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คณะผูบริหารและบุคคลากร มจพ. ทูลเกลาฯ ถวายแจกันดอกไมและลงนามถวายพระพร 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            

อธิการบดี มจพ. ควารางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2564 รวมแถลงขาว 

“NRCT Talk เปดบานงานวิจัยและนวัตกรรม  (ครั้งที่ 2)”  

มจพ. ใหการตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย              

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน มจพ. จัดอบรมหลักสูตร 

AdA International – Train the Trainer สูมาตรฐานเยอรมัน  

คณะผูบริหารและบุคคลากร มจพ. 

ทูลเกลาฯ ถวายแจกันดอกไมและลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มจพ. จัดพิธีไหวครูและใหโอวาทแกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563

 ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) อาจารย ดร.
รักนรินทร แสนราช  รองอธิการบดี                  
ฝายการคลัง ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา                            
ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ า ย พั ฒ น า กิ จ ก า ร 
มหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน พรอมดวย 
คณะผูบริหารและบุคลากร นำแจกัน 
ดอกไม ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ า 
กรมสมเด็ จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ขอใหพระองคทรงมี 

พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และลงนามถวายพระพร ดวยความจงรักภักดีตอสถาบัน 
พระมหากษัตริย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

 รศ.ดร.ชนศกัด์ิ บายเทีย่ง ทีป่รกึษา 
อธิการบดีดานวิชาการ การประกันคุณภาพ 
การศกึษา และงานสวสัดกิาร มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) เปนประธานในพิธีไหวครูและให 
โอวาทแกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 
2563 เพือ่แสดงความกตญักูตเวทตีอคร ู
เทิดพระคุณของครู อาจารย ผูประสิทธิ์  
ประสาทวิชาความรูแกลูกศิษย และเปนการ 
ปลูกฝงคุณธรรมข้ันพ้ืนฐานอันดีงามใหกับ 
นักศึกษา มีพิธีมอบเกียรติบัตรแกนักศึกษา 
เพื่อประกาศยกยองและเชิดชูเกียรติ 
ลกูพระจอมฯ ทีม่ผีลงานเปนทีป่ระจกัษและเปนนกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดเีดน โดยมคีณะผูบรหิารมหาวทิยาลัย คณาจารยจากคณะตางๆ 
และตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะเขารวมในพิธี ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค มจพ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
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มจพ. จัดพิธีมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน 

ประจำป พ.ศ. 2563

มจพ. จัดพิธีสงฆงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.

“62 ป วิถีใหม นวัตกรรมนำไทย 

ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ.”

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร 
เหนือ (มจพ.) รวมกับ สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในพระบรม 
ราชูปถัมภฯ จัดพิธีมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน ประจำป 
พ.ศ. 2563 ในสาขาตางๆ เพือ่เปนการยกยองเชดิชเูกยีรต ิ
ศิษยเกาที่เปนตัวอยางที่ดีใหแกนักศึกษาและบุคคล 
โดยทั่วไป เปนศิษยเกาท่ีมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและทำ 
ประโยชนตอสงัคมและประเทศชาต ิโดยมีพธิมีอบรางวลั
ศิษยเกาดีเดนและเขารับรางวัลโลประกาศเกียรติคุณ                  
ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 

 ศ.ดร. ธรีวฒุ ิบณุยโสภณ นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) รวมในพธิวีางพวงมาลาเพือ่รำลกึ 
ถึงทวาปูชนียาจารย เพื่อแสดงความเคารพและรวมนอมระลึก ศ.ดร. บุญญศักดิ์  ใจจงกิจ อาจารยและผูบริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเปน 
ผูกอต้ังและผูบุกเบิก มจพ. และ Dip. Ing. Karl Stützle อาจารย ผูเช่ียวชาญชาวเยอรมันคนแรก ซ่ึงไดรวมวางรากฐานรูปแบบการศึกษา 
การเรียนการสอนแบบเยอรมัน ใหมีความเขมแข็ง มั่นคงและมีชื่อเสียง เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน” 
หลงัจากนัน้ ศ.ดร. สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบด ีมจพ. พรอมดวยคณะผูบรหิารจากคณะตางๆ สมาคมศิษยเกา มจพ. ในพระบรมราชปูถมัภ 
เขารวมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 62 ป งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.                       
ณ ลานหนาอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรนิธร ไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

 ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ .) เปนประธานในพิธี 
ทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม แดพระสงฆจากวัดมัชฌันติการาม 
(วัดนอย) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “62 ป วิถีใหม นวัตกรรมนำไทย 
ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ.” เพื่อเปนการรำลึก 
ถึงการกอตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผูบริหาร บุคลากร 
สมาคมศิษยเกา มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ เขารวมในพิธี 
หลังจากนั้นมีพิธีมอบ “เครื่องจายขาวสารอัตโนมัติ” ใหกับ 
วัดมัชฌันติการาม ซึ่งเปนนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร             
จัดทำขึ้นเพื่อชวยเหลือผูที่มีรายไดนอยและไดรับผลกระทบจาก 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) โดยสรางจากเงิน “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและตานภัย 
โควดิ มจพ.” ณ ลานอาคารอเนกประสงค เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ 
พ.ศ. 2564 ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินสมทบเขากองทุน
เพื่อเปนทุนวิจัยในการสรางนวัตกรรมโดยบริจาคไดที่ชื่อบัญชี                   
“กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและตานภัยโควิด มจพ.” ธ.กรุงเทพ สาขา 
มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไป 
ลดหยอนภาษีได 2 เทา

พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stutzle 

งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ครบ 62 ป
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มจพ. ใหการตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

เขาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

มจพ. ใหการตอนรับ ผูชวยเอกอัครราชทูตประเทศฟนแลนดและคณะ เพ่ือรับฟงโครงการ IAESTE Thailand

มจพ. ใหการตอนรับ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และคณะผูติดตาม

 ศ.ดร.สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
ใหการตอนรับ H.E. Mr. Tshewang C. Dorji           
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำ 
ประเทศไทย และคณะผูติดตาม เขาเยี่ยมชม           
มหาวิทยาลัยและรวมประชุมเพื่อหารือความ          
รวมมือทางวิชาการและการแลกเปล่ียนนักศึกษา 
หลักสูตรนานาชาติ ทาง มจพ. ไดสนันสนุนทุน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ใหแก     
นักศึกษาประเทศภูฏาน โดยเฉพาะทุนดาน      
เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมจำนวน 5 ทุน 
และในสาขาตางๆ อีก 6 ทุน โดยมีคณะผูบริหารจากคณะตางๆ เขารวมชี้แจงขอมูลแนะนำรายละเอียดหลักสูตร และนักศึกษาภูฏาน 
ที่กำลังศึกษาอยู รวมใหการตอนรับ ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารนวมินทรราชิน ีมจพ. เมื่อวันศุกรที่ 26 มีนาคม 2564

 ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) พรอมดวยคณะผูบริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ              
เยีย่มชมสถาบนัเทคโนโลยอีวกาศนานาชาตเิพือ่การพฒันา
เศรษฐกิจ INSTED (สทอศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมี ศ.ดร.ธีรวุฒิ 
บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 
อธิการบดี และคณะผูบริหารใหการตอนรับ เพื่อเยี่ยมชม           
การทำงานของหองปฏิบัติการดาวเทียม สทอศ. หองวัดสัญญาณ 
คล่ืนความถ่ีวิทยุและไมโครเวฟสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี 
อวกาศ และหองปฏิบัติการวัดสัญญาณไรคลื่นสะทอน 
(Anechoic chamber) ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
วิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน นอกจากน้ีไดเย่ียมชม ผลงานนวัตกรรมโดดเดนซ่ึงเปนผลงานนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับ 
และถูกนำไปใชงานในหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564

         ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) และประธาน IAESTE 
Thailand ใหการตอนรบั Gitta Hägg - Lundvall Coordinator 
Embassy of Finland in Bangkok (ผูชวยเอกอัครราชทูต 
ประเทศฟนแลนด) พรอมดวย คุณธีรนุช วิจิรวนิช Office                 
Administrator Team Finland เปนผูแทนเอกอัครราชทูต      
ฟนแลนด เพื่อรับฟงระบบการทำงานระหวาง โครงการ IAESTE 
Thailand และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย 
ทั้งในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา เพื่อประสานความรวมมือใน
การทำวิจัยรวมกับ ศ.ดร.อรรถกร เกงพล รวมถึงภาควิชาตางๆ 
อนัจะเปนประโยชนกบันกัวจิยัและนกัศกึษาของทัง้สองประเทศ 

โดยมี อาจารยสิกานต กุญชรจันทร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ รศ.ดร.ทองดี ชีวพฤกษ เลขาธิการ IAESTE Thailand และทีมงาน 
ศูนยความรวมมือนานาชาติ รวมใหการตอนรับ ณ หองประชุมชั้น 10 อาคารอเนกประสงค มจพ. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
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นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. 

ควารางวัลชนะเลิศ และรางวัล Top Score on Topic 

ในการแขงขัน TESA Top Gun Rally 2021

นักศึกษา คณะสถาปตยกรรม

และการออกแบบ มจพ. 

ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ในโครงการประกวดการออกแบบ

ศาลารถเมลแบบใหมของ กทม.

นักศึกษา มจพ. ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

และอันดับ 2 ในการแขงขัน CRU Robot Games 

ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำป 2563

 ทมี ICE Cream, Chillin นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) ควารางวลัชนะเลศิ (The Best 
of The Best Embedded System Developers) ในการแขงขนั “TESA Top 
Gun Rally 2021” หัวขอระบบควบคุมการผลิตอัจฉริยะและไดรับรางวัล                      
Top Score on Topic คือ Top Score on Hardware Programming,                   
Top Score on Server Programming, Top Score on Machine Learning, 
Top Score on System Integration, Top Score on Project Management 
สมาชิกในทีมประกอบดวย 1. นายกฤษณพงษ รอดจริง 2. นายณัฐกฤตย 
จตุภัทรดิษฐ  3. นายภัทรนันท ศรีสาระ  4. นายจิรพัฒน เจริญปญญาปราชญ  
5. นายสิริ กิจจาบริบูรณ และ ผศ.ดร. ดำรงคฤทธิ์ เศรษฐศิริโชค เปนอาจารย 
ที่ปรึกษา โดยมี ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝงตัวไทย 
เปนประธานการมอบรางวัล พรอมดวย คณะผูบริหารและคณาจารย 
รวมแสดงความยนิด ีณ หองประชมุ อาคาร 81 เมือ่วนัที ่10 มนีาคม พ.ศ. 2564

 ทีมศาลาศิวิไลท นักศึกษาคณะ 
สถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                      
ในโครงการประกวดการออกแบบศาลาทีพั่ก 
ผูโดยสารรถประจำทางโฉมใหม “ประเภท 
นักเรียน นักศึกษา” ของกรุงเทพมหานคร 
โดยมีทมีนกัศกึษาประกอบดวย นส.ธนภรณ 
ล้ำเลิศวรวิทย 2. นส.พาขวัญ สิทธิธรรม  
3.นายภวัต สมบัติบำรุงสุข 4.นายพลสิทธิ์ 
จาตุรงค 5.นายภูวเดช เสรีวิวัฒนา นับเปน
ครั้งที่แรกที่ผูใชงานปายรถเมลไดมีสวน                           
รวมในการออกแบบศาลารถเมลใหมของ  
กรุงเทพมหานคร โดยเปดใหประชาชน                       
ทัว่ไปสามารถเขามาโหวตศาลาทีช่ืน่ชอบได 
ซึ่งนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมฯ ไดรับ                   
การโหวตใหคะแนนสามารถควารางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดผลเมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2564

 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
จากชุมนุมหุนยนต iRAP Robot คณะวิศวกรรมศาสตร ควารางวัลรองชนะเลิศ 
อนัดบั 1 และอนัดบั 2 ในโครงการประกวดแขงขนัหุนยนต CRU Robot Games 
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำป 2563 ในหัวขอ “Power 
for a better life” ทีมนักศึกษาไดรับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ไดแก ทีม iRAP-FUSE จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.วิษณุ 
จติวริยิะ เปนอาจารยทีป่รกึษา รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ทมี iRAP-Premium 
จากคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมี อาจารยนพดล พัดชื่น เปนอาจารยที่ปรึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
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คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 

ไดรับรางวัล “บุคคลตัวอยางแหงป” 2564 สาขาบริการวิชาการแกสังคม

บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. มอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดนใหกับนักศึกษาและอาจารยในปการศึกษา 2562

 รศ.ดร.ไพโรจน สถริยากร คณบดคีณะครศุาสตร 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับรางวัล “บุคคลตัวอยางแหงป” 
(Person Of The Year 2021) สาขาบริการวิชาการ 
แกสงัคม พ.ศ. 2564 ตามโครงการหนึง่ลานกลาความด ี
ตอบแทนคุณแผนดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี 
พลอากาศเอก ชวลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการ 
มลูนธิพิระดาบส เปนประธานในพธิมีอบรางวลั เพือ่เปน 
การประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอยางแหงป” 
ซึ่งเปนบุคคลท่ีประพฤติตนอยูในกรอบของคุณงาม 
ความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ทำงานตอบแทน 
คุณแผนดินเพื่อชวยเหลือสังคม ณ หอประชุมกองทพั 
อากาศ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

  ศ.ดร.สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)                
เปนประธานในพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ                     
ดีเดน ประจำปการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.
สุพจน จันทรวิพัฒน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
กลาวรายงาน เพ่ือเปนเกียรติและเปนการประกาศ 
เกียรติคุณและคุณูปการแกนักศึกษาและอาจารย
ที่ปรึกษา ที่ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ทั้งนี้             
บัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสงเสริมใหมีการ                  
พัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธและงานวิจัยในระดับ 

บัณฑิตศึกษาของภาควิชาตางๆ บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดน โดยมีคณาจารยและนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลเขารวมใน 
พิธีครั้งนี้ ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ควารางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ 
ประจำป 2564 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย 
จากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ดร.วิภารัตน ดีออง                        
ผูอำนวยการสำนกังานการวจิยัแหงชาต ิเปนประธานเปดงานแถลงขาว 
“NRCT Talk เปดบานงานวิจัยและนวัตกรรม (ครั้งที่ 2)” เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2564 จัดงานเปดตัวนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2564 
จากจำนวน 7 ทาน ใน 5 สาขา ไดแก ศ.ดร.สุชาต ิ เซี่ยงฉิน ซึ่งเปน              
นักวิจัยไทยคนแรกที่ไดรับตำแหนงศาสตราจารย หรือเทียบเทา                            
Provatdozent สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ของประเทศเยอรมน ีและไดรับ 

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนง ศาสตราจารย โดยจะเขารับเหรียญรางวัลพรอมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณและ              
เงินรางวัลในงานวันนักประดิษฐ ประจำป 2564 ซ่ึงจะจัดในวันท่ี 26 - 30 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

อธิการบดี มจพ. ควารางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2564 รวมแถลงขาว 

“NRCT Talk เปดบานงานวิจัยและนวัตกรรม (ครั้งที่ 2)”
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 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย รศ.ดร.สุรพันธ 
ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตรประยุกต มอบตูอบฆาเชื้อดวย 
รังสียูวี ใหกับโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี คุณจรูญ ปดทะเหล็ก 
หวัหนางานวศิวกรรมชวีการแพทย เปนผูแทนรบัมอบ เพือ่นำไปให 
ทีมแพทยของโรงพยาบาลใชท่ีโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร            
โดยจัดสงมอบใหโรงพยาบาลท่ัวประเทศไปแลวมากกวา 300 เคร่ือง 
ผูมจีติศรทัธารวมบรจิาคเงนิสรางนวตักรรมชวยโควดิ สามารถโอน 
เขาบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและตานภัยโควิด มจพ.” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2                      
ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปใชลดหยอนภาษีได 2 เทา ณ หอง 
215 อาคารอเนกประสงค มจพ. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) มอบตูอบฆาเชื้อดวยรังสียูวี 
จำนวน 6 เครื่อง ใหกับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมี 
ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 
เปนผูแทนรับมอบ เพ่ือนำไปใชสนับสนุนการทำงานของบุคลากร 
ทางการแพทย และนำไปมอบตอใหกับโรงพยาบาลหรือสาธารณสุข 
ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง ในการนีม้ ีพลตร ีพรีพฒัน จนัทรงาม ผูแทน 
กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
เขารวมในพธิมีอบ ณ หองประชมุราชพฤกษ อาคารนวมนิทรราชนิ ี
มจพ. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) มอบตูอบ 
ฆาเชือ้ดวยรงัสยีวู ีจำนวน 5 เครือ่ง ใหกบัโรงพยาบาลบานแพว 
จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมี นพ.พรเทพ พงศทวิกร ผูอำนวยการ 
โรงพยาบาลบานแพว เปนผูแทนรบัมอบ โดยมคีณะผูบรหิาร 
ของมหาวทิยาลัย เขารวมในพธิมีอบ ณ หองประชมุราชพฤกษ 
อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) มอบตูอบ 
ฆาเชื้อดวยรังสียูวี จำนวน 5 เครื่อง ใหกับโรงพยาบาล 
สมุทรสาคร โดยมี นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา                                          
รองผูอำนวยการศูนยอำนวยการรักษาผลประโยชนของชาติ 
ทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร (ศรชล.) จ.สมุทรสาคร 
เปนผูแทนรับมอบ นำไปมอบตอใหกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร 
และโรงพยาบาลสนามจงัหวดัสมทุรสาคร ทัง้นีตู้อบฆาเชือ้
ดวยรังสียูวีเปนผลงานนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร 
ประยุกตและกองบัญชาการกองทัพไทย รวมกันผลิตและ
ประกอบตูอบฆาเชื้อเพื่อนำสงตามโรงพยาบาลตางๆ                          
โดยมีคณะผูบริหารเขารวมในพิธีมอบ ณ หอง 215 อาคาร 
อเนกประสงค มจพ. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564

มจพ. มอบตูอบฆาเชื้อดวยรังสียูวี 

ใหกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร

มจพ. มอบตูอบฆาเชื้อดวยรังสียูวี 

ใหกับโรงพยาบาลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร

มจพ. มอบตูอบฆาเชื้อดวยรังสียูวี 

ใหกับโรงพยาบาลราชวิถี 

เพื่อนำไปใชที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร

มจพ. มอบตูอบฆาเช้ือดวยรังสียูวีใหกับจังหวัดระยอง
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มจพ. ลงนามความรวมมือ กับ บริษัท จันวาณิชย จำกัด พัฒนาระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน มจพ. 

จัดอบรมหลักสูตร AdA International – Train the Trainer สูมาตรฐานเยอรมัน

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความรวมมือทางวิชาการ 
ใน “โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนของประเทศ ผานระบบเทคโนโลยี 
อจัฉรยิะ” กบัคุณธนพล กองบญุมา ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร บรษิทั 
จันวาณิชย จำกัด โดยมี ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
พรอมดวย ดร.บุญนาค โมกขมงคลกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร 
บรษิทั ดาลนิี ่จำกดั และกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิคณะกรรมการสงเสรมิ 
และพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มจพ. และคุณมารชัย กองบุญมา 
ประธานกลุมบริษัทจันวาณิชย รวมใหเกียรติเปนสักขีพยาน                           
เพื่อพัฒนาองคความรูใหมดานวิชาการ ดานการวิจัย ดานการผลิต

นวัตกรรมและพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณและทักษะดานระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะรวมกันทั้งสองฝาย ในการนี้ 
มีคณะผูบริหารของทั้ง 2 องคกร เขารวมในพิธ ีณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

มจพ. รวมงาน Kick off เปดตัวงานวิจัยและพัฒนาหุนยนตจัดยาตนแบบสำหรับสถานพยาบาล กฟผ.

 ศ.ดร. สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) เปนประธาน
ในพธิเีปดการฝกอบรมหลกัสตูร AdA 
International - Train the Trainer 
พรอมดวย Mr. Markus Hoffmann 
Project Director, ดร.กมลศักดิ์ 
สุระดม Senior Manager (ตัวแทน 
จาก GTCC) และคณะผูบริหาร 

เขารวมในพิธีเปด โดยมี ผศ.ดร. เสาวคนธ คุณวุฒิ ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมนั กลาวรายงาน เพื่อสราง
มาตรฐานบุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนี ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ 
ไดรับในครั้งนี้ นำไปใชเพื่อเปนประโยชนสำหรับการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ณ หอง 901 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

 รศ .ดร .อุดมเกียรติ  นนทแกว  คณบดีคณะ 
วิศวกรรมศาสตร พรอมดวย ดร. สุทธิชัย จูประเสริฐพร 
รองผูวาการบริหาร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) รวมเปนประธานในพิธีเปดงาน Kick off งานวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม เรื่อง “การพัฒนาหุนยนตจัดยา 
ตนแบบสำหรับสถานพยาบาล กฟผ.” เพื่อวิจัยและพัฒนา
ใหไดหุนยนตจัดยาตนแบบ ซึ่งทำงานดวยระบบอัตโนมัติ         
เพื่อลดเวลาที่ใชในการจัดยาที่มีความถูกตองของชนิดและ
ปริมาณยาใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสม โดยมี กฟผ. 
เปนผูใหทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม หุนยนตจัดยาจะ 
ชวยลดการสัมผัสใหกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทย     
และสามารถผลักดันใหหุนยนตนี้เปนผลิตภัณฑที่นำไปตอยอดสรางในเชิงพาณิชยไดในอนาคต โดยมีคณะผูบริหารของทั้งสององคกร 
พรอมดวยทีมนักวิจัย เขารวมในพิธี ณ หอเกษมจาติกวณิช 1 อาคาร ท.102 กฟผ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)8

อาจารย มจพ. คิดคนงานวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำ

เพื่อลดปริมาณการใชน้ำที่เหมาะสมโดยนำรอง จ.กำแพงเพชร ไดรับทุนวิจัยจาก วช.

ผลการแขงขันการประกวดออกแบบนวัตกรรม 

พลังงานทดแทนจาก Solar Cell (Renewable Energy for Startup 2020)

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุวัฒน ปนทอง หัวหนา    
ศูนยวิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสรางพ้ืนฐานและอาจารยประจำ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับทุนวิจัย จากสำนักงานการวิจัย 
แหงชาต ิ(วช.) กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร วจิยัและ 
นวัตกรรม (อว.) สนับสนุนงานวิจัยการจัดการภัยแลง ในโครงการ 
เพิม่ประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการนำ้เกษตรกรรม เพือ่ลด        
ปริมาณการใชน้ำเกษตรกรรมและการใชน้ำในตนทุนท่ีเหมาะสม 
โดยมีนายสุทธิชัย ไพรสันต ผูอำนวยการโครงการสงน้ำและบำรุง 
รักษาทอทองแดง รวมลงพ้ืนท่ีเย่ียมชมโครงการและไปยังสถานท่ี 
ท่ีติดต้ังเคร่ืองวัดความช้ืนดินในพ้ืนท่ีแปลงนาขาวของเกษตรกร 
ต.สระแกว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2564

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) 
กลุมอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. รวมกับมูลนิธิพลังงาน 
สะอาดเพ่ือประชาชน จัดการแขงขันการประกวดออกแบบนวัตกรรม 
พลังงานทดแทนจาก Solar Cell (Renewable Energy for Startup 
2020) ประกวดไอเดียและสรางสรรคผลงานจากพลังงาน Solar Cell 
โดยมนีกัศกึษา มจพ. เขารวมนำผลงานมาจดัแสดงรวม 21 ทมี ทมีที ่     
ไดรับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ไดแก ทีม Wifi  Repeater รางวัล 
ชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก ทีมกุงเตน รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ไดแก 
ทีม Hawkeye โดยนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจะไดรับทุนการศึกษา                   
และรางวลัชนะเลศิจะไดไปศกึษาดงูานยงัตางประเทศ ณ หองประชมุ 
ปาลมแกว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.
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