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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทาน พระราโชวาทแกนักเรียนทุนพระราชทาน มจพ.   

มจพ. มอบตูอบฆาเชื้อโควิด-19 ดวยรังสี UV  ใหแกโรงพยาบาลเลิศสิน 

มจพ. จับมือ ม.มหิดล ลงนามความรวมมือดานวิจัย 
พัฒนานวัตกรรมและกำลังคนของประเทศ

มจพ. จัดฝกอบรม เรื่องระบบการรับรองบุคลากรในระดับสากล 
ตามมาตรฐานของสถาบันการเชื่อมสากล           

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระราโชวาทแกนักเรียนทุนพระราชทาน มจพ. 

 ศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวยคณะผูบริหาร 
และนกัเรยีนทนุพระราชทานภายใตโครงการพระราชทานความชวยเหลอืแกราชอาณาจกัรกมัพชูา ตามแนวพระราชดำร ิเขาเฝาทลูละออง 
พระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหนาพระพักตร 
และขอพระราชทานพระราโชวาทแกนักเรียนทุนพระราชทาน จำนวน 7 ราย ซึ่งศึกษาอยูที่ มจพ. โดยมีพลเอก วิชิต ยาทิพย ประธาน      
คณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปการศึกษา 
2561–2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 16 กนัยายน 2564



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)2

 อาจารย ดร.สราวุฒิ สืบแยม ผูชวย                
อธิการบดีฝายการคลังและกิจการทั่ วไป                            
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนคร
เหนือ (มจพ.) พรอมดวย รศ.ดร.อุดมเกียรติ 
นนทแกว  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  
คุณสุรเดช บัวทรัพย นายกสมาคมศิษยเกา 
มจพ. ในพระบรมราชปูถมัภ และคณะผูบรหิาร 
รวมสงมอบนวัตกรรมเครื่องจายขาวสาร          
อัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ใหแก วัดกำแพง 
วัดสังฆทาน และวัดชลอ จ.นนทบุรี พรอมดวย  

ขาวสาร 12 ตัน โดยเครื่องจายขาวสารฯ เปนผลงานของ รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี และ ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย อาจารยคณะ  
วิศวกรรมศาสตร ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและตานภัยโควิด มจพ. รวมกับสมาคมศิษยเกา มจพ. 
ในพระบรมราชปูถมัภ สมาคมศษิยเกา คณะวศิวกรรมศาสตร ชมรมศษิยเกาชางเขยีนแบบเครือ่งกล ชมรมศษิยเกาชางทอและประสาน 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคโควิด-19  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 อาจารย ดร.สราวุฒิ สืบแยม ผูชวยอธิการบดี 
ฝายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ . ) พรอมดวย 
คุณจารุวรรณ ศรีพงษพันธุกุล ผูอำนวยการกองกลาง และ 
รศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะนกัวจิยั และบคุลากร รวมสงมอบนวตักรรมหุนยนต 
ไอพนละอองฝอยฆาเชื้อโรคและไวรัส จำนวน 1 เครื่อง 
ใหแกวัดสังฆทาน โดยมีพระสงฆผูแทนจากวัดสังฆทาน 
รวมรับมอบ เพ่ือใชในการฉีดพนฆาเช้ือโรคและไวรัสโควิด 19 
ภายในวัดสังฆทาน หลังจากนั้นไดนำผลิตภัณฑสเปรย 
Hikko จำนวน 100 ชิ้น และอาหารวาง (บวยหลากรส) 
จำนวน 1 กลอง 250 หอ สงมอบใหแกวดัมชัฌนัตกิาราม 
(วัดนอย) เขตบางซื่อ กทม. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

มจพ. มอบเครื่องจายขาวสารอัตโนมัติใหแกวัดทั้ง 3 แหง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

มจพ. มอบหุนยนตไอพนละอองฝอยฆาเช้ือโรคและไวรัส ใหแกวัดสังฆทานและมอบสิง่ของใหแกวัดนอย 

มจพ. รวมเปนเจาภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ 

พระพุทธิสารโสภณ อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม (วัดนอย)

 ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝายกิจการ 
นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวยคณะผูบริหาร 
มหาวิทยาลัย  เข ารวมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 
พระพทุธสิารโสภณ, รศ.ดร. (เดช กตปุโฺญ) น.ธ.เอก ป.ธ.๓ 
Ph.D. อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) โดย                   
มหาวิทยาลัยรวมเปนเจาภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ 
ทั้งนี้วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) เปนวัดที่มีความผูกพันธ
กับมหาวิทยาลัยมาอยางยาวนาน เปนศูนยรวมจิตใจใน 
การทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทั้งคณาจารย นักศึกษา 
และบุคลากร มจพ . เขารวมในพิธี เปนจำนวนมาก                        
ณ วัดนอย กทม. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
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มจพ. จับมือ ม.มหิดล ลงนามความรวมมือดานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและกำลังคนของประเทศ

มจพ. ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ มหาวิทยาลัยแหงแควนลอเรน ประเทศฝรั่งเศส

มจพ. ลงนามความรวมมือกับภาคีเครือขาย 72 หนวยงาน พัฒนาเทคโนโลยีระบบรางครบวงจร

 ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย 
H.E. Mr.Thierry Mathou, The French Ambassador 
to Thailand และ คณุศรณัย เจรญิสวุรรณ เอกอคัรราชทตู 
ไทยประจำประเทศฝรั่งเศส รวมเปนประธานในพิธีลงนาม
บนัทกึขอตกลงความรวมมือระหวาง มจพ. กบั มหาวทิยาลัย 
แหงแควนลอเรน (Université de Lorraine) ประเทศฝรัง่เศส 
โดยม ีศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และ Prof. Dr. 
Pierre Mutzenhart, President of Université de Lorraine 
เปนผูลงนาม วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือใน                
การคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาระหวางทั้งสอง 
สถาบันการศึกษา โดยจัดตั้งศูนยวิจัย Electrical Engineering Thai-French Research Center (EE-TFRC) ขึ้นที่สถาบันนวัตกรรม 
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เพื่อศึกษาความรูดานพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพในการเก็บรักษา การบริหารพลังงานไฟฟา และเพื่อการ 
ทำวิจัยรวมกัน ทั้งนี้มีคณะผูบริหารทั้งสองหนวยงานรวมเปนสักขีพยาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

  รศ.ดร.กมัปนาท เทยีนนอย ผูอำนวยการสำนกั 
วจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เขารวมในพิธีลงนาม 
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ “การผลิต 
และพัฒนาบุคลากรดานระบบราง การวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยี นวัตกรรมดานระบบราง เพื่อรองรับ 
อุตสาหกรรมระบบราง” โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธานในพิธี 
ลงนาม เพือ่สงเสรมิความรวมมอืระหวาง 7 ภาคีเครอืขาย 
อาทิ กรมการขนสงทางราง, สำนักงานสภานโยบาย 
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรมแหงชาต,ิ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องคการมหาชน), สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรดานระบบรางระดับอุดมศึกษาภาครัฐ 
และเอกชน รวม 72 หนวยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบราง เพื่อประโยชนตอการพัฒนาระบบรางและอุตสาหกรรมระบบ
รางของประเทศไทย ณ กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) พรอมดวย 
ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ลงนามบนัทกึขอตกลงความ 
รวมมือดานการวิจัยกับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล และศ.นพ.วชริ คชการ รองอธกิารบด ี
ฝายวิจัยและวิชาการ วัตถุประสงคเพ่ือสรางสรรคงานวิจัย 
นวัตกรรม และพัฒนานักวิจัยใหมีคุณภาพสูง ตอบสนอง 
ตอความตองการของภาคอตุสาหกรรมของประเทศ เพือ่ให 
เกิดการใชทรัพยากรและความเช่ียวชาญของสองหนวยงาน 
ในการพัฒนางานวิจัยตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

ของประเทศไทยอยางสูงสุด และเพิ่มขอบเขตความรวมมือดานการวิจัยรวมกัน สรางองคความรูใหมในรูปแบบสหวิทยาการ ซึ่งมีคณะ
ผูบริหารและนักวิจัยของทั้งสองมหาวิทยาลัย ใหความสนใจเขารวมเปนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)4

อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. 

ผูชนะรางวัล Prime Minister Award Innovation for Crisis งาน SITE 2021 จัดโดย อว. 

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ควารางวัลสำนักงานสีเขียวในระดับดีเยี่ยม (ทอง)

อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. ไดรับทุนวิจัยตอบโจทยเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต

 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)                  
ไดรับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Offi ce) ป 2564 จากกรมสงเสริม   
คุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับรางวัลระดับดีเยี่ยม 
(ทอง) มีระยะเวลาการรับรอง ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2567 โดยมี รศ.ดร.
พยุง มีสัจ ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปนประธานกลาวตอนรับคณะกรรมการตรวจ     
ประเมนิสำนกังานสเีขยีว จากกรมสงเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอม ตามโครงการสงเสรมิสำนกังาน 
สีเขียว (Green Offi ce) ชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก และมีสวนรวมในการ 
อนุรักษสิ่งแวดลอม ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

 รศ.ดร.สุวิมล วงศสกุลเภสัช และ รศ.ดร.ชัยวัฒน 
ประไพนัยนา อาจารยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
พรอมคณะผูวิจัย ไดรับทุนวิจัยจากหนวยบริหารและจัดการทุน 
ดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) 
และ ทุนรวมสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม 
จำกดั (มหาชน) บรษิทัเชดิชยั คอรปอเรชัน่ จำกดั บรษิทัพลวชัร 
เคร่ืองยนต จำกัด และ บริษัทวีระสุวรรณ จำกัด ประจำปงบประมาณ 
2564 ภายใตหัวขอวิจัย “การผลิตน้ำมันเช้ือเพลิงเหลวสังเคราะห 
จากเทคโนโลยสีเีขยีวสำหรบัยานยนต” จำนวนเงนิ 30 ลานบาท 
สำหรบัพฒันาเทคโนโลยทีีเ่กีย่วของในการผลตินำ้มนัชวีภาพที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสำหรับใชในเครื่องยนต 

 ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร (ท่ี 2 จากขวา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) ผูชนะรางวัล Prime Minister Award Innovation for Crisis ประเภทหนวยงานภาครัฐ จากผลงานนวัตกรรม “เครื่องผลิต               
ออกซิเจนสำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก” โดยไดรับเกียรติจาก ศ. พิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปนประธานมอบรางวัล ในงาน STARTUP X INNOVATION THAILAND EXPO 2021                          
(SITE 2021) ภายใตแนวคดิ “Deep Tech Rising The Next Frontier of Innovation” ซ่ึงนวตักรรมเครือ่งผลติออกซเิจนฯ ตอบโจทย 
แนวคิดหลักยกระดับเทคโนโลยีเชิงลึกทางการแพทย เปนสถานีออกซิเจนเพื่อใชในการปอนออกซิเจนเขาสูเครื่อง High-fl ow Nasal 
Oxygen สำหรับผูปวย COVID-19 ไดติดตั้งใหกับโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 (ภายใตโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ)                                     
ณ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) กระทรวง อว. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
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มจพ. มอบนวัตกรรมหุนยนตใหแก กระทรวง อว. เพื่อเปนตัวชวยในสถานการณ โควิด-19

 อาจารย ดร.รักนรินทร แสนราช รองอธิการบดี 
ฝายการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย อาจารย ดร.สราวุฒิ 
สืบแยม ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและกิจการทั่วไป 
และคณะผูบริหาร คณะนักวิจัยนำโดย ผศ.ดร.สถาพร 
วงัฉาย และนกัศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร รวมสงมอบ 
นวตักรรม หุนยนตประดูแดงฉายแสง UVC และหุนยนต 
ไอพนละอองฝอย ใหแกกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยไดรับเกียรติ 
จาก ศ. พิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวง อว. พรอมดวย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล 
ชัยรุงเรือง เลขานุการรัฐมนตรีวาการและโฆษกกระทรวง 
และคณะผูบริหารกระทรวงฯ รวมในพิธีรับมอบ ทั้งนี้ 
มจพ. เปนสวนหนึง่ในโครงการ อว. พารอด โครงการความรวมมอืของมหาวทิยาลยัภายใตการนำของกระทรวง อว. เพือ่ชวยเหลอืสงัคม 
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564

มจพ. มอบตูอบฆาเชื้อโควิด-19 ดวยรังสี UV  ใหแกโรงพยาบาลเลิศสิน

มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติดานคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำป 2564 

หัวขอโควิด 19 สูการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ

 รศ .ดร .สุรพันธ ยิ้มม่ัน คณบดีคณะวิทยาศาสตรประยุกต                               
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย 
อาจารย ดร.รสจรินทร รัตนสุนทร อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตร 
ประยุกต มอบตูอบฆาเชื้อโควิด-19 ดวยรังสี UV จำนวน 10 เครื่อง ใหแก 
โรงพยาบาลเลศิสนิ โดยมี คณุศกัรนิทร วงศเลศิศริ ิผูอำนวยการโรงพยาบาล 
พรอมดวย นางนิตยา  ภูริพันธุ รองผูอำนวยการดานการพยาบาล เปนผูรับมอบ 
เพื่อนำไปใชสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทยในการตอสู 
กับสถานการณวิกฤตโรค COVID-19 เปนผลงานนวัตกรรมของคณะ       
วิทยาศาสตรประยุกต มจพ.รวมกับโรงเรียนชางฝมือทหาร เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2564

 ศ.ดร.สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)                      
กลาวตอนรบัในพธิเีปดงานสมัมนาวชิาการระดบัชาติ
ดานคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำป 2564 หัวขอ โควิด 
19 สูการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือคนพิการ โดยมี นางพัชรี 
อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความมัน่คงของมนษุย เปนประธาน วตัถปุระสงคเพือ่ 
สงเสริมความรวมมือภาคีเครือขาย ระหวางสถาบัน 
การศึกษา หนวยงานและกรมสงเสริมและพัฒนา    
คุณภาพชีวิตคนพิการ ในการผลิตผลงานวิชาการ 
ดานคนพิการที่มีมาตรฐานสูง และสามารถใช 
ประโยชนไดจริง มีการจัดเสวนาเร่ือง โรงพยาบาลสนาม 
เพื่อคนพิการ การบรรยายพิเศษ Home Isolation 

สำหรับคนพิการ โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิรวมบรรยาย และ รศ.ดร. สุเมธ อ่ำชิต ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมวิชาการและประกัน 
คณุภาพการศกึษา เปนผูดำเนนิรายการ มพีธิสีงมอบธงใหกบั ม.นเรศวร ซึง่จะเปนเจาภาพจดังานในปตอไป เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2564
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มจพ. มอบตูอบฆาเชื้อโควิด-19 ดวยรังสี UV  ใหแกโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

มจพ. สงมอบ “หุนยนตประดูแดงฉายแสง UVC” ใหแก โรงพยาบาลศิริราช

อาจารยและคณะผูวิจัย มจพ. รวมจัดสรางสถานีผลิตออกซิเจนสูภัยโควิด 

สงมอบใหแกโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3

 ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย 
คณะผูวิจัย รวมจัดสรางสถานีผลิตออกซิเจนสูภัยโควิด เพื่อชวยเหลือทาง
การแพทยใชในการปอนออกซเิจนเขาสูเครือ่ง High-fl ow Nasal Oxygen 
สำหรับชวยเหลือผูปวย COVID-19 โดยไดดำเนินการติดตั้งเครื่องผลิต  
ออกซิเจน (Oxygen generator) และสงมอบใหแกโรงพยาบาลสนาม        
เอราวัณ 3 (ภายใตโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ) คณะผูวิจัยได                           
ดำเนินการวิจัยตอเนื่องเปนเวลากวา 10 ป จนไดรับการรับรองมาตรฐาน
ในระดับชาติ และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก มจพ. คณะ 
วิศวกรรมศาสตร และประชาชน รวมกันบริจาคและจัดสรางสงมอบใหใน
ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

 รศ.ดร.สุรพันธ ยิ้มม่ัน คณบดีคณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัย   
เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) พรอมดวยอาจารย ดร.รสจรนิทร 
รตันสนุทร อาจารยคณะวทิยาศาสตรประยกุต มอบตูอบฆาเชือ้โควดิ-19 ดวยรงัส ี
UV จำนวน 4 เครือ่ง ใหแกโรงพยาบาลวชริพยาบาล โดยม ีรศ.อนนัต มโนมยัพบิลูย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปนผูรับมอบ 
เพื่อนำไปใชสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทยในการตอสูกับ 
สถานการณวิกฤตโรค COVID-19 เปนผลงานนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร 
ประยุกต มจพ.รวมกับโรงเรียนชางฝมือทหาร เพื่อนำไปสงตอและใชงานตาม                  
โรงพยาบาลสนามภายใตสังกัดของวชิรพยาบาลและกรงุเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
9 กันยายน 2564

 อาจารย ดร.สราวุฒิ สืบแยม                     
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและกิจการ 
ท่ัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ  (มจพ . )  พรอมดวย 
คณุจารวุรรณ ศรพีงษพนัธุกลุ ผูอำนวยการ 
กองกลาง และคณะนกัวิจยันำโดย รศ.ดร. 
ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี อาจารยคณะ 
วิศวกรรมศาสตร และนักศึกษา รวมสง                   
มอบนวตักรรมหุนยนตประดูแดงฉายแสง 
UVC ใหแกโรงพยาบาลศิริราช โดยมี 
คุณธวัชชัย ผองสกุล รองหัวหนางาน      
อปุกรณการแพทย และทมีงานรวมรบัมอบ 
หุนยนตประดูแดงฯ เครื่องนี้ไดรับทุน  
สนับสนุนในการจัดสรางจาก คุณอุดม 

สุขสุดประเสริฐ ศิษยเกาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม รวมบริจาคเพื่อจัดสรางใหแกโรงพยาบาลศิริราชนำไปใชในสถานการณการแพร 
ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ มจพ. ไดมอบอาหารวาง (บวยหลากรส) จำนวน 500 ชุด เพื่อสงตอและรวมเปนกำลังใจใหกับทีม                      
แพทยและบุคลากรดานหนาของโรงพยาบาล ณ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่  
23 กันยายน 2564
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มจพ. วิทยาเขตระยอง ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง 

มจพ. จัดฝกอบรม เร่ืองระบบการรับรองบุคลากรในระดับสากล ตามมาตรฐานของสถาบนัการเช่ือมสากล

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ลงนามความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรม

 ศ.ดร. ธานินทร ศิลปจารุ รักษาการ               
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนอื (มจพ.) วทิยาเขตระยอง พรอมดวย 
ผศ.ดร.สไบทิพย ตุงคะมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
พลงังานและสิง่แวดลอม และ ผศ.ดร.ณทัเดชาธร 
พวงเงนิมาก รองคณบดฝีายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และอตุสาหกรรมสมัพนัธ รวมลงนามความรวมมือ 
ทางวิชาการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง 
โดยมีนายธงชยั แกวประเสรฐิศร ีพลงังานจงัหวดั 
ระยอง, นางสาวกชพร ศรีศักดิ์ขวา นักวิชาการ 
พลังงานชำนาญการ, นายสุขขี บัวแกว นายชาง 
เทคนิคชำนาญงาน เปนผูรวมลงนาม เพื่อรวมมือ
กนัสนบัสนนุการกำหนดนโยบายดานพลงังาน ผลกัดนัใหเกดิการพฒันาบคุลากรดานพลงังาน ตลอดจนแลกเปลีย่นองคความรูการวจิยั
และนวัตกรรมดานพลังงาน เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) ผานกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนระหวาง                       
มจพ. วิทยาเขตระยอง และ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง โดยจัดในระบบออนไลน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564  

 รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย รองอธิการบดีฝายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรม 
สัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เปนประธาน 
เปดการฝกอบรม เรื่องระบบการรับรองบุคลากรในระดับสากล ตามมาตรฐานของ 
สถาบันการเชื่อมสากล โดยมี ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล CEO สถาบันการเชื่อมแหง 
ประเทศไทย เปนวิทยากร มผีูเขารวมอบรมจากเครอืขายสมาคมคร ูผูประกอบการวชิาชพี 
ชางเชื่อม ชมรมครูผูตรวจสอบวัสดุ สถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษาและภาคอุตสาหกรรม จำนวน 174 คน โครงการอบรมนี้เปนสวนหนึ่ง

ของโครงการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศการบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนยเครือขายพัฒนาบุคลากรดานงานเชื่อมและงาน
ตรวจสอบสำหรับอุตสาหกรรมระบบรางในพ้ืนท่ี EEC ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการออกแบบและวิศวกรรมระบบขนสงทางราง 
โดยมี ผศ.ดร. กิตติชัย โศจิพันธุ เปนหัวหนาโครงการ โดยจัดในระบบออนไลน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

 ผ ศ . พี ร ะ ศั ก ดิ์  เ ส รี กุ ล                         
รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
วทิยาเขตปราจนีบรุ ีพรอมดวย ผศ.ดร.
กฤษฎากร บุดดาจันทร คณบดีคณะ 
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
และ ผศ.ดร.ปยะรัชช กุลเมธี คณบดี 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมลงนาม 
ความรวมมอืทางวิชาการ ฉบับ 1 กับ 
นายนคร นิรุตตินานนท กรรมการ 
บริหาร บริษัทไทยรวมสินพัฒนา 
อตุสาหกรรม จำกดั และ ลงนามบนัทกึ 
ความรวมมอืฯ ฉบบั 2 กบั นายเอกสทิธิ ์
ทรพัยเจรญิ กรรมการผูจดัการ บรษิทั 
เอซีเอ็กซ เฮิรบ จำกัด เพื่อสงเสริม          

กิจกรรมทางดานวิชาการงานวิจัยและบริการวิชาการ ในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหมีศักยภาพนำความรูไปใชพัฒนาใหเกิด 
นวัตกรรม สรางมูลคาเชิงพาณิชยใหเกิดประโยชนสูงสุดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยจัดในระบบออนไลน เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2564      



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)8

พระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับผูไดรับพระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม                   
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยทั้ง 2 ทาน ดังนี้
 1. รองศาสตราจารย ดร.เสาวณิต สุขภารังษี สังกัดคณะวิทยาศาสตรประยุกต ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงตั้งให 
ดำรงตำแหนง ศาสตราจารย ในสาขาวิชาสถิติศาสตร สังกัดคณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.  ตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2561
 2. รองศาสตราจารย ดร.ยุพาภรณ อารีพงษ สังกัดคณะวิทยาศาสตรประยุกต ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงตั้งให 
ดำรงตำแหนง ศาสตราจารย ในสาขาวิชาสถิติศาสตร สังกัดคณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. ตั้งแตวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562                 
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
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