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1155 3377
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาบัตร              
แกบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 (2563)                 

นักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. ควารางวัลชนะเลิศในการประกวดหนังสั้น                         
“วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” จากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

อธิการบดี มจพ. ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2564 
จากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)       

มจพ. วิทยาเขตระยอง มอบเงินสนับสนุน
โครงการผาตัดตอกระจกและดวงตา ใหกับโรงพยาบาลระยอง        

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 (2563)

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำเนนิแทนพระองค ในการพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแกบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปการศึกษา 2562 
มีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 5,355 คน โดยมี ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 
นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กราบบังคมทูล 
พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา เฝาฯ รับเสด็จ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันที่                 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)2

มจพ. จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคลายวันเสด็จสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มจพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9 

วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2563

มจพ. จัดพิธีวางพานพุมถวายราชสักการะ 

พระบรมราชานุสาวรีย “พระบิดาแหงวิทยาศาสตร ไทย” ในหลวงรัชกาลที่ 4

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เปนประธานในพิธีบำเพ็ญ 
พระราชกศุลอทุศิถวาย เนือ่งในวนัคลายวันเสดจ็สวรรคต พระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 (13 ตุลาคม 2563) เพ่ือนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
อันหาที่สุดมิไดและเพื่อเปนการแสดงความกตัญุตา พระผูทรงคุณ 
อันประเสริฐ มีพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแดพระสงฆจำนวน 10 รูป 
และถวายปจจัยเพ่ือรวมงานกฐิน วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) เขตบางซ่ือ 
กทม. โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร เขารวมในพิธี 
เปนจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค อาคารอเนกประสงค มจพ. 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
พระนครเหนอื (มจพ.) เปนประธานในพธิบีำเพญ็พระราชกศุลถวาย เนือ่งในวนัคลาย 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร (ในหลวงรชักาลที ่9) วนัชาต ิและวนัพอแหงชาต ิประจำป พ.ศ. 2563 
(5 ธันวาคม 2563) เพ่ืออุทิศถวายเปนพระราชกุศล เพ่ือนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
อันหาที่สุดมิได และรวมแสดงความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะ ถวายเครื่อง    
ไทยธรรมแดพระสงฆจำนวน 10 รูป โดยมี คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 
เขารวมในพิธีเปนจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค อาคารอเนกประสงค มจพ. 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

 ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
พรอมดวย ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี               
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ .) รวมเปนประธานในพิธีวางพานพุม 
ดอกไมถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี     
ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว 
พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ในหลวง 
รัชกาลที่ 4) ประจำป พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาส 
วันคลายวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบ 
ครบ 216 ป  (18 ตุลาคม 2563)  เพื่อนอมระลึก 
ถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ 
“พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” ทั้งนี้มีคณะ 
ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร มจพ.กรุงเทพฯ 
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ.วิทยาเขต 
ระยอง เขารวมในพิธีโดยพรอมเพรียงกันทั้ง                            
3 แหง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
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อธิการบดี มจพ. ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก วช. 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ มจพ. ไดรับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุง ประจำป พ.ศ. 2563

อาจารย มจพ. ไดรับรางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2563 จาก ปอมท.

 ศ.ดร.อรรถกร เกงพล อาจารยประจำภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา 
พระนครเหนอื (มจพ.) เขารบัโลรางวลัพระราชทาน สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ยกยองเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2563 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 
และประธานสภาผูแทนราษฎร เปนประธานในพิธี ในงานการประชุมวิชาการ ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
(ปอมท.) ณ หองอีเทอรนิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีและอาจารยประจำหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุและ 
การผลิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ (สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย) 
ประจำปงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยมีผูสนใจเสนอ                     
ผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแหงชาติ รวมทั้งสิ้นจำนวน 550 ผลงานจากทั่วประเทศ 
ประกาศผลเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

 รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝายวิชาการ        
และอาจารยประจำภาควิชาสถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตร 
ประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) เขารับมอบเข็มประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 
ดาวรุง ประจำป พ.ศ. 2563 โดยมี ศ.ดร.กิตติพงศ กิตยารักษ                
ผูอำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย 
(องคการมหาชน) และ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง ประธานในพิธีมอบรางวัล ในงาน TGS 
Innovated in Thailand : นวัตกรรมไทยคิด ไทยทำ ไทยใช 
ไทยรอด จดัโดยสมาคมนกัเรยีนทนุรฐับาลไทย โดยมีคณะผูบรหิาร 
เขารวมแสดงความยนิด ีณ รอยลั พารากอนฮอล สยามพารากอน 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563
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นักวิจัย มจพ. ไดรับทุน “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” (TRF Senior Research Scholar)

ประจำป พ.ศ. 2564

ศูนยวิจัยวัสดุอาคารและงานกอสราง คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. 

