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มจพ. จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย

พระบิดาแหงวิทยาศาสตร ไทย ประจำป พ.ศ. 2564 

นักศึกษา คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ควารางวัลชนะเลิศและรางวัล

รองชนะเลิศ ในการประกวดแบบกูชีพมรดกสถาปตยกรรม Heritage in Danger 

อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มจพ

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

มจพ. รวมพิธีเปดโครงการนำรองรถจักรยานยนต ไฟฟาสาธารณะในพ้ืนท่ี 

อ.บางกรวย  ภายใตโครงการความรวมมือระหวาง มจพ. กับ กฟผ. 

มจพ. จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานสุาวรีย “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” ประจำป พ.ศ. 2564

มจพ.เขารวมพิธีนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ณ ศูนยฉีดวัคซีน KU สู COVID-19

 ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย     
เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) เปนประธาน 
ในพิธีวางพานพุมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย 
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหามงกฎุ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามงกุฏวิทยมหาราช 
ประจำป พ.ศ. 2564  เน่ืองในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 
เวียนมาบรรจบครบ 217 ป (18 ตุลาคม 2564) และกลาว
ประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 4 
โดยมี อาจารย ดร.สราวุฒิ สืบแยม ผูชวยอธิการบดี    
ฝายการคลังและกิจการทั่วไป กลาวรายงาน เพื่อนอมระลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดา 
แหงวิทยาศาสตรไทย” โดยจัดพิธีดังกลาวพรอมกันอีก 2 แหง 
ไดแก มจพ. วทิยาเขตระยองและวทิยาเขตปราจนีบรุ ีมคีณะ 
ผูบรหิารและบคุลากรเขารวมในพธิ ี ณ พระบรมราชานสุาวรยี 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 
2564 

 ศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)                               
พรอมดวย อาจารย ดร.สราวุฒิ สืบแยม ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและกิจการทั่วไป เขารวมกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลท่ี 9) เพ่ือนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
รวมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนศูนยบริการฉีดวัคซีน KU สู COVID-19 โดยมีคณะผูบริหารของ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาลยัวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ พรอมดวยบคุลากรจติอาสา เขารวมพธิ ี
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)2

 ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดี                     
ฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)             
เปนประธานในพิธีนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ   
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร (ในหลวงรชักาลที ่9) เพือ่นอมรำลกึ 
ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญุตา 
ของประชาชนตอในหลวงรัชกาลท่ี  9  ดวยความซาบซ้ึง 
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได โดยมีคณะ 
ผูบรหิารเขารวมในพธิ ีณ ลานอาคารอเนกประสงค 
มจพ. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

 รศ.ดร. สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี                   
ฝายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ                      
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) เปนประธานในพิธีทอดผาปาสามัคคี ประจำป 
2564 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) เขตบางซื่อ กทม. 
โดยมี ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝายกิจการ 
นักศึกษาและศษิยเกาสัมพันธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.
กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการ 
มหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน อาจารย ดร. รักนรินทร  
แสนราช  รองอธิการบดีฝายการคลัง และคณะผูบริหาร 
มหาวิทยาลัย บุคลากรและประชาชน เขารวมในพิธี                     
เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางชุมชน วัดและมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนเพื่อสงเสริมความสามัคคีธรรมของหมูคณะ              
พรอมท้ังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใหม่ันคงสืบไป และรวม 
สมทบทุนสรางศาลาปฏิบัติธรรมบูรพาจารยพุทธิสารโสภณ 
ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2564 

มจพ. จัดพิธีนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

มจพ. จัดพิธีทอดผาปาสามัคคี ประจำป 2564 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย)

มจพ. รวมจัดงานทอดผาปาสามัคคี 3 พระจอมเกลา ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

 ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ               
ศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)         
รวมเปนประธานในงานทอดผาปาสามัคคี 3 พระจอมเกลา ประจำป 2564 
โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) และสถาบัน                 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รวมกันจัดงาน 
ทอดผาปาสามัคคี 3 พระจอมเกลา เพื่อสมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงประจำพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว 
พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) เนื่องในโอกาส 
วันพระบรมราชสมภพ ครบ 217 ป และมอบทุนการศึกษากับนักศึกษา           
ทั้ง 3 พระจอมเกลา จำนวน 3  ทุน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
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อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มจพ.

