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มจพ. สงมอบนวัตกรรม “หุนยนตประดูแดงฉายแสง UVC” ใหแกสถาบันบำราศนราดูร

มจพ. มอบนวัตกรรมเครื่องจายขาวสารอัตโนมัติใหวัดมัชฌันติการาม (วัดนอย)

อธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร มจพ. 

รวมเปดศูนยบริการฉีดวัคซีน KU สู COVID-19

สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมจพ. 

จัดงาน KMUTNB Innovation Awards 2021 รูปแบบออนไลน  

มจพ. สงมอบนวัตกรรม “หุนยนตประดูแดงฉายแสง UVC” ใหแกสถาบันบำราศนราดูร

มจพ. สงมอบนวัตกรรม “หุนยนตประดูแดงฉายแสง UVC” ใหแกโรงพยาบาลรามาธิบดี

       ศ.ดร. สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยั       
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
พรอมดวย ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษาและศิษย เกาสัมพันธ 
คุณภรณี  ลีนุตพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ผูทรงคณุวฒุ ิอาจารย ดร.สราวฒุ ิสบืแยม ผูชวย 
อธกิารบดฝีายการคลงัและกจิการทัว่ไป ผศ.ดร.
ณัฐพงศ มกระธัช ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนา 
สิ่งแวดลอมและกายภาพ และคณะนักวิจัย 
นำโดย รศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี, ผศ.ดร.
สถาพร วังฉาย อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร 
รวมมอบนวตักรรม “หุนยนตประดูแดงฉายแสง 
UVC” ใหแกสถาบันบำราศนราดูร กระทรวง 

สาธารณสุข โดยมี นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปนผูแทนรับมอบ เพื่อนำไปใชฆาเชื้อโรคโควิด-19 
และเชื้อไวรัสอื่น ๆ ณ กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

 ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝาย           
กจิการนกัศกึษาและศษิยเกาสมัพนัธ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
พรอมดวย คุณภรณี ลีนุตพงษ กรรมการสภา       
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อาจารย ดร.สราวุฒิ 
สืบแยม ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและกิจการท่ัวไป 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ มกระธัช ผูชวยอธิการบดีฝาย 
พัฒนาสิ่งแวดลอมและกายภาพ และคณะนักวิจัย 
รศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี, ผศ.ดร.สถาพร 
วงัฉาย อาจารยประจำคณะวศิวกรรมศาสตร มจพ. 
รวมในพิธีมอบนวัตกรรม “หุนยนตประดูแดง 
ฉายแสง UVC” ใหแกโรงพยาบาลรามาธิบดี             
โดยมี ผศ.นพ.ภาวิทย เพียรวิจิตร รองคณบดี 
ฝายสื่อสารองคกร และ ผศ.นพ. เฉลิมพงษ ฉัตรดอกไมไพร หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 
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 อาจารย ดร.สราวุฒิ สืบแยม ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและกิจการท่ัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) พรอมดวย คุณจารุวรรณ ศรีพงษพันธุกุล ผูอำนวยการกองกลาง คุณธนพร ดีจงเจริญ ผูอำนวยการกองบริการการศึกษา                        
รวมในพธิีเปดงานสรางสรรคศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานชางทอง ครั้งที่ 6 โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เปนประธานเปดงาน ภายใตแนวคิด "เฉิดฉาย" ซึ่งจัดโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง สถาบันสมทบ                            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีการจัดแสดงการเดินแบบแฟชั่นโชวชุดเครื่องประดับ ผลงานศิลปนิพนธของ   
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีนายพรอนันต ภักดี ผูอำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง นำเยี่ยมชม ณ หางสรรพสินคา 
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

มจพ. รวมพิธีเปดงาน สรางสรรคศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานชางทอง ครั้งที่ 6

มอบเครื่องอบฆาเชื้อดวยยูวี สำหรับอบฆาเชื้อชุด PPE ใหแก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

 รศ.ดร.สรุพนัธ ยิม้ม่ัน คณบดคีณะวทิยาศาสตรประยกุต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) พรอมดวย 
อาจารย ดร.รสจรินทร รัตนสุนทร อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตรประยุกต และทีมงาน นำนวัตกรรมเครื่องอบฆาเชื้อดวยยูวี (UV 
Disinfection Oven) จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเปนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรประยุกต ไปมอบสำหรับใชในการอบฆาเชื้อชุด PPE 
ใหแก นายแพทยเกษม เวชสุทธานนท ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อนำไปใชสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากร
ทางการแพทย ในสถานการณการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564
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อธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร มจพ. รวมเปดศูนยบริการฉีดวัคซีน KU สู COVID-19

มจพ. สงมอบนวัตกรรม “หุนยนตประดูแดงฉายแสง UVC” ใหแกศาลรัฐธรรมนูญ

 ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดี                   
ฝายกิจการนักศึกษาและศิษย เกาสัมพันธ                        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ (มจพ.) พรอมดวยคุณภรณี ลีนุตพงษ            
กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒุ,ิ รศ.ดร.
ธีรวัช บุณยโสภณ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการ  
นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ, อาจารย ดร.
สราวุฒิ สืบแยม ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง 
และกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.ณัฐพงศ มกระธัช                    
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสิ่งแวดลอมและ 
กายภาพ และคณะนกัวจิยันำโดย รศ.ดร. ศภุชยั 
ตระกลูทรพัยทว,ี ผศ.ดร.สถาพร วงัฉาย อาจารย 
ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร รวมสงมอบนวัตกรรม “หุนยนตประดูแดงฉายแสง UVC” ใหแกศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี คุณวรวิทย กังศศิเทียม 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คุณปญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คุณบรรจงศักดิ์ วงศปราชญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
และคุณเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปนผูแทนรับมอบ โดยไดรับทุนสนับสนุนในการสรางจาก คุณภรณี 
ลีนุตพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

 ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวยคณะผูบริหาร มจพ. 
รวมเปดศูนยบริการฉีดวัคซีน KU สู COVID-19 โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ 
ทรงศวิไิล ปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม 
(อว.) กลาวตอนรบั และ ดร.จงรกั วชัรนิทรรตัน อธกิารบดมีหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร และคณะผูบริหารของกระทรวง อว. รวมในพิธีเปด                       
ซึ่งเปนศูนยที่เปดใหบริการฉีดวัคซีนใหแกบุคลากรและนักศึกษา 
หนวยงานภาครัฐ-เอกชน และชุมชนโดยรอบ ภายใตกระทรวง อว. 
ทำงานรวมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ โดยการสนับสนุนของกระทรวง 
อว. กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เริ่มฉีดตั้งแต วันที่ 7 
มิถุนายน 2564 เปนตนไป โดยมีทีมแพทย พยาบาล เจาหนาที่ 
จิตอาสาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เพื่อใหประชาชนและบุคลากรของสถานศึกษา ไดมีภูมิคุมกันหมูโดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาล            
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) โดยคณะวิทยาศาสตรประยุกต ไดสงมอบตูอบฆาเชื้อดวยรังสียูวี 
สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทยจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้
 ผศ. ชวนะ อยูภักดี เปนผูแทนมหาวิทยาลัยมอบตูอบฆาเช้ือดวยรังสียูวี จำนวน 2 เคร่ือง ใหกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
กรมอนามัย โดยมีนายแพทยเกษม เวชสุทธานนท ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เปนผูแทนรับมอบ เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564
 ดร. รสจรินทร รัตนสุนทร อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. เปนผูแทนมหาวิทยาลัยมอบตูอบฆาเช้ือดวยรังสียูวี 
จำนวน 2 เครือ่ง ใหกบัสถาบนัปองกนัควบคมุโรคเขตเมอืง (สปคม.) กรมควบคมุโรค โดยมี แพทยหญงิ นติยา อยูภกัดี นายแพทยชำนาญการ 
กลุมงานบรหิารทางการแพทย สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง และ คณุพรหมพร จำปาทอง พยาบาลวชิาชพี ชำนาญการ สถาบนัปองกนั 
ควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เปนผูแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

มจพ. มอบนวัตกรรมตูอบฆาเชื้อดวยรังสียูวีใหแกบุคลากรทางการแพทย 

มจพ. รับมอบนวัตกรรมหุนยนต ไอพนละอองฝอยฆาเชื้อโรคและไวรัส (โควิด-19)

 ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมคณะผูบริหาร รับมอบ                
“หุนยนตไอพนละอองฝอยฆาเชื้อโรคและไวรัส” ผลงานของ รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี และ ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย ภาควิชา                        
วิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส คณะวิศวกรรมศาสตร มีประสิทธิภาพไอพนละอองฝอยละเอียดเฉลี่ย 50 ไมครอน                                             
สามารถนำพาละอองฝอยน้ำยาใหเคลื่อนที่ไปไกล 5-7 เมตร สงผลใหละอองฝอยน้ำยาครอบคลุมไปทุกพื้นที่ ฉีดพนไดนานตอเนื่อง                 
3 ชั่วโมง ระบบควบคุมการเคลื่อนที่หุนยนตเปนแบบไรสาย สรางจาก “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและตานภัยโควิด มจพ.”                               
เพื่อนำไปฉีดพนฆาเชื้อภายในมหาวิทยาลัยตอไป ณ หองประชุม 215 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
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มจพ. มอบหุนยนตฉายรังสี UVC ฆาเชื้อไวรัส (โควิด-19) ใหกับ รพ.สนาม ที่ รร.นนทบุรีวิทยาลัย

 รศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี, ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) และคณะนักวิจัย พรอมดวย สมาคมศิษยเกาวิศวกรรมศาสตร รวมกับ คุณมนัส ศรีวานิชภูมิ 
กรรมการผูจัดการ บริษัทแมกซแวลู เทคโนโลยี จำกัด และ สวทช. นำคณะนักวิจัยนวัตกรรม หุนยนตฉายรังสี UVC ฆาเชื้อไวรัส                        
(โควิด-19) ไปสาธิตการใชงานที่ โรงพยาบาลสนามในโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย พรอมทั้งสงมอบหุนยนตใหแกโรงพยาบาลสนามแหงนี้ 
โดยมี ผูอำนวยการโรงพยาบาลสนาม และรองนายก อบจ. ดร. วิภาวัลย วรวรรณปรีชา, ดร. เฉลิมพล นิยมสินธ เลขานุการนายก อบจ.
นนทบุรี รวมเปนผูแทนรับมอบ ทั้งนี้คณะทำงานมีความตั้งใจที่จะนำผลงานจากการวิจัย ไปใชงานจริงเพื่อชวยเหลือประชาชน 
สังคมและประเทศชาติ จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และพรอมตอยอดงานวิจัยสูการผลิตเชิงพาณิชย 
ในอนาคต ณ รร.นนทบุรีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 ผศ.ดร.กฤษชัย  ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแกว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร อาจารย ดร.สราวุฒิ สืบแยม ผูชวย                         
อธิการบดีฝายการคลังและกิจการทั่วไป และ ผศ. ดร.สถาพร วังฉาย อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร รวมมอบนวัตกรรม                              
เครื่องจายขาวสารอัตโนมัติใหวัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) โดยมี พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผูชวยเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม 
(วัดนอย) เปนผูแทนรับมอบ ซึ่งทางวัดมัชฌันติการามจะเปดใหบริการจายขาวสารแกประชาชนในชุมชนใกล ๆ วัดในทุกวันเสาร                        
เวลา 13.00-17.00 น. เพื่อชวยเหลือผูที่มีรายไดนอยที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ชวยลดภาระ 
คาใชจายในชีวิตประจำวัน และชวยลดความเสี่ยงในการสัมผัส เครื่องจายขาวสารเปนผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร มจพ.                             
สรางจากเงิน "กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและตานภัยโควิด มจพ." ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

มจพ. มอบนวัตกรรมเครื่องจายขาวสารอัตโนมัติใหวัดมัชฌันติการาม (วัดนอย)
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มจพ. พลังจิตอาสารวมลงพื้นที่ศูนยบริการฉีดวัคซีน KU สู COVID-19

มจพ รวมสนับสนุนอาหารใหแกบุคลากรทางการแพทย ณ ศูนยบริการฉีดวัคซีน KU สู COVID-19 

ภายใตกระทรวง อว. โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) นำโดย ผศ. วรวิทย จตุรพาณิชย รองอธิการบดี 
ฝายบรหิาร, อาจารย ดร.รกันรนิทร แสนราช รองอธกิารบด ี
ฝายการคลัง, รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดี 
ฝายวิชาการ, รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผูชวยอธิการบดี              
ฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ, ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
มกระธัช ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาส่ิงแวดลอมและกายภาพ, 
อาจารย ดร.สราวุฒิ สืบแยม ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง
และกิจการทั่วไป พรอมดวยบุคลากร มจพ. รวมสนับสนุน 
อาหาร ผลไมและขนม นำมาสงมอบใหแกทีมบุคลากร 
ทางการแพทย และจิตอาสา ณ ศูนยบริการฉีดวัคซีน KU 
สู COVID-19 ซ่ึงเปนศูนยท่ีเปดใหบริการฉีดวัคซีน COVID-19 

ภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พรอมทั้งมาชวย   
อำนวยความสะดวกและรวมใหกำลังใจแกบุคลากร มจพ. จำนวนกวา 2000 คน ที่เขารับการฉีดวคัซีนตั้งแตวันที่ 9, 11, และ วันที่ 12 
มิถุนายน 2564 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

 อาจารย ดร.รักนรินทร แสนราช รองอธิการบดี 
ฝายการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ .) พรอมดวย รศ .ดร .ธีรวัช 
บุณยโสภณ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 
ศิษยเกาสัมพันธ, อาจารย ดร.สราวุฒิ สืบแยม ผูชวย              
อธกิารบดฝีายการคลงัและกจิการทัว่ไป, ผศ.ดร.ณฐัพงศ 
มกระธัช ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสิ่งแวดลอมและ    
กายภาพ, ศ.ดร.นิสัย เฟองเวโรจนสกุล คณบดี TGGS 
พรอมดวยบุคลากรพลงัจติอาสา มจพ. นำทมีลงพืน้ทีใ่ห
บริการอำนวยความสะดวกแกประชาชนที่เดินทางมา 
ฉีดวัคซีน ณ ศูนยบริการฉีดวัคซีน KU สู COVID-19 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ซึ่งเปนศูนยที่ใหบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) จากการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ โดยมี ดร.จงรัก วชัรินทรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ใหการตอนรับกลุมจิตอาสา มจพ. ไดนำอาหาร ขนม ผลไม ไปมอบใหบริการแกทีมบุคลากรทางการแพทยและประชาชนที่เดินทางมา
ฉีดวัคซีน พรอมทั้งบริการใหคำแนะนำในดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทยใหเกิดการสรางภูมิคุมกันหมู
ไดอยางเร็วที่สุด ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ในทุกวันที่ใหบริการฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
2564 เปนตนมา
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คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. มอบหุนยนต ไอพนละอองฝอยฆาเชื้อโรคและไวรัส เพื่อใหบริการสังคม

สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มจพ. 

จัดงาน KMUTNB Innovation Awards 2021 รูปแบบออนไลน

 ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) รับมอบหุนยนตไอพนละอองฝอย 
ฆาเชื้อโรคและไวรัส จำนวน 2 ตัว ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย สงมอบใหแก มจพ. และมอบ 
ใหแก คุณสิรเสฏฐ บุญมีศรีสงา ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ ในนามสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูแทนรับมอบ จำนวน 1 ตัว และมอบใหแก คุณมานพ มานะสกุลกิจ นายกสมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร 
จำนวน 1 ตัว เพื่อนำไปใหบริการฉีดพนฆาเชื้อโรคและไวรัสโควิด-19 ตามสถานที่ตาง ๆ  และพรอมบริการเพื่อสังคม ทั้งนี้หุนยนตไอพน 
ละอองฝอยฆาเชื้อโรคและไวรัส 4 ตัวนี้ สรางจาก “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและตานภัยโควิด มจพ.” โดยมีสมาคมศิษยเกา มจพ.ฯ 
และ สมาคมศิษยเกาคณะวศิวกรรมศาสตรบรจิาคเงนิสนบัสนนุกองทนุฯ ใหจดัสรางนวตักรรมเพือ่ใหบรกิารสงัคม มคีณะผูบรหิาร มจพ.
และนักศึกษาทีมหุนยนต RoboAc รวมเปนสักขพียาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เปนประธานกลาวเปดงาน 
“การประกวดส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ประจำป 2564” (KMUTNB Innovation Awards 2021) โดยมี 
รศ.ดร.กมัปนาท เทยีนนอย ผูอำนวยการสำนกัวจิยัวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี กลาวรายงาน ในรูปแบบออนไลน ชิงถวย 
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนทั่วไป รวมการแขงขันนำเสนอความรู 
ความคิดสรางสรรคดานงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อ
สามารถนำไปตอยอดสูการพฒันาตอไป ประกาศรายชือ่ผูชนะเลศิ 
และผูไดรับรางวัลท่ี https://www.facebook.com/KMUTNBINNO 
ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 15 
มิถุนายน 2564
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มจพ. ลงนามความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศ ผนึกกำลัง 12 หนวยงาน จัดต้ังภาคีความรวมมืออวกาศไทย

มจพ. ลงนามความรวมมือภายใตแนวคิด “ขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยกับโจทยทาทายในยุควิถีใหม”

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝายวิจัย     
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามขอตกลงความรวมมือ 
การรวมสนับสนุนทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อตุสาหกรรม ใน “การประชมุวชิาการระดบัชาต ิภายใตโครงการ 
ปริญญาเอกกาญจนภเิษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำป 2564 ภายใต 
แนวคิด “ขับเคล่ือนไทยโดยคนวิจัยกับโจทยทาทายในยุควิถีใหม” 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมี ศ.พิเศษ ดร.อเนก 
เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กลาวแถลงนโยบายในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง วช. ลงนามความรวมมือการรวมสนับสนุน           
ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมกับ มจพ. ณ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวยอาจารย ดร.พงศธร สายสุจริต รักษาการผูอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) รวมพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือดานการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีอวกาศไทย โดยมี 
ศ.พิเศษ ดร. เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนประธาน พรอมดวย 
12 หนวยงาน รวมลงนาม เพื่อรวมสรางดาวเทียมขนาดเล็กโดยใชองคความรูภายในประเทศ และผลักดันโครงการอวกาศจัดตั้งบริษัท 
start-up เพื่อรวมสรางอุตสาหกรรมอวกาศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564
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