ควารางวัลชนะเลิศในโครงการ “Sustainable Concrete of Living 2019”

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. 

ควา 3 รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมระดับชาติ ครั้งที่ 3

 นักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ควา 3 รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมระดับชาติ ครั้งที่ 3 
ในหัวขอ สิ่งแวดลอมนาอยูในทศวรรษหนา (ค.ศ. 2021 - 2030) จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอมไทยรวมกับมหาวิทยาลัย
บูรพา มีรางวัล ดังนี้ 1. รางวัล Best Oral Presentation จากผลงานวิจัยเรื่อง การสกัดพรีไบโอติกจากเปลือกทุเรียน 2. รางวัลดีมาก 
จากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอรจากผลงานวิจัยเรื่อง การกำจัดนอรฟล็อกซาซินในน้ำดวยระบบพลาสมาดิสชารจ 3. รางวัลดีมาก 
จากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร จากผลงานวิจัยเรื่อง การบำบัดไขมันดวยตะกอนจุลินทรียจากระบบบำบัดน้ำเสีย                                      
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2563

 ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง อาจารยประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
อาหารและสิง่แวดลอม คณะวทิยาศาสตรประยกุต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) และหัวหนาโครงการงานวิจัย ไดรับการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย 
และนวัตกรรม ทุนสงเสริมกลุมวิจัย “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” (TRF Senior Research 
Scholar) ประจำป พ.ศ. 2564 จากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) วัตถุประสงคเพื่อ 
สนับสนุนนักวิจัยอาวุโสท่ีมีความสามารถและมีผลงานเปนที่ประจักษและไดรับการ                                    
ยอมรับท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมท้ังสรางนักวิจัยรุนใหมท่ีมีความสามารถ 
ใหแกประเทศ เนนการพัฒนาทีมงาน โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนผูสรรหา                   
จากการสำรวจรายชื่อนักวิจัยชั้นนำแหลงตาง ๆ รวมทั้งการเสนอชื่อจากผูทรงคุณวุฒิ 

 นายภัทรชัย พงศโสภา นายดารกร อินทรบุตร และ               
นายบูชิต มาโห ศูนยวิจัยวัสดุอาคารและงานกอสราง (CMBRC) 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) ควารางวัลชนะเลิศในการแขงขันโครงการ 
“Sustainable Concrete of Living 2019” จากผลงานโคมไฟ 
คอนกรตี (Concrete Lamp) โดยมแีนวความคดิในการสงเสรมิและ 
สรางจติสำนกึรกัสิง่แวดลอมใหกบัประชาชน โดยการนำวสัดเุหลอืใช 
มาออกแบบผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับคอนกรีตผสมเสร็จ                     
ทำใหเกิดประโยชนเพ่ือลดปญหาการจัดการขยะ และดูแลส่ิงแวดลอม 
เพื่อความยั่งยืน สรางรายไดใหแกชุมชน จัดโดยบริษัท ปูนซีเมนต 
นครหลวง จำกัด รวมกับมหาวิทยาลัยสยาม เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2563
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นักศึกษา คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ควารางวัลชนะเลิศและอีก 5 รางวัล

ในการประกวดออกแบบส่ิงประดิษฐเชิงนวัตกรรม โครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. 

ไดรับรางวัลทุนการศึกษาบุคคลและองคกรดีเดนทางวิทยาศาสตร ครั้งที่ 53 ประจำป พ.ศ. 2563

 นกัศึกษา ภาควชิาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม 
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
พระนครเหนือ (มจพ.) ควา 6 รางวัล จากการประกวดออก
แบบส่ิงประดิษฐเชิงนวัตกรรม โครงการ Covestro Innovation 
Design Contest 2020 สดุยอดนกัออกแบบสิง่ประดษิฐเชงิ 
นวัตกรรมในหัวขอ “โลกแหงนวัตกรรมเพ่ือการใชชีวิตอยาง 
ยัง่ยนื" จากผูเขาแขงขนักวา 100 ทมีทัว่ประเทศ ดงันี ้รางวลั 
ชนะเลิศ ผลงาน SUCKER เครื่องดูดขยะในน้ำ จากทีม 
ปลาครึ่งตัว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน Push your 
air sub จากทีม AREA 51 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัย   
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ควา 3 รางวัล    
ยอดเย่ียม ทุนการศึกษาบุคคลและองคกรดีเดนทางวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ 53 ประจำป พ.ศ. 2563 จากมูลนิธิศาสตราจารย ดร. 
แถบ นีละนิธิ ดังน้ี รางวัลผลการศึกษายอดเย่ียมทางวิทยาศาสตร 
ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม                   
ขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิตและรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม               
ขัน้วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ โดยมีคณาจารยคณะวทิยาศาสตร 
ประยุกตเขารวมแสดงความยินดี ณ คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 