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

มจพ. รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงานประจำป 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

 รศ.ดร. สันชัย อินทพิชัย ท่ีปรึกษาอธิการบดี ฝายพัฒนา 
กิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) พรอมดวยคณะผูบรหิาร 
รวมในพธิรีบัรางวลัฉลากแบบอาคารเพือ่การอนรุกัษพลงังาน
ประจำป 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.) โดยมี ดร. สารรัฐ ประกอบชาติ ผูอำนวยการ
กองกำกับและอนุรักษพลังงาน เปนประธานมอบรางวัล                        
แบบอาคารที่ไดรับรางวัลมีดังนี้รางวัลฉลากระดับดีมาก                   
2 รางวัล ไดแก อาคารอุทยานเทคโนโลยี มจพ. กรุงเทพ และ อาคารศูนยวิจัยและฝกอบรมอุตสาหกรรมเหล็ก มจพ. วิทยาเขตระยอง 
ศูนยมาบตาพุดฯ รางวัลฉลากระดับดี 1 รางวัล ไดแก อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา มจพ. วิทยาเขตระยอง รางวัลโลประกาศเกียรติคุณ 
4 รางวัล ไดแก อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา อาคารอุทยานเทคโนโลยี อาคารศูนยวิจัยและฝกอบรมอุตสาหกรรมเหล็ก และอาคาร    
ปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง ณ หองประชุม 215 อาคารอเนกประสงค เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

 ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ผูชนะ 
รางวัล Prime Minister Award Innovation for Crisis ประเภท 
หนวยงานภาครัฐ จากผลงาน “เคร่ืองผลิตออกซิเจนสำหรับโรงพยาบาล 
ขนาดเล็ก” 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” ซึ่งนวัตกรรมเครื่อง 
ผลิตออกซิเจนฯ ตอบโจทยแนวคิดหลักยกระดับเทคโนโลยีเชิงลึก 
ทางการแพทย สำหรับผูปวย COVID-19 ไดติดตั้งใหกับ รพ. สนาม 
เอราวัณ 3 (ภายใต รพ. เจริญกรุงประชารักษ) ณ สำนักงาน         
นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ 15 กนัยายน 2564

 มจพ. ไดรับรางวัล Prince Michael International Road Safety Award 2021

 ศูนยวิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมิน 
และความปลอดภัยยานยนต (ASAE-RC) มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
โดยคณะนักวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร 
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)  ไดรับรางวัล 
Prince Michael International Road Safety 
Award รางวัลผลงานดีเดนในการพัฒนาความ 
ปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย และเอเชีย 
ตะวนัออกเฉยีงใต เพือ่มุงเนนดานความปลอดภยั 
ของยานพาหนะ รางวลันีเ้ปนรางวลัทีม่อบใหกบั
องคกรที่ HRH Prince Michael แหง Kent               
พิจารณาแลววามีผลงานและนวัตกรรมท่ีโดดเดน 
ในการริเร่ิมดานความปลอดภัยทางถนนในระดับ 
สากล เมื่อตนเดือนพฤศจิกายน 2564



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)4

อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. ไดรับรางวัล TIChE Award for Excellence 

in Chemical Engineering Education จากสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย

นวัตกรรมโครงการ Start up จากรั้ว มจพ. ไดรับรางวัล “เหรียญเงินระดับนานาชาติ” 

จากเมืองโดฮา ประเทศการตา

นักวิจัย มจพ. ไดรับรางวัลวิศวกรดีเดนระดับนานาชาติ ป 2021

โดยสมาคมวิศวกรรมศาสตรแหงสหราชอาณาจักร

 ศ.ดร. นิพนธ พิสุทธิ์ไพศาล คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัย     
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับรางวัล Distinguish                             
International Associates (DIA) Award ประจำป 2021 ไดรับการเชิดชูเกียรติ
เปนแอมบาสเดอร (Ambassador) ใหกับสมาคมวิศวกรรมศาสตรแหง  
สหราชอาณาจักร เปนเวลา 2 ป เพื่อมอบใหกับวิศวกรระดับนานาชาติที่ทำงาน          
รวมกับนักวิจัยสหราชอาณาจักรและมีผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมดีเดนในสาขาตาง ๆ 
จะมีบทบาทในการการสรางแรงบันดาลใจและใชความรูดานวิศวกรรมศาสตร                  
ในการทำกิจกรรมที่สงเสริมใหมีความย่ังยืนตอเศรษฐกิจและสังคม กอใหเกิด 
ความรวมมือกันระหวางเครือขาย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือดานการวิจัย                     
และนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมระดับนานาชาติ ตั้งแตป 2017 ศ.ดร.นิพนธ ไดทำงาน 
วิจัยเชิงนวัตกรรมโดยมีบทบาทเปนหัวหนาทีมวิจัยรวมกับนักวิจัยสหราชอาณาจักร 
6 ทีม รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ

 รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร และ
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับรางวัล TIChE Award for 
Excel lence in Chemical  Eng ineer ing Educat ion 
ในงานพิธีมอบรางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical 
Engineering Awards ประจำป พ.ศ. 2564  โดยมี คุณสุรเชษฐ ชโลธร 
นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย 
เปนผูมอบรางวัล โดยคัดเลือกจากคณาจารยและบุคลากรทางดาน                    
วิชาการในวิชาชีพวิศวกรรมเคมีทั่วประเทศ ณ หองประชุม 
อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ (วสท.) เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564

 WeWake Tech (วิเวกเทค) ผลงานของ คุณสลิลรยา 
คงอยู และ คุณวรุฒยธร คงอยู นวัตกรรมโครงการ Start up          
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
ไดรับรางวัล “เหรียญเงินระดับนานาชาติ” ในงาน Challenge 
and Innovation Forum (CIF) Qatar 2021 เมืองโดฮา 
ประเทศการ โดยไดรับทุนสนับสนุนการสรางตนแบบจากโครงการ 
Start up เมื่อป พ.ศ. 2560 เปนแพลตฟอรมที่ใชในการพัฒนา
สขุภาวะการลงทนุเพือ่ผลตอบแทน โดยมีผูสงผลงานเขาประกวด 
รวมแขงขันมากกวา 4,000 ชิ้นงาน จากกวา 40 ประเทศทั่วโลก 
เปนงานประกวดและจดัแสดงนวตักรรมระดบันานาชาตทิีจ่ดัขึน้
เปนปแรก เมื่อวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2564
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นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชฯ ควารางวัลเหรียญเงิน 

จากผลงานหุนจำลองฟงเสียงปอด ในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2564 

 นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรประยกุต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื 
(มจพ.) และวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีกรงุเทพ ไดรบัรางวลัเหรยีญเงนิ จากผลงานหุนจำลอง 
ฟงเสยีงปอด ในงาน "มหกรรมงานวจิยัแหงชาต ิ2564” (Thailand Research Expo 2021) ครัง้ที ่
16 จดัโดยสำนกังานการวจิยัแหงชาต ิ(วช.) สมาชกิในทมีมดีงันี ้นส.กญัญารตัน คูตระกลูอจัฉรยิะ, 
นส.ฆรวัณณ ธนารัตนประดิษฐ นส.อรอนงค เจริญศรีทวีชัย และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล   
บรมราชชนนีฯ โดยมี ผศ.พยุง เดชอยู และ ดร.รสจรินทร รัตนสุนทร เปนอาจารยที่ปรึกษา                     
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษา คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ควารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ

ในการประกวดแบบกูชีพมรดกสถาปตยกรรม Heritage in Danger

นักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จากการแขงขนัสดุยอดทกัษะสายสญัญาณและเนต็เวริค ชงิถวยพระราชทาน สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจาฯ

 นายสังสิทธิ์ หรั่งศิริ นักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแขงขัน “สุดยอดทักษะสาย
สัญญาณและเน็ตเวิรค Cabling & Networking Contest #9” 
ชิงถวยพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไดรับถวยเกียรติยศ 
จาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                        
พรอมเงนิรางวลัและใบประกาศเกยีรตคิณุ จดัโดยบรษิทั อนิเตอรลิง้ค 
คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวง 
ศึกษาธิการและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดการ 
แขงขันเปนปที่ 9 ในรูปแบบออนไลน มีผูเขาแขงขันจากทั่วประเทศ
รวมกวา 1,000 คน ณ ชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2564 

 นักศึกษา คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย     
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
และรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดแบบกูชีพมรดกสถาปตยกรรม 
Heritage in Danger มีผลงานเขารวมประกวดจากมหาวิทยาลัยท่ัวประทศ 
จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ มีรางวัลที่ไดรับดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน ตลาดขวัญ นนทบุรี สมาชิกในทีมมีดังนี้                
นส.กัลยารัตน ศรีษะพรม นส.พิชญา เศรษฐพิมยากุล นส.ธมนวรรณ 
เฉิดโฉม นายชัชพงศ สรรศรี นายอิทธิกร ประเสริฐสังข และรางวัล 
รองชนะเลิศ ชื่อผลงาน อาคารที่ทำการกรมสรรพากร ถนนสี่พระยา 
โดยมีอาจารย ภูริน หลาเตจา เปนอาจารยที่ปรึกษา ติดตามรายละเอียดที่ 
https://virtualexpo.asa.or.th/content/page7?



