2020 ระหวางวนัที ่18-19 มถินุายน 2563 ณ ประเทศโปแลนด โดยมีผลงานของ รองศาสตราจารย ดร. ทววิรรณ กงัสดาน 
จาก มจพ. เขารวมนำเสนอดวย ณ โรงแรมอโนมาแกรนด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

 ศาสตราจารย ดร.สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิการบดี                       
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
เปนประธานเปดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
“2019 Research, Invention, and Innovation Congress 
(RI2C 2019)” เพ่ือเปนการสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัย    
เปนการสรางเครือขายการวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ 
เปนเวทีการแลกเปล่ียนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยท่ี
มีคุณภาพและสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัยนำไปสู
การเพ่ิมจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตอไป โดยไดรับเกียรติจากนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย 
เปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ และคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ 
จัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ โรงแรม 
อโนมาแกรนด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
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คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ

วิทยาลัยสุดสะกะเพื่อการบริหารและเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มจพ. ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 รองศาสตราจารย ดร.สุรพันธ ยิ้มม่ัน คณบดีคณะ 
วิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ    
ทางวิชาการกับ นางวันคำ สุลิยา ประธาน วิทยาลัยสุดสะกะ             
เพื่อการบริหารและเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพ่ือสรางความรวมมือทางดานวิชาการ              
และทางดานการจัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยน   
นักศึกษาระหวางสองสถาบัน โดยมีคณะผูบริหารของคณะ    
วิทยาศาสตรประยุกต มจพ. เขารวมเปนสักขีพยาน ณ หองประชมุ 
วิทยาลัยสุดสะกะเพื่อการบริหารและเทคโนโลยี (สปป.ลาว) 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

 รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผูชวยอธิการบดี 
ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนาม 
บันทึกขอตกลงความรวมมือ กับ พันตรี ศิริชัย ทรัพยศิริ              
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดยมี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผูชวยอธิการบดี
ฝายพฒันาสิง่แวดลอมและกายภาพ มจพ. รวมเปนสกัขพียาน 
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือในการบริหารจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส โดยสนับสนุนใหความชวยเหลือแกคน 
พิการผานสมาคมในรูปแบบตางๆ โดยเปนโครงการนำรอง 
ใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นำไปตอยอดเพื่อ
ชวยเหลอืสงัคมตอไป ณ หองประชมุ 215 อาคารอเนกประสงค 
มจพ. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

มจพ. ผนึกกำลังบริษัทญี่ปุน พรอมรวมฉลองความสัมพันธ 10 ป 

กับ Kyushu Institute of Technology (Kyutech)

 ศาสตราจารย ดร.สชุาต ิ เซีย่งฉนิ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
พรอมดวยคณะผูบริหาร เขาเยี่ยมชม 
ศกึษาดงูาน รวมฉลอง 10 ป ความสมัพนัธ 
ระหวาง มจพ. และ Kyushu Institute 
of Technology (Kyutech) โดยมี  
กจิกรรมระหวางมหาวทิยาลยัรวม 5 ดาน 
อาท ิหุนยนตและระบบอตัโนมตั ิดาวเทยีม 
และอวกาศ กลศาสตรของไหล วศิวกรรม
โยธาและวิศวกรรมความเที่ยงตรง มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงาน ในระดับบัณฑิตศึกษา และบริษัท Space BD Bring dreams and 
commerce into Space เปนบริษัทเพื่อการปลอยดาวเทียมสูอวกาศ ไดรับการรับรองจาก Jaxa เขาศึกษาดูงานตามคำเชิญของ                        
สถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนตางๆ ณ ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 2-5 ตุลาคม 2562
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พระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับผูไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ               
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย จำนวน 3 ทาน 

รองศาสตราจารย ดร.อรุษ เพชรเชิดชู 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 
ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
ตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 

รองศาสตราจารย ดร.ธานินทร ศิลปจารุ 
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ 
ตั้งแตวันที่ 24 ตุลาคม 2561 

รองศาสตราจารย ดร.พทิยา แจมสวาง 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร  
ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
ตั้งแตวันที่  21 กันยายน 2561 
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