 ทีม หวานเจี๊ยบ และทีม Cubic Film นักศึกษา ภาควิชาครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ควารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ของคณะกรรมการสิทธิ 
และจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ พรอมทั้งเขารับรางวัลในงานวิศวกรรมสถานแหงชาติ 
โดยทีมหวานเจี๊ยบ ผลิตหนังสั้นเรื่อง “Civil Eng Survival Fight For Future” ทีม Cubic Film ผลิตหนังสั้นเรื่อง “IF YOU DO 
(ถาคุณทำ)” ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

นักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. ควารางวัลชนะเลิศในการประกวดหนังสั้น 

“วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” จากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

ผลงาน Pure Air Wall Innovation จากทมี PURE AIR WALL รางวลัชมเชย 2 รางวลั จากทมี E-cold Bus stop และทมีมันจบเเลวอนาคนิ 
และรางวัล Popular Vote ผลงาน Push your air sub จากทีม AREA 51 ณ อาคาร True Digital Park เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563
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มจพ. สงมอบ “ยานใตน้ำไรคนขับ” (UUV) ใหกับการประปานครหลวง (กปน.)

มจพ. รวมกับ สอวน. จัดการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th TChO2020)

มจพ. รวมประชุมภาคีความรวมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium : TSC) 

ขับเคลื่อนโครงการเทคโนโลยีอวกาศ

 ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เปนประธาน 
พธิสีงมอบ “ยานใตนำ้ไรคนขบั” (UUV) ใหกบัการประปา 
นครหลวง (กปน.) โดยมีคุณสุนิสา นาคเสน ผูเชี่ยวชาญ 
การประปานครหลวง ระดับ 10 เปนผูแทนการรับมอบ 
งานวิจัยนี้มี ผศ.ดร.รามิล เกศวรกุล อาจารยประจำภาค
วชิาวศิวกรรมการผลติ คณะวศิวกรรมศาสตร เปนหวัหนา 
โครงการ วตัถปุระสงคเพือ่ชวยตรวจสอบรอยรัว่ทอสงนำ้
ประปา เนื่องจากปจจุบันเกิดการสูญเสียน้ำประปา 
ประมาณ 30% ของน้ำประปาที่ผลิตไดซึ่งเกิดจากการรั่ว

ของทอประปาและทอประธาน ยานใตน้ำไรคนขับ (UUV) สามารถตรวจหาตำแหนงรอยรั่วเพื่อการซอมแซม ชวยลดการสูญเสียของ 
น้ำประปา ชวยแกปญหาการสงน้ำประปาสูประชาชนใหไดมีน้ำใชอยางเพียงพอ ณ หองประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี มจพ. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

 รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี      
รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) เปนประธานพธิเีปดการแขงขนั 
เคมีโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 16 จัดโดย 
มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและ            
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา            
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ 
เจ าฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวง 
นราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) และ                 
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร 
ประยุกต มจพ. รวมเปนเจาภาพ เพ่ือเปน 
เวทีสำคัญสำหรับเยาวชนรุนใหมที่จะไดแสดงออกถึงศักยภาพทางดานการวิเคราะหและสังเคราะหปญหาที่ซับซอนดานเคมีทั้งภาค          
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพและความเขาใจดานวิชาการรวมกัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศที่มีความ                  
สามารถในการแขงขันเปนตัวแทนไปแขงขันในระดับประเทศตอไป ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค มจพ. เมื่อวันที่                        
5 ธันวาคม 2563 

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) เขารวมภาคีความรวมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศ 
ไทย (Thai Space Consortium : TSC) และเขาพบ พล.อ.ประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เพ่ือรายงานแผนการดำเนินการภายใตภาคี 
เครือขาย โดยมี ศ.ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ อาจารย ดร.พงศธร 
สายสุจริต รักษาการผูอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติ 

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ มจพ. วัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นดวยองคความรูและความพรอมทางวิศวกรรม 
และเทคโนโลยีระดับสูง ตามโครงการภาคีความรวมมือเทคโนโลยีอวกาศไทย ภายใตหนวยงานในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ณ ตึกไทยคูฟา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
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พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม กทม. (วัดนอย)

