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นักศึกษา มจพ. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน Space Flying Robot Programming 
Challenge 2020 และเปนตัวแทนประเทศไทยเขาแขงขันชิงแชมปเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุน

มจพ. สงมอบตูอบฆาเชื้อดวยรังสียูวีใหกับโรงพยาบาลทางภาคใต
โดยมี บ.ไปรษณีย ไทย จำกัด จัดสงฟรีโดยไมมีคาใชจาย

มจพ. แถลงขาวนวัตกรรมดานความปลอดภัยเพื่อรับมือกับ
สถานการณโควิด-19 พรอมมอบนวัตกรรมใหกับโรงพยาบาล

ศูนยวิจัยเผากากของเสีย คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ.ผลิตและสราง
เตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก โดยสงมอบนวัตกรรมตนแบบใหกับมหาวิทยาลัย

 นายธีรโชติ เมืองจำนงค นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นายตุลา ชีวชาตรีเกษม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. และนายสิรภพ 
เวสนไพบูลย นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อดีตนักเรียนโรงเรียนเตรียม    
วิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน) จากทีมวอน สเปซวาย ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
จากการแขงขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020                   
เปนการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรควบคุม หุนยนต Astrobee ซึง่เปนหุนยนต 
ผูชวยนักบินอวกาศ ใหปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย มีทีมเขาแขงขันท้ังหมด 
151 ทีม จากทั่วประเทศ โดยทีมวอน สเปซวายเปนตัวแทนประเทศไทยเขา 
แขงขนัในรายการ Kibo Robot Programming Challenge รอบชงิแชมปเอเชยี 
ณ ศูนยอวกาศสึกุบะ ประเทศญี่ปุน ในเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้ ทีม Destiny 
จากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน สมาชิกทีมประกอบดวย 
นายธนศักดิ์ จารุวรรณ นายวรพล ชวยวงศ นายภูรินท กิจสกุล ไดรับรางวัลรอง 
ชนะเลิศ ในการแขงขันรายการเดียวกันนี้ ณ หองประชุม อาคารสราญวิทย 
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 
2563

นักศึกษา มจพ. ไดรับรางวัลชนะเลศิ 

การแขงขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020

และเปนตัวแทนประเทศไทยเขาแขงขันชิงแชมปเอเชีย ณ ประเทศญ่ีปุน
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บัณฑิตวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. 

จัดโครงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มจพ. จัดฝกอบรมออนไลน อาสาสมัครนักศึกษา มจพ. ตานภัยโควิด (อสม.มจพ.)

 ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) ประธาน
เปดการฝกอบรมอาสาสมคัรนกัศกึษาตานภยัโควดิ (อสม.
มจพ.) โดยมี ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝาย             
กิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กลาวรายงาน 
เปนโครงการความรวมมือระหวาง กองกิจการนักศึกษา 
องคการนกัศกึษา สภานกัศกึษา และสโมสรนกัศกึษาของ 
มจพ. ทั้ง 3 วิทยาเขต มีนักศึกษาเขารวมเปนอาสาสมัคร 
จำนวน 640 คน รับการฝกอบรมเรื่องการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อทำหนาที่ให                         
คำแนะนำแกเพื่อนนักศึกษาและนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตน โดยไดรับเกียรติจาก นายแพทยโสภณ เอี่ยมศิริถาวร 
ผูอำนวยการกองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปนวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีอาสาสมัครนักศึกษาเขารวมประชุม
อบรมออนไลนจำนวน 300 คน ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน และวิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี

 รศ.ดร. กฤษณ อางแกว รองคณบดีฝายกิจการ 
นักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย ผศ.ดร. สุนันฑา 
สดสี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ดิจิทัล มจพ. เปนประธานรวมในโครงการปลูกฝง 
คุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เพือ่ใหบคุลากรของทัง้ 2 หนวยงานรวมในกจิกรรม 
ทีช่วยเหลอืสงัคม โดยการมอบถงุผาใสยากลับบาน 
ณ โรงพยาบาลพทุธโสธร และเดนิทางไปถวายเทยีน 
พรรษา ณ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิและวัดโสธรวราราม 
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พรอมท้ังรวมกิจกรรม 
จิตอาสาทำความสะอาดหองน้ำและกวาดลานวัด  
โดยมคีณะผูบรหิารและบคุลากรของทัง้ 2 หนวยงาน 
เขารวมกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