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)6

คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. พัฒนาหุนยนตทำความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยแบบลอยน้ำ 

ครั้งแรกในประเทศไทย

มจพ. สงมอบ 2 นวัตกรรมหุนยนตใหแก บ.เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

      ผศ.ดร .พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ รองคณบดีฝายสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) หัวหนาโครงการพัฒนาหุนยนตทำความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย 
แบบลอยน้ำ ครั้งแรกในประเทศไทย พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร 
จากทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ประจำป 2564 โดยไดรับความรวม
มือจากหลายหนวยงาน ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โรงไฟฟา              
พลังงานแสงอาทิตยทุนลอยน้ำรวมกับโรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนสิรินธร 
จ.อุบลราชธานี โดยติดต้ังแผงโซลารเซลลบนทุนลอยน้ำเพ่ือทำความสะอาด  

แผงโซลาแบบลอยน้ำมีความไดเปรียบกวาการใชแรงงานคนในเรื่องความเร็วและประสิทธิภาพในการทำความสะอาด สามารถลดเวลา
ทำความสะอาดและคาใชจายในการบำรุงรักษา ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

มจพ. ลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับ บ. ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จำกัด (CPAC)

 ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนประธานในพิธีสงมอบนวัตกรรม 
“หุนยนตไอพนละอองฝอยฆาเชื้อโรคและไวรัส” และ “หุนยนตประดูแดงฉายแสง UVC” โดยมี ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. 
สงมอบใหแก คณุอภชิาต ิธรรมมโนมยั กรรมการผูอำนวยการ บรษิทั เพรซเิดนท เบเกอรี ่จำกดั (มหาชน) ตามโครงการความรวมมอืทางวชิาการ 
วัตถุประสงคเพื่อขยายความรวมมือทางวิชาการใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเสริมสราง
เครือขายความรวมมือเพื่อประโยชนของทั้งสององคกร หุนยนตนี้เปนผลงานวิจัยของ รศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี ผศ.ดร.สถาพร 
วังฉาย และทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ณ หองประชุม 215 อาคารอเนกประสงค มจพ. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รอง              
อธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี    
พระจอมเกลาพระนครเหนือ  (มจพ . ) 
พรอมดวย รศ.ดร.สมิตร สงพิริยะกิจ คณบดี 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม และ ผศ.ดร.
พงษศักดิ์  กีรติวินทกร ผูอำนวยการ สถาบัน
สหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส                 
ไทย-เยอรมัน (TGDE) รวมในพิธีลงนาม 
ขอตกลงความรวมมอืทางวชิาการ กบับรษิทั 
ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จำกัด (CPAC) 
โดยม ีคณุชโูชค ศวิะคณุากร กรรมการผูจดัการ 
บรษิทั และ คณุวรีกร สายเทพ ตำแหนง BIM 
Director วัตถุประสงคเพ่ือสรางความรวมมือ ในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองหนวยงาน พัฒนาการใช BIM และ Digital 
Construction ในอุตสาหกรรมกอสรางและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความรวมมือดานวิจัยและพัฒนา พรอมทั้งแลกเปลี่ยน                          
องคความรูระหวางมหาวิทยาลัยและบริษัท เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
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คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. ไดรับการประเมินรับรองมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเคมีจาก ABET ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนภาควิชาแรกของประเทศไทย

มจพ. รวมพิธีเปดโครงการนำรองรถจักรยานยนตไฟฟาสาธารณะในพ้ืนท่ี อ.บางกรวย 

ภายใตโครงการความรวมมือระหวาง มจพ. กับ กฟผ.

มจพ. เขารวมงาน “SCG ESG Pathway เริ่มดวยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก” จัดโดย SCG

 ผศ.ดร.ณัฐพงศ มกระธัช ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนา 
สิ่งแวดลอมและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) เขารวมในงาน “SCG ESG Pathway 
เริ่มดวยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก” จัดโดย บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด 
(มหาชน) หรือ SCG ในงานวันคลายวันเกิดของ เอสซีจี เขาสูปที่ 
109 เพื่อประกาศจุดยืนและกลยุทธในการดำเนินธุรกิจควบคูกับ 
การกูวิกฤตโลกรอน ในงานจัดการเสวนาจากวิทยากรหลากหลาย
สาขาอาชีพมาแลกเปลี่ยนประสบการณ หัวขอการบริหารจัดการ 
ธุรกิจใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยใช 
นวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อน โดย มจพ. มุงพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย
สเีขยีวและพฒันามหาวทิยาลยัเพือ่ความยัง่ยนืตามเปาหมาย SDGs 

ขององคการสหประชาชาต ิรวมกนักบั เอสซจี ีโดยไดรบัการสนบัสนนุและแลกเปลีย่นนวตักรรมเพือ่การรกัษโลก และองