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ค�ำอวยพรจำกนำยกสภำมหำวทิยำลัย

เนื่องในวำระดิถีขึ้นปีใหม่ 
พ.ศ. 2564 

(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

	 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	พ.ศ.	2564	ผมขอให้บุคลากรและนักศึกษา	รวมทั้งศิษย์เก่า
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ทกุคนได้ถอืโอกาสอนัดนีี	้เป็นการ
เริม่ต้นชีวติใหม่	พร ้อมท่ีจะพัฒนาครอบครัวของท่านและมหาวิทยาลัยของพวกเราให้
มคีวามมัน่คง	และเจรญิก้าวหน้ายิง่ขึน้ไป	เพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	สงัคม	และประเทศชาติ
โดยบุคลากรและนักศึกษา	มจพ. ทุกคน	ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต	อุทิศตน	มีความสามัคคี
และมีวินัยในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่ตนรับผิดชอบ	รวมทั้งระดมความคิดที่สร้างสรรค	์
เพื่อพัฒนา	มจพ.	ของเราสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล	และเป็นที่พึ่งของสังคม
ผู้ด้อยโอกาส	
	 ผมขอถือโอกาสนี้	อวยพรให้บุคลากรและนักศึกษา	รวมทั้งศิษย์เก่าของ	มจพ.	ทุกคน
จงประสพแต่ความสขุ		มีสุขภาพที่แข็งแรง	และสมหวังในชีวิตตลอดปีใหม่	2564
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ค�ำอวยพรจำกอธิกำรบดี
เนื่องในวำระดิถีขึ้นปีใหม่ 

พ.ศ. 2564

	 ในวาระดถิขีึน้ปีใหม่	พ.ศ.	2564	ผมในนามอธกิารบด	ีขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ด้ร่วมแรงร่วมใจกนั
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง	
โดยคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านล้วนเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญในการส่งเสริม	และสนับสนุนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย	ให ้บรรลุ วัตถุประสงค ์ครบทุกด ้าน	ซึ่ งตลอดระยะเวลาท่ีผ ่านมา							
ผมและทีมผู้บริหารได้ทุ่มเทแรงกาย	แรงใจ	และได้ร่วมกันน�าเสนอแนวคิดในการบริหารกิจการ
ของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ	เพื่อที่จะท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	
และศิษย์เก่าทุกท่าน	โดยในรอบปีท่ีผ่านมาปัญหาด้านสภาพอากาศ	และโรคภัยต่าง	ๆ		ที่มีเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง	ท�าให้เกิดการบรูณาการการศกึษา	และการบรหิารงานในรปูแบบใหม่	ผมได้เหน็ศกัยภาพ
ของคณาจารย์	บคุลากร	นกัวจิยั	และนกัศกึษา	รวมไปถงึ	ศษิย์เก่า	ทีร่่วมกนัแก้ไขปัญหาและปรับเปล่ียนวิธี
การปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้อย่างเหมาะสม	โดยยงัคงอยูใ่นกฎระเบยีบทีม่หาวทิยาลยัได้ขอความร่วมมอื
ไปอย่างเคร่งครัด	และมหาวทิยาลยักไ็ด้ผลกัดนัผลงานวจิยัของนกัวจิยัในหลากหลายสาขา	เพือ่ตอบสนอง	
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง	
	 ในโอกาสอนัเป็นมงคลนี	้ผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นสากลโลกทีเ่คารพ
นบัถอื	โปรดดลบนัดาลประทานพรให้	คณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	บคุลากร	นกัศกึษา	ศษิย์เก่าทกุท่านและ
ครอบครัว	ประสพแต่ความสุขความเจริญ	ประสพความส�าเร็จในทุก	ๆ	ด้านของชีวิต		มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง	ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติทั้งปวง	สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน)

อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
ตั้งแต่วันที่	2	มีนาคม	2558	

7. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  กุลธนปรีดา  

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
ตั้งแต่วันที่	20	กรกฎาคม	2558

8. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์  

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ	
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร	
ไทย-เยอรมัน	
ตั้งแต่วันที่	5	สิงหาคม	2558	

9. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน 

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตั้งแต่วันที่	17	พฤศจิกายน	2558	

10. ศาสตราจารย์ ดร.สทุธิศกัดิ ์พงศ์ธนาพาณชิ  

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร		
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	
ตั้งแต่วันที่	7	มีนาคม	2559	

11. ศาสตราจารย์ ดร.วิไล  รังสาดทอง  

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	
ตั้งแต่วันที่	7	มิถุนายน	2560	

12. ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  พิสุทธิ์ไพศาล 

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า							
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
ตั้งแต่วันที่	26	ตุลาคม	2555

3. ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง  

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
ตั้งแต่วันที่	18	มิถุนายน	2556

4. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง  

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
ตั้งแต่วันที่	19	พฤศจิกายน	2556

5. ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล 

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
ตั้งแต่วันที่	22	ธันวาคม	2557	

6. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร  เก่งพล  

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
ตั้งแต่วันที่	27	พฤษภาคม	2537	

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
ตั้งแต่วันที่	2	กรกฎาคม	2553

2. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน 

คณำจำรย์ มจพ. ที่ได้รับพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม 

แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งศำสตรำจำรย์
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ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร	
ไทย-เยอรมัน	
ตั้งแต่วันที่	29	มิถุนายน	2561	

19. ศาสตราจารย์ ดร.นสิยั  เฟ่ืองเวโรจน์สกลุ 

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	
ตั้งแต่วันที่	26	ตุลาคม	2561	

20. ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ธารีบุญ 

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	
ตั้งแต่วันที่	26	ตุลาคม	2561	

21. ศาสตราจารย์ ดร.สอาด  นิวิศพงศ์ 

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	
ตั้งแต่วันที่	10	ตุลาคม	2561	

22. ศาสตราจารย์ ดร.มานพ  ชูนิล   

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
ตั้งแต่วันที่	25	ตุลาคม	2561	

23. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
ตั้งแต่วันที่	25	กันยายน	2562

24. ศาสตราจารย์ ดร.เมธีพจน์  พัฒนศักดิ์   

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
ตั้งแต่วันที่	24	มกราคม	2561	

15. ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร  ผลากรกุล 

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
ตั้งแต่วันที่	6	กรกฎาคม	2561	

16. ศาสตราจารย์ ดร.อรุษ  เพชรเชิดชู  

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	
คณะวิศวกรรมศาสตร์		
ตั้งแต่วันที่	21	กันยายน	2561	

17. ศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  แจ่มสว่าง 

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ	
ตั้งแต่วันที่	24	ตุลาคม	2561	

18. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  ศิลป์จารุ  

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
ตั้งแต่วันที่	2	พฤษภาคม	2557		
***	ย้ายมาบรรจุที่	มจพ.	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2561	
 

13. ศาสตราจารย์ ดร.ดนยั  ต. รุง่เรอืง 

ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
ตั้งแต่วันที่	23	มกราคม	2561	

14. ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร  
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1.	รองศาสตราจารย์	ดร.ณชล	 					ไชยรัตนะ	 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	(รอโปรดเกล้าฯ)		
2.	รองศาสตราจารย์	ดร.สุรพล	 					ราษฎร์นุ้ย	 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	(รอโปรดเกล้าฯ)
3.	รองศาสตราจารย์	ดร.กฤษมันต์			วัฒนาณรงค์	 สาขาวิชาครุศาสตร์	 	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	(อยู่ระหว่างเสนอโปรดเกล้าฯ)
4.	รองศาสตราจารย์	ดร.เสาวณิต				สุขภารังษี	 สาขาวิชาสถิติศาสตร์		 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์		(อยู่ระหว่างเสนอโปรดเกล้าฯ)
5.	รองศาสตราจารย์	ดร.ยุพาภรณ์			อารีพงษ์	 สาขาวิชาสถิติศาสตร์		 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์		(อยู่ระหว่างเสนอโปรดเกล้าฯ)

คณำจำรย์ มจพ. ที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอชื่อโปรดเกล้ำฯ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

คณำจำรย์ มจพ. ได้รับรำงวัลเกียรติยศ  
ประจ�ำปี 2563-2564

 ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และอาจารย์ประจ�าหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุและการผลิต ภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกลและกระบวนการ (MEPE) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื (มจพ.) ได้รบัรางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิสาขาวศิวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมวจิยั ประจ�าปีงบประมาณ 2564 จากส�านกังาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.)	โดยมีผู้เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	550	ผลงาน	ในปีนี้	วช.	อนุมัติให้รางวัลการวิจัย
แห่งชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	รวม	152	รางวัล	จ�าแนกเป็นรางวัลต่าง	ๆ	ดังนี้
						1.	รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ		จ�านวน	7	ท่าน	ใน	5	สาขาวิชาการ
						2.	รางวัลผลงานวิจัย	จ�านวน	42	รางวัล	ใน	11	สาขาวิชาการ
						3.	รางวัลวิทยานิพนธ์	จ�านวน	47	รางวัล	ใน	12	สาขาวิชาการ
						4.	รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น	จ�านวน	56	รางวัล	ใน	8	สาขาวิชาการ	

ศำสตรำจำรย์ ดร. สุชำติ เซี่ยงฉิน อธิกำรบดี มจพ. 
ได้รับรำงวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ ประจ�ำปีงบประมำณ 2564
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณติ สขุภารงัษ ีรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ และอาจารย์ประจ�าภาควชิาสถติปิระยกุต์ คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) เข้ารบัมอบเขม็ประกาศเกยีตคิณุนกัเรยีนทนุรฐับาลไทยดาวรุง่ ประจ�าปี พ.ศ. 2563 
โดยมีศาสตราจารย์	ดร.	กิตติพงศ์	กิตยารักษ์	ผู้อ�านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	(องค์การมหาชน)	และ	นายกสภาสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	ประธานในพธิแีละมอบรางวลั	งาน	TGS	Innovated	in	Thailand	:	นวตักรรมไทยคิด	ไทยท�า	ไทยใช้	
ไทยรอด	จัดโดยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย	มีศาสตราจารย์	ดร.สมฤกษ์	จันทรอัมพร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดี	ณ	รอยัล	พารากอนฮอล์	สยามพารากอน	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2563

รองศำสตรำจำรย์ ดร. เสำวณติ สขุภำรังษี รองอธิกำรบดฝ่ีำยวชิำกำร 

ได้รับรำงวัลนักเรียนทุนรัฐบำลไทยดำวรุ่ง ประจ�ำปี พ.ศ. 2563
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

ศำสตรำจำรย์ ดร.อรรถกร  เก่งพล ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้รับรำงวัลอำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2563

 ศาสตราจารย์ ดร.วิไล  รังสาดทอง อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกษตร อาหารและส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และหัวหน้าโครงการงานวิจัย ได้รับการอนุมัติทุน

อุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” (TRF Senior 

Research Scholar) ประจ�าปี พ.ศ. 2564 จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่สนบัสนนุนกัวจิยัอาวโุสที่มีความสามารถ	มีจริยธรรม	มีผลงานเป็นที่ประจักษ์	และได้รับการ

ยอมรับท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ	รวมทั้งสร้างนักวิจัยรุ ่นใหม่ที่มีความสามารถ

ทางวชิาการสงูให้แก่ประเทศ	โดยเน้นในการพฒันาทมีงาน	พฒันาผลงาน	และพฒันานกัวจัิยรุน่ใหม่	

เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ	โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สรรหา	

จากการส�ารวจรายชือ่นกัวจิยัชัน้น�าแหล่งต่าง	ๆ	รวมทั้งการเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) เข้ารับโล่รางวลัพระราชทานจากพระบรมฉายาลกัษณ์ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	โดยมี	
ฯพณฯ	ชวน	หลกีภยั	ประธานวฒุสิภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	และสมาชิกทีป่รกึษา	ปอมท.	เป็นประธานในพธีิและกล่าวเปิดงาน	พร้อมชมนทิรรศการ	
แสดงผลงานของอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	(ปอมท.)	
ส�านกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	เพือ่เป็นการยกย่องและเชดิชเูกยีรตอิาจารย์ทีป่ฏบิติังานในสถาบนัอดุมศกึษา
ของรฐั	ซ่ึงเป็นผูม้คีวามรู้ความสามารถในเชงิวชิาการ	มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู	้มคุีณธรรมจรยิธรรม	และอทุศิตนอนัเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ	
สมควรได้รับการยกย่องแก่บคุลากรด้านการศึกษา	รวมถึงการรกัษาเกยีรตขิองความเป็นอาจารย์ในสถาบันอดุมศกึษาสบืไป	ณ	ห้อง	Eternity	Ballroom	
โรงแรมพูลแมน	คิง	เพาเวอร์	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2563

ศำสตรำจำรย์ ดร.วิไล  รังสำดทอง ภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร 
อำหำรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ได้รับกำรอนุมัติทุนอุดหนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย “เมธีวิจัยอำวุโส สกว.” ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
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สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

นักศึกษำ มจพ. ได้รับรำงวัลชนะเลิศในระดับชำติ
และนำนำชำติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 

	 เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2563	นายธีรโชติ	เมืองจ�านงค์
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	นายตุลา	ชีวชาตรีเกษม	
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มจพ.	และนายสิรภพ	เวสน์ไพบูลย์	
นสิิตจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	(อดตีนกัเรยีนโรงเรยีนเตรียมวศิวกรรมศาสตร์
ไทย-เยอรมัน)	จากทีมวอน	สเปซวาย	ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
แข่งขัน	Space	Flying	Robot	Programming	Challenge	2020	
เป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์	Astrobee	
ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ	ให้ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมาย	มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด	151	ทีม	จากทั่วประเทศโดย
ทมีวอน	สเปซวาย	จะเป็นตวัแทนประเทศไทยเข้าแข่งขนัในรายการ	
Kibo	Robot	Programming	Challenge	รอบชิงแชมป์เอเชีย
ณ	ศูนย ์อวกาศสึกุบะ	ประเทศญี่ปุ ่นในปี	2564	ณ	อุทยาน
วิทยาศาสตร์	กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

	 นายพุฒิภัฒน์	แสงทอง	และนายอาวุธ	แจ้งมณี	นักศึกษาสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	กรุงเทพฯ	ได้รับรางวัล	Gold	Award	เงินรางวัล	70,000	บาท	
พร้อมถ้วยรางวลัจาก	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีในงานมหกรรมงานวจิยัแห่งชาต	ิ2563	จากผลงานหุน่จ�าลองการตัง้ครรภ์เสมอืนจรงิ	
นวัตกรรมลดการสัมผัส	โดยมี	รศ.ดร.สุรพันธ์	ยิ้มม่ัน	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	อาจารย์	ดร.รสจรินทร์	รัตนสุนทร	อาจารย์ประจ�า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	มจพ.	และอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลฯ	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์	เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2563

นักศึกษำ มจพ. ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขัน Space Flying Robot 
Programming Challenge 2020 และเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น 

นักศึกษำ มจพ. รับรำงวัล Gold Award งำนมหกรรมงำนวิจัย
แห่งชำติ 2563 จำกผลงำนหุ่นจ�ำลองกำรตั้งครรภ์เสมือนจริง

9



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

มจพ. ออกแบบและสร้ำงนวัตกรรมใหม่
ช่วยเหลือกำรแพทย์สู้โควิด-19

 ศ.ดร.ปฏพิทัธ์	ทวนทอง	ผูอ้�านวยการส�านกัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	พร้อมด้วยบคุลากร	
ส่งมอบ	“หน้ากากเสรมิแผ่นกรองเส้นใยนาโน”	ผลงานวจิยัของ	รศ.ดร.นพวรรณ
ชนัญพานิช	หัวหน้าศูนย์วิจัยบูรณาการนาโน	มจพ.	จ�านวน	1,000	ชิ้น	ให้แก่
ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์	โรงพยาบาลรามาธบิด	ีเพือ่ใช้ในการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรทางการแพทย์	โดยมี	รศ.พญ.ประสาทนย์ี	จนัทร	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการอาวโุส	
โรงพยาบาลรามาธิบดี	เป็นผู้รับมอบ		ณ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2563

	 ผศ.ดร.	ปิติณัตต์	ตรีวงศ์	ผู ้อ�านวยการส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	พร้อมด้วยบุคลากร
ส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา	ส่งมอบ	“กล่องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อผู้ป่วย”	
ให้แก่สถาบนับ�าราศนราดรู	กระทรวงสาธารณสขุ	เพือ่ป้องกนัเชือ้โรคไวรสัโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่	2019	(COVID-19)	ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์	ณ	สถาบัน
บ�าราศนราดูร	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2563	

	 คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ออกแบบและผลติหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์
ฆ่าเชื้อ	มอบให้แก่กองพิสูจน์หลักฐาน	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	จ.นนทบุรี	จ.นครราชสีมา	และชุมชนต่าง	ๆ	รอบมหาวิทยาลัย	เพื่อใช้ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	โดยมี	ผศ.สมชาย	เวชกรรม	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	รศ.ดร.เสาวณิต	สุขภารังษี			
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รศ.ดร.สุรพันธ์	ยิ้มม่ัน	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	เป็นผู้แทนมอบให้กับ	
พ.ต.อ.ศุภชัย	ไตรสมบูรณ์	ผู้ก�ากับการกองพิสูจน์หลักฐาน	จ.นนทบุรี	ผู้แทนกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนชุมชนเป็นผู้รับมอบ	
ณ	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	มจพ.	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2563

ส�ำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ มจพ. ออกแบบและผลิตกล่อง
ป้องกนักำรแพร่กระจำยเชือ้ผูป่้วย มอบให้สถำบนับ�ำรำศนรำดรู  
เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มจพ. ออกแบบและผลิตหน้ำกำกผ้ำ เจลแอลกอฮอล์ มอบให้กับ
กองพิสูจน์หลักฐำนและชุมชนรอบมหำวิทยำลัย เพื่อใช้ในกำรป้องกันโรคโควิด-19

ส�ำนักวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ผลิตและมอบ
หน้ำกำกเสริมแผ่นกรองเส้นใยนำโน ให้กับ รพ.รำมำธิบดี 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

	 เมื่อวันท่ี	13	เมษายน	2563	ผศ.ดร.	สุรังศี	เดชเจริญ
หวัหน้าห้องปฏิบตักิาร	Smart	Integrated	Design	and	Manufacturing
และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมการผลิต	คณะวิศวกรรมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	
ออกแบบและผลิตหน้ากาก	Face	Shield	จ�านวน	40,000	ชิ้น	
ส่งมอบให้แก่	ศ.นพ.สุทธิพงศ์	วัชรสินธุ	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เป็นผู้รับมอบ	เพื่อให้บุคลากรทางการ
แพทย์ได้ใช้ป้องกันโรคโควิด-19	โดยมีมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์	(CP)
เป็นผู้สนบัสนนุงบประมาณ	ซ่ึงได้รบัการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน
จากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	กระทรวงสาธารณสขุ

	 เมือ่วนัที	่17	เมษายน	2563	รศ.ดร.	สมรฐั	เกดิสุวรรณ	หวัหน้าศนูย์วจิยั
เผากากของเสยี	ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกลและการบนิ-อวกาศ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	ออกแบบและ
ผลติเตาเผาขยะตดิเชือ้ขนาดเลก็	มปีระสทิธภิาพส�าหรบัเผาท�าลายหน้ากากอนามัย	
และขยะตดิเชือ้อืน่	ๆ	เป็นเตาเผาขยะทีม่รีะบบ	2	ห้องเผาไหม้	สามารถก�าจดัขยะ
ได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้าตามบ้านเรือน	เหมาะส�าหรับสถานพยาบาลขนาดเล็ก	
สถานศึกษาและชุมชน	โดยศูนย์วิจัยเผากากของเสียได้ส่งมอบเตาเผาต้นแบบ							
ให้กับโรงพยาบาลต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ มจพ. ออกแบบและ
ผลิตหน้ำกำก Face Shield 40,000 ชิ้น 
มอบให้แก่สภำกำชำดไทย

	 ศ.ดร.สมฤกษ์	จนัทรอมัพร	รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ	รศ.ดร.เสาวณติ		สุขภารงัสี	รองอธกิารบดฝี่ายวิชาการ	
รศ.ดร.สุรพันธ์	ยิ้มม่ัน	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	รศ.ดร.สมิตร	ส่งพิริยะกิจ	คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	พร้อมด้วย	รศ.นพ.อนันต์	มโนมัยพิบูลย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	และ	พลเอก	นเรนทร์	สิริภูบาล	
ผูบ้ญัชาการสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	ร่วมแถลงข่าวนวตักรรมด้านความปลอดภยัเพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์โควดิ-19	โดยส่งมอบ	“ตูอ้บฆ่าเชือ้
ด้วยรังสียูวี”	ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล	จ�านวน	5	เครื่อง	โรงพยาบาลภูมิพล	2	เครื่อง	โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	2	เครื่อง	และโรงพยาบาล
ราชวิถี		9	เครื่อง	และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ	โดยทีมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และโรงเรียนช่างฝีมือทหารร่วมออกแบบ
และผลิต	ณ	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	เมื่อวันที่	17	เมษายน	2563		

ศูนย์วิจัยเผำกำกของเสีย คณะวิศวกรรมศำสตร์ มจพ. 
ออกแบบและผลิตเตำเผำขยะติดเชื้อขนำดเล็ก โดยส่ง
มอบนวัตกรรมต้นแบบให้กับมหำวิทยำลัย

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มจพ. ออกแบบและผลิต ตู้อบฆ่ำเชื้อด้วยรังสียูวี นวัตกรรม
ด้ำนควำมปลอดภัยเพื่อรับมือโรคโควิด-19 มอบให้กับโรงพยำบำลทั่วประเทศ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

	 เม่ือวันที่	17	เมษายน	2563	ทีมคณาจารย์	วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 (วทอ.)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	ออกแบบและผลิต	“หน้ากาก	
Full	Face	พร้อมข้อต่อส�าหรบัประกอบชดุปรบัแรงดนั	(mini	PAPR)”	
เพือ่มอบให้กบับคุลากรทางการแพทย์ใช้ในการป้องกนัโรคโควิด-19	
โดยมี	ศ.ดร.สมฤกษ์	จันทรอัมพร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	และคณะผู้วิจัย	ร่วมส่งมอบให้แก	่																
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	จ�านวน	50	ชุด	

	 เมือ่วนัที	่17	เมษายน	2563	รศ.ดร.สมิตร	ส่งพิรยิะกิจ	คณบดีวทิยาลยั
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
(มจพ.)	พร้อมด้วยคณะท�างาน	ร่วมกับบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง	จ�ากัด	
(CPAC)	และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	สร้างและ
จดัท�า	“ห้องความดนัลบ”	ใช้ส�าหรบัดแูลผูป่้วยตดิเชือ้โควดิ-19	มปีระสทิธภิาพ
ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอก	โดยมีผู้มีจิตศรัทธา													
ร่วมสนับสนุนสร้างห้องความดันลบ	จ�านวน	31	ห้อง	มอบให้กับโรงพยาบาล
ทางภาคเหนอื	และโรงพยาบาลในพ้ืนทีช่ายแดนภาคใต้	(ปัตตาน	ียะลา	นราธวิาส)	

วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มจพ. 
ออกแบบและผลิตหน้ำกำก Full Face 
พร้อมข้อต่อส�ำหรับประกอบชุดปรับแรงดัน 
(mini PAPR) เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์
ใช้ในกำรป้องกันโรคโควิด-19 

วทอ. มจพ. ร่วมกับ CPAC และวิศวกรรมสถำน
แห่งประเทศไทยฯ ผลิตและสร้ำง “ห้องควำมดนัลบ” 
เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยำบำล

มจพ. ส่งมอบตู้อบฆ่ำเชื้อด้วยรังสียูวี ให้กับโรงพยำบำลทำงภำคใต้ 
โดยมี บ.ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด จัดส่งฟรีโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย

	 ศ.ดร.	สุชาติ	เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	รศ.ดร.สุรพันธ์	ยิ้มมั่น	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)		จดัส่งมอบตูอ้บฆ่าเช้ือด้วยรงัสยีวู	ีออกแบบและผลติโดยคณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์	โดยม	ีบรษิทั	ไปรษณย์ีไทย	จ�ากดั	
สาขาบางซื่อ	อ�านวยความสะดวกในการจัดส่งให้กับโรงพยาบาลทางภาคใต้กว่า	250	เครื่อง	โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	ได้แก่	โรงพยาบาลหัวหิน	โรงพยาบาล
นครศรธีรรมราช	โรงพยาบาลหาดใหญ่	โรงพยาบาลสงิหนคร	โรงพยาบาลปาดงัเบซาร์	โรงพยาบาลวชริะภูเกต็		โรงพยาบาลยะลา	โรงพยาบาลระแงะ	
โรงพยาบาลบาเจาะ	โรงพยาบาลสุไหงโกลก	โรงพยาบาลจะแนะ	และโรงพยาบาลอื่น	ๆ	โดยจัดส่งเมื่อวันที่	30	เมษายน	2563
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

	 ศ.ดร.สมฤกษ์	จันทรอัมพร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
(มจพ.)	พร้อมด้วยคณาจารย์และนกัศกึษาจากศนูย์นวตักรรมหุน่ยนต์และระบบความแม่นย�าขัน้สงู	คณะวศิวกรรมศาสตร์	ออกแบบและผลติหุ่นยนต์
ช่วยเหลือทางการแพทย์	IRAPs	SHaRE-aGIVeR	หรือ“หุ่นยนต์แบ่งปัน”	ส่งมอบแก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	
และโรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์กรมแพทย์ทหารเรอื	แห่งละ	1	ตวั	โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูของแต่ละหน่วยงาน	เป็นผูแ้ทนรบัมอบ	โดยได้รบั
งบประมาณสนับสนุนจาก	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม	ณ	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	เมื่อวันที	่						
18	มิถุนายน	2563

มจพ. ออกแบบและผลิต หุ่นยนต์ช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ IRAPs SHaRE-aGIVeR มอบให้แก ่     
คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล และโรงพยำบำลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหำรเรือ

	 รศ.ดร.สันชัย		อินทพิชัย	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)							
พร้อมด้วย	อ.ดร.เต็มสิริ	ทรัพย์สมาน	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มจพ.	ร่วมส่งมอบตู ้ตรวจโรคโควิด-19                                 
ความดันบวก ออกแบบและผลิตโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบให้แก่	พลตรี	ธไนนิธย์	โชตนภูติ	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทหาร	เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์	โดยได้รับการสนันสนุนจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด	มจพ.	และองค์กรเครือข่าย
พันธมิตรทางวิชาการ	ณ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร	เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2563

คณะวิศวกรรมศำสตร์ มจพ. ออกแบบและผลิต ตู้ตรวจโรคโควิด -19 ควำมดันบวก 
มอบให้แก่สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ทหำรเพื่อใช้ในกำรคัดกรองโรค
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
สารประดูแดง ฉบับพิเศษ

	 ศ.ดร.สมฤกษ์	จันทรอัมพร	รองอธิการบดีฝ ่ายวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	(มจพ.)	ร่วมพิธีมอบหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร	
พร้อมไส้กรองตามมาตรฐานสากล จ�านวน 30 ชุด	ให้แก่คณะผู้บริหาร
ศูนย์อ�านวยการแพทย์	จังหวัดชายแดนภาคใต้		เพื่อใช้ประโยชน์ทางการ
แพทย์	ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

	 รศ.ดร.อดุมเกยีรต	ินนทแก้ว	คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย	นวัตกรรม
เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ	มอบถวายแด่	พระเทพวรสิทธาจารย์	เจ้าอาวาส											
วัดเสมียนนารี	กทม.	โดยติดตั้งไว้ท่ีวัดเสมียนนารี	ซ่ึงเป็นเครื่องต้นแบบจ�านวน							
1	เครื่อง	เป็นจุดแจกจ่ายข้าวสารให้กับประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-19	เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนให้กบัผูม้รีายได้น้อย	ณ	วดัเสมยีนนาร	ี
เมื่อวันพุธที่	22	กรกฎาคม	2563

มจพ. ร่วมกับ มก. และ สกสว. ออกแบบและผลิต 
หน้ำกำกป้องกันสำรพิษทำงทหำรพร้อมไส้กรอง
มำตรฐำนสูง มอบให้กับศูนย์อ�ำนวยกำรแพทย์ 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ มจพ. ออกแบบและผลิตเครื่อง
จ่ำยข้ำวสำรอัตโนมัติ ถวำยแด่เจ้ำอำวำสวัดเสมียนนำรี 
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับผู้มีรำยได้น้อย

ทีมนักวิจัย มจพ. ออกแบบและผลิต หุ่นยนต์เคลื่อนท่ีแบบหลำยแกน      
ฆ่ำเชื้อด้วยแสง UVC แบบบังคับขับเคลื่อนล้อแมคคำนั่ม

	 รศ.ดร.ศุภชัย	ตระกูลทรัพย์ทวี	และ	ผศ.ดร.สถาพร	วังฉาย	อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	(มจพ.)	พร้อมด้วยทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	ออกแบบและผลิต	หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบหลายแกน ประยุกต์ฆ่าเชื้อด้วย
แสง UVC แบบบังคับขับเคลื่อนล้อแมคคานั่ม ภายใต้งานวิจัย “โครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่”        
ได้รับทุนสนับสนุนจาก	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	และบริษัท	แมกซ์	แวลู	เทคโนโลยี	จ�ากัด	โดยส่งมอบหุ่นยนต์
ตัวต้นแบบซ่ึงพัฒนาต่อยอดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	และได้น�าหุ่นยนต์ไปทดสอบการฆ่าเช้ือในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น	ณ	ชั้น	5	อาคาร	97	มจพ.	เมื่อวันที่	21	สิงหาคม	2563	

และส�านักงานคณะกรรมการส ่ ง เสริมวิทยาศาสตร ์ 	วิจัยและนวัตกรรม	 (สกสว. ) 	 โดยมีคณาจารย ์ทีมวิจัย 	วิทยาลัย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	มจพ.	ร่วมการออกแบบและพัฒนาหน้ากาก	ณ	ห้องประชุมก�าพล	อดุลวิทย ์	อาคารสารนิเทศ	50	ป ี	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	บางเขน	เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2563
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
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World University Rankings by Subject 2021
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�าของโลกเป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาต	ิโดยสถาบนั	Times	Higher	Education	(THE)	ประเทศองักฤษ	ทีเ่ป็นสถาบนัจดัอนัดบัระดับโลกและเป็นทีย่อมรบัของกระทรวงการอุดมศึกษา	

วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(อว.)	ในการตดิตามผลการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัไทย	โดยในปี	2021	(พ.ศ.2564)	นี	้มจพ.	ตดิอนัดบัท้ังหมด				

3	สาขา	ได้แก่

มจพ. ตดิอนัดบัมหำวทิยำลยัชัน้น�ำใน THE 

	 โดยมี	Academic reputation และ Employer reputation อันดับที่ 189 และ 137 ของเอเชีย จากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยชั้นน�าในเอเชีย	ประจ�าปี	2021	โดยสถาบัน Quacquarelli Symonds (QS) Ranking 

สาขา Computer science (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ติดอันดับที่ 4 ของไทย และอันดับที่ 601-800 ของโลก 
สาขา Physical sciences (วิทยาศาสตร์กายภาพ) ติดอันดับที่ 6 ของไทย และอันดับที่ 1000+ ของโลก

สาขา Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) ติดอันดับที่ 7 ของไทย และอันดับที่ 801-1000 ของโลก

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

	 นักวิจัย	มจพ.	ได้รับการจัดอันดับเป็นนักวิจัย	Top	2%	ของโลก	โดยสถาบันจัดอันดับของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	สหรัฐอเมริกา	

จ�านวน	2	รายการ	5	คน	ได้แก่	

รำยกำร Single Year Citation Impact 2019 (จัดอันดับจำกนักวิจัยที่มีกำรอ้ำงอิงในปี ค.ศ. 2019 สูงที่สุด) 

นักวิจัย มจพ. ได้รับกำรจัดอันดับเป็นนักวิจัย Top 2% ของโลก

รำยกำร Career-Long Citation Impact 2019 (จัดอันดับจำกนักวิจัยที่มีกำรอ้ำงอิงตลอดชีวิตกำรท�ำงำนสูงที่สุด) 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กองส่งเสริมวิชาการ 

ส�านักงานอธิการบดี 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สิรินธร ไทย-เยอรมัน 

ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง รองศาสตราจารย์ ดร.มนตร ี ศริิปรชัญานันท์ 

ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ภักดีบุญ

ดร. Sanjay Mavinkere Rangappa ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน 

มจพ. ตดิ
มหำวทิยำลยัในประเทศไทย ประจ�ำปี 2021 

TOP 10
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มหาวิทยาลัยแห�งแรกของประเทศไทยที่ได�รับรางวัลพระราชทาน หน�วยงานดีเด�นของชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ป� พ.ศ. 2550 

ชนะเลิศรางวัลนายกรัฐมนตรี ส�วนราชการดีเด�นระดับกรม 
ในการบริหารและการจัดการเพื่อการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2544

ศาสตราจารย� ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ได�รับรางวัลครุฑทองคํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐดีเด�น  
ประจําป� พ.ศ. 2544-2545 พิจารณาโดยสมาคมข�าราชการพลเรือนแห�งประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยแห�งแรกและแห�งเดียวของโลกที่เป�นแชมป�โลกหุ�นยนต�กู�ภัย 8 สมัย มากที่สุดในโลก 
พ.ศ. 2549 ประเทศเยอรมัน, พ.ศ. 2550 ประเทศสหรัฐอเมริกา, พ.ศ. 2552 ประเทศออสเตรีย, 
พ.ศ. 2553 ประเทศสิงคโปร�, พ.ศ. 2554 ประเทศตุรกี, พ.ศ. 2556 ประเทศเนเธอร�แลนด�,
พ.ศ. 2559 ประเทศเยอรมัน, และ พ.ศ. 2561 ประเทศแคนาดา 

มหาวิทยาลัยแห�งแรกที่ได�รับรางวัลชมเชยองค�กรโปร�งใส 5 ป�ติดต�อกัน 
พ.ศ. 2556, 2557, 2558, 2560 และ 2561 
จากสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.)

ความภาคภูมิใจของ มจพ.

มจพ. ว�ทยาเขตปราจีนบุร� มจพ. ว�ทยาเขตระยอง