 ผศ. พีระศักด์ิ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
ลงนามความรวมมือทางวิชาการ กับผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี 3 แหง ไดแก นายบุญลือ ทองเกตุแกว ผูอำนวยการ 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
นางสุภาภรณ ปาลโฉม ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน และนายสุทธิพงษ ศรีถัน รองผูอำนวยการฝายวิชาการและแผนงาน 
และความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี วัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพทั้งดานทักษะและความรู โดยคัดเลือก 
นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอนใน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  
ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
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มจพ. แถลงขาวมอบหุนยนตชวยเหลือทางการแพทย IRAPs SHaRE-aGIVeR 

ใหแกคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ

มจพ. มอบชุดผลิตภัณฑ LOVE & CARE ใหแกหนวยงานสาธารณสุข

มจพ. แถลงขาวนวัตกรรมดานความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสถานการณโควิด-19 

พรอมมอบนวัตกรรมใหกับโรงพยาบาล

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดี 
ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ               
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร 
เหนือ (มจพ.) พรอมดวย รศ.นพ.อนันต 
มโนมัยพิบูลย อธิการบดีมหาวิทยาลัย     
นวมินทราธิราช พลเอก นเรนทร สิริภูบาล           
ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
รวมแถลงขาวนวัตกรรมดานความปลอดภัย 
เพือ่รบัมอืกบัสถานการณโควดิ-19 เพือ่สงมอบ 
“ตูอบฆาเชือ้ดวยยวู”ี ใหกบั รพ.วชริพยาบาล 
จำนวน 5 เครื่อง รพ. ภูมิพล 2 เครื่อง              
รพ. ทหารผานศึก 2 เคร่ือง และ รพ. ราชวิถี 9 เคร่ือง โดยทีมนักวิจัยคณาจารยคณะวิทยาศาสตรประยุกตรวมกับโรงเรียนชางฝมือทหาร 
ประดิษฐคิดคน และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มอบ “หนากากปองกันเชื้อโรคแบบแรงดันบวกพรอมชุดกรองอากาศ                
ประสิทธิภาพสูงจากหนากากดำน้ำชนิดเต็มใบ (MINI PAPR)” จำนวน 50 ชุด โดยทีมนักวิจัยคณาจารย วทอ. ประดิษฐคิดคน ในการนี้มี
คณะผูบริหารและสื่อมวลชน เขารวมในงานแถลงขาว ณ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

  ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รอง                     
อธกิารบดฝีายวจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีาร
สนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา 
พระนครเหนอื (มจพ.) พรอมดวยทมีนกัวจิยั
คณาจารยและนักศึกษา ศูนยนวัตกรรม         
หุนยนตและระบบความแมนยำข้ันสูง (Center 
of Innovative Robot and Advanced 
Precision Systems : IRAPs) สงมอบ 
หุนยนตชวยเหลือทางการแพทย IRAPs 
SHaRE-aGIVeR หรือ“หุนยนตแบงปน” 
ใหแกคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 
มหาวทิยาลัยนวมนิทราธริาช โดยมผีูบรหิาร

ระดับสูงและผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาหุนยนตฝายตางๆ รวมในการรับมอบ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกลุมบริษัทโปลิโฟม มอบใหแกคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ แหงละ 1 ตัว ณ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

 อาจารย ดร.รักนรินทร แสนราช ผูชวย                
อธิการบดีฝายการคลังและกิจการท่ัวไป มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
พรอมดวยนางจารุวรรณ ศรีพงษพันธุกุล ผูอำนวยการ 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปนผูแทนมหาวิทยาลัย 
เพือ่ขอบคณุและใหกำลงัใจบคุลากรทางการแพทย 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยนำชดุผลิตภณัฑ LOVE & CARE 
มอบแด ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงสาธารณสขุ และรองผูอำนวยการสถาบนั
บำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)4

คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. ออกแบบและผลิตหนากาก Face Shield 40,000 ช้ิน มอบใหแกสภากาชาดไทย

คณาจารย มจพ. คิดคนงานวิจัยพัฒนา Software สำหรับอุปกรณบนรถไฟฟา

โดยสงมอบใหกับบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS เพื่อนำไปใชจริง

วทอ. มจพ. รวมกับ CPAC และวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 

ผลิตและสราง “หองความดันลบ” เพื่อสงมอบใหกับโรงพยาบาล

 รศ.ดร.สมภพ ตลับแกว หัวหนาโครงการ พรอมดวย อ.ภาณุวัฒน 
สรนนัตศร ีอาจารยคณะครศุาสตรอตุสาหกรรม มจพ. และ ผศ.ชชัวาล ชนิวกิยั 
อาจารยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. รวมคิดคนและพัฒนา                  
Software การประยุกตความนาเชื่อถือ ความสามารถในการบำรุงรักษา 
สำหรับระบบปฏิบัติการขนสงทางราง งานวิจัยนี้ไดพัฒนา Software                       
เพื่อพยากรณอายุการใชงานของอุปกรณรถไฟฟา ไดแก ระบบหามลอ 
ระบบปรับอากาศ ระบบประตูโดยสาร โดยสงมอบใหกับบริษัทระบบขนสง 
มวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณของ          
ตูโดยสารรถไฟฟาใหสอดคลองกับสภาพการใชงานจริง โดยทีมคณะผูวิจัย 
ไดรับทุนสนับสนุนจาก สวทช. เพ่ือพัฒนางานวิจัยใหตอบโจทยเปนประโยชน 
ตอสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

 รศ.ดร.สมิตร สงพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร 
เหนือ (มจพ.) พรอมดวยคณะทำงาน รวมกับบริษัทผลิตภัณฑ 
และวัตถุกอสราง จำกัด (CPAC) และวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ สรางและจัดทำ “หองความดันลบ”                    
ใชสำหรับดูแลผูปวยติดเชื้อโควิด มีประสิทธิภาพชวยปองกัน               
ไมใหเชื้อโรคแพรกระจายออกไปสูภายนอก โดยมีผูมีจิตศรัทธา
รวมสนับสนุนสรางหองความดันลบ จำนวน 31 หอง มอบใหกับ 
รพ. ทางภาคเหนือ และ รพ.ในพื้นที่ชายแดนภาคใต (ปตตานี 
ยะลา นราธิวาส) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

 ผศ.ดร. สรุงัศ ีเดชเจรญิ หวัหนาหองปฏบิตักิาร 
Smart Integrated Design and Manufacturing   
และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะ 
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนอื (มจพ.) สงมอบหนากาก Face Shield 
จำนวน 40,000 ชิ้น ใหแกสภากาชาดไทย โดยมี  
ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปนผูรับมอบ เพื่อให         
บุคลาการทางการแพทยไดใชปองกันเชื้อโรคไวรัส  
โคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) โดยมีมูลนิธิ 
เจริญโภคภัณฑ (CP) เปนผูสนับสนุนงบประมาณ               
ซึ่งไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจาก   
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย . ) 
กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563
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มจพ. สงมอบตูอบฆาเชื้อดวยรังสียูวีใหกับโรงพยาบาลทางภาคใต

โดยมี บ.ไปรษณีย ไทย จำกัด จัดสงฟรีโดยไมมีคาใชจาย

มก. รวมกับ มจพ. และ สกสว. มอบหนากากปองกันสารพิษทางทหาร

พรอมไสกรองมาตรฐานสูง ใหกับศูนยอำนวยการแพทย จังหวัดชายแดนภาคใต

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดี            
ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เขารวม 
ในพิธีมอบหนากากปองกันสารพิษทางทหารพรอม 
ไสกรองตามมาตรฐานสากล จำนวน 30 ชดุ ใหแกคณะ 
ผูบรหิารศนูยอำนวยการแพทย จงัหวดัชายแดนภาคใต 
เพื่อใชเปนสาธารณะประโยชนทางการแพทย โดยมี 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมในการมอบ
หนากากตามโครงการความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (มจพ.) และสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
โดยมีอาจารยทีมวิจัยจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. รวมการออกแบบและพัฒนาหนากาก ณ หองประชุมกำพล อดุลวิทย 
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

มจพ. ลงนามความรวมมือกับ อว.

และสถาบันอุดมศึกษา 19 แหงเปดหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤตโดควิด-19

 รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี รอง 
อธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื 
(มจพ.) รวมลงนามความรวมมือตาม           
โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของ   
ประเทศ รวมกับสถาบันอุดมศึกษา             
19 แหง โดยมี ดร.สุวิทย เมษินทรีย                       
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปน              
ประธานในการลงนามตามโครงการ     
พัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ                 

เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการทำงานในอนาคตหลัง COVID-19 โดยมีสถาบันอุดมศึกษารวมประชุมออนไลนจำนวนกวา 100 คน  
ณ อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

 ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย 
คณะผูบริหาร จัดสงมอบตูอบฆาเช้ือดวยรังสียูวี โดยมีบริษัท 
ไปรษณียไทย จำกัด สาขาบางซ่ือ อำนวยความสะดวก         
ในการจัดสงใหกับโรงพยาบาลทางภาคใตกวา 250 เคร่ือง 
โดยไมมคีาใชจาย ไดแก โรงพยาบาลหวัหนิ โรงพยาบาล 
นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลหาดใหญ โรงพยาบาล 
สิงหนคร โรงพยาบาลปาดงัเบซาร โรงพยาบาลวชิระภเูกต็ 
โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสายบรุ ี
โรงพยาบาลระแงะ โรงพยาบาลบาเจาะ โรงพยาบาล 
สุไหงโกลก โรงพยาบาลจะแนะ ฯลฯ จัดสงเมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2563



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)6

สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มจพ. 

มอบหนากากเสริมแผนกรองเสนใยนาโน ใหกับ รพ.รามาธิบดี

คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. มอบเจลแอลกอฮอล 

หนากากผาใหกับกองพิสูจนหลักฐานและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการปองกันโรคโควิด-19

 คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) มอบเจลแอลกอฮอลฆาเช้ือและหนากากผา 
ใหแกกองพิสูจนหลักฐาน สำนักงานตำรวจแหงชาติ จ.นนทบุรี จ.นครราชสีมา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ชุมชน เพื่อใชใน 
การปองกนัการแพรระบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 (COVID-19) โดยม ีผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธกิารบดฝีายกจิการ 
นกัศกึษาและศษิยเกาสมัพนัธ รศ.ดร.เสาวณติ สขุภารงัษ ีรองอธกิารบดฝีายวชิาการ รศ.ดร.สรุพนัธ ยิม้ม่ัน คณบดคีณะวทิยาศาสตรประยกุต 
และคณะผูบรหิารมหาวทิยาลยั เปนผูมอบใหกบั พ.ต.อ.ศภุชยั ไตรสมบรูณ ผูกำกบัการกองพสิจูนหลกัฐาน จ.นนทบรุ ีผูแทนกองพสิจูน 
หลักฐานจังหวัดนครราชสีมาและผูแทนชุมชนเปนผูรับมอบ ณ คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ออกแบบและผลิตกลองปองกันการแพรกระจายเชื้อผูปวย 

มอบใหสถาบันบำราศนราดูร เพื่อปองกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย

 ผศ.ดร. ปตณิตัต ตรวีงศ ผูอำนวยการ 
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
พรอมดวยบุคลากรสำนกัพฒันาเทคนคิศกึษา 
สงมอบ “กลองปองกันการแพรกระจายเชื้อ 
ผูปวย” ใหแกสถาบนับำราศนราดรู กระทรวง 
สาธารณสุข เพื่อปองกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) สำหรับ 
บุคลากรทางการแพทย โดยไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณจากบคุลากรสำนกัพฒันาเทคนคิ
ศกึษา มจพ. ณ สถาบนับำราศนราดรู เมือ่วนัที ่
1 เมษายน 2563

 ศ.ดร.ปฏิพัทธ ทวนทอง ผูอำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) พรอมดวยบุคลากร สงมอบ “หนากากเสริมแผนกรองเสนใยนาโน” 
ผลงานวจิยัของ รศ.ดร.นพวรรณ ชนญัพานชิ หวัหนาศูนยวจิยับรูณาการ 
นาโน มจพ. จำนวน 1,000 ช้ิน ใหแกศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน 
โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย 
โดยมี รศ.พญ.ประสาทนยี จนัทร ผูชวยผูอำนวยการอาวโุส โรงพยาบาล 
รามาธิบดี เปนผูรับมอบ ณ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
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มจพ. รวมกิจกรรมการจัดโรงทานมอบถุงยังชีพตามโครงการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน

ผู ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย)

ศูนยวิจัยเผากากของเสีย คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. ผลิตและสรางเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก

โดยสงมอบนวัตกรรมตนแบบใหกับมหาวิทยาลัย

 อาจารย ดร.รักนรินทร แสนราช 
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและกิจการ 
ท่ัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวยคณะ 
ผูบรหิาร บคุลากร รวมกิจกรรมการจดั
โรงทานมอบถุงยังชีพ ตามโครงการ              
ชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนผูได 
รับผลกระทบในสถานการณแพรระบาด 
ของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม 
2019 หรือโควิด-19 สนองพระดำริ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระพุทธิสารโสภณ เจาอาวาสและคณะสงฆวัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) เปนเจาภาพ 
ในการดำเนินการจัดงาน โดยมหาวิทยาลัยรวมบริจาคปจจัยและมอบหนากากอนามัย พรอมทั้งเจลแอลกอฮอลถวายแดพระสงฆ 
สำนักงานเขตบางซื่อ และประชาชนที่มารวมงาน ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) กทม. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

 รศ.ดร. สมรฐั เกดิสุวรรณ หวัหนาศนูยวจิยัเผากากของเสยี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
รวมกันวิจัยผลิตและสราง เตาเผาขยะติดเช้ือขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ 
สำหรับเผาทำลายหนากากอนามัยและขยะติดเช้ืออ่ืนๆ เปนเตาเผาขยะ 
ที่มีระบบ 2 หองเผาไหม ทำใหไมมีเขมาควัน และเครื่องนี้เผาจาก 
ลางข้ึนบน สามารถกำจัดขยะไดโดยใชพลังงานไฟฟาตามบานเรือน 
เหมาะสำหรับสถานพยาบาลขนาดเล็ก สถานศึกษาและชุมชน                
โดยศูนยวจิยัเผากากของเสยีไดสงมอบเตาเผาตนแบบใหกบั มจพ. 
เพื่อใชประโยชนภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

มจพ. สงมอบตูตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก

ใหแกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหารเพื่อใชในการคัดกรองโรค

 รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝาย   
พัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย                   
อ.ดร.เต็มสิริ ทรัพยสมาน รองคณบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. รวมสงมอบ 
ตูตรวจโรคโควดิ-19 ความดนับวก ใหแกสถาบนัวจิยั 
วิทยาศาสตรการแพทยทหาร โดยมี พลตรี ธไนนิธย 
โชตนภูติ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร 
การแพทยทหาร เปนผูรบัมอบ เพือ่ใชในการลดความ           
เสี่ยงและเปนประโยชนตอบุคลากรทางการแพทย 
โครงการตูตรวจโรคโควดิ-19 ความดนับวก ไดรบัการ 
สนนัสนนุจาก “กองทนุพฒันามหาวทิยาลัยและตาน
ภัย โควิด มจพ.” และองคกรเครือขายพันธมิตรทาง
วิชาการ ทั้งนี้ไดมอบให รพ.เพชรบูรณ จำนวน 1 เครื่อง ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)8

นักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

ไดรับรางวัล 

Best Photo Beautiful Thailand

มจพ. มอบชุดผลิตภัณฑ LOVE & CARE 

ใหแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เพื่อสงกำลังใจตานภัยโควิด

 นายสุทธิดล สังขรัตน นักศึกษาภาค 
วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยแีละ 
การจดัการอตุสาหกรรม มหาวทิยาเทคโนโลยี
พระจอมเกล าพระนครเหนือ  (มจพ . ) 
วิทยาเขตปราจีนบุรี และประธานชมรม 
Photo มจพ.ปราจีนบุรี ชนะการประกวด 
ถายภาพไดรับรางวัล Best Photo Beautiful 
Thailand ในงาน Playboy Awards 2020 
ประจำเดือนเมษายน 2020 จากการถายภาพ 
หนาอาคาร คณะเทคโนโลยีและการจัดการ 
อุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
รบัรางวลั ณ ทาวนอนิทาวน กรงุเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

 ศ.ดร. สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) มอบชุดผลิตภัณฑ LOVE & CARE ผลิตโดยคณาจารย 
และนกัศึกษาของ มจพ. ใหกบัคณะกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิผูบรหิาร คณาจารย 
และบุคลากรทั้ง 3 วิทยาเขต เพื่อใชปองกันและดูแลสุขภาพจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบดวย หนากากผา 
และแผนกรองนาโน เจลแอลกอฮอล สบูพรอมถงุตาขายตฟีองสำหรบัลางมอื 
เพื่อขอบคุณทุกคนที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการปฏิบัติตามมาตรการ          
ปองกันการแพรระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563
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