มจพ. วิทยาเขตระยอง มอบเงินสนับสนุนโครงการผาตัดตอกระจกและดวงตา ใหกับโรงพยาบาลระยอง

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เปนประธานในพิธีอัญเชิญ 
พระนิรันตราย ขนาดหนาตักกวาง 60 นิ้ว ขึ้นเปนพระประธาน 
ประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสรางสวนปากลางกรุง 
วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
เพื่อเปนพุทธบูชา เปนศูนยรวมแหงศรัทธา เปนสิริมงคล 
แกพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย และเพ่ือเปนสิริมงคลแกมหาวิทยาลัย 
เนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ 60 ป โดยมีคณะผูบริหาร 
บุคลากร และประชาชนในชุมชนเขารวมพิธีเปนจำนวนมาก 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563

มจพ. รวมจัดงานทอดผาปาสามัคคี 3 พระจอมเกลา ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

 ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา 
และศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) รวมเปนประธานในงานทอดผาปาสามัคคี 3 
พระจอมเกลา ประจำป 2563 โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบรุ ี(มจธ.) และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา 
คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รวมกันจัดงานทอดผาปาสามัคคี 3 
พระจอมเกลา ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง 
ประจำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช 
(รชักาลที ่4) เนือ่งในโอกาสวนัพระบรมราชสมภพ ครบ 18 รอบ 
ปนักษัตร 216 ป เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 

 ศ.ดร.ธานินทร ศิลปจารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พรอมดวยนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมมอบเงินสนับสนุนโครงการผาตัดตอกระจก 
และดวงตา จำนวน 330,000 บาท ใหกับโรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง โดยมี นายแพทย สุกิจ บรรจงกิจ รองผูอำนวยการฝายการแพทย 
โรงพยาบาลระยอง และนายแพทย วิชาญโชคเรืองสกุล รองผูอำนวยการดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เปนผูแทนรับมอบ พรอมทั้งมอบอุปกรณสำหรับใชปองกันเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ มจพ. ตระหนักถึงความสำคัญในการเปนสวนหนึ่งของ             
ชุมชนและพรอมที่จะชวยเหลือสงัคม และประเทศชาติสืบตอไป เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563
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หุนยนตแบงปน นวัตกรรมปองกันโรคโควิด-19 จากศูนยนวัตกรรมหุนยนตและความแมนยำขั้นสูง 

(IRAPs) เขารวมงาน Thailand Sustainability EXPO 2020

มจพ. ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

 ศูนยนวัตกรรมหุนยนตและความแมนยำขั้นสูง (IRAPs) คณะ      
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) โดยมี ผศ.ดร.เชิดพงษ ดีเลิศไพบูลย และ อาจารยนพดล พัดชื่น 
นำผลงาน “หุนยนตแบงปน” นวัตกรรมปองกันโรคโควิด-19 เขารวม    
แสดงในงาน Thailand Sustainability EXPO 2020 โดยหุนยนตแบงปน 
หรือ IRAPs SHaRE-aGIVeR เปนหุนยนตที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยจาก
ศูนย IRAPs และไดรับการสนับสนุนจากเครือขายทางวิชาการ ซึ่งทำ                
หนาท่ีชวยเหลือทีมบุคลากรทางการแพทยในการดูแลรักษาผูปวยโรค                 
โควิด-19 ท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ กรมแพทยทหารเรือ 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ณ ช้ัน 5 ศูนยการคาสามยานมิตรทาวน เมื่อวันที่ 1-4 
ตุลาคม 2563

 ศ.ดร.สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ 
คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผูอำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ 
จำกัด (มหาชน) ผูผลิตภายใตแบรนด "ฟารมเฮาส" โดยไดรับเกียรติจาก               
ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข และ ศ.ดร.ธีรวุฒิ 
บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ใหเกียรติเปนสักขีพยาน พรอมดวย 
คณะผูบริหารของทั้งสององคกร รวมในพิธีลงนาม วัตถุประสงคเพื่อขยาย              
ความรวมมอืในการพฒันานกัศกึษาและบคุลากรของมหาวทิยาลัยและบรษิทั
ในเครือ ทางดานอุตสาหกรรม การผลิตและการบริการดานอาหาร ดานโลจิสติกส 
และระบบอัตโนมัติ ดานตลาดดิจิทัล เพื่อเสริมสรางเครือขายความรวมมือผานการฝกอบรม และถายทอดเทคโนโลยีในองคความรู 
ระหวางกัน ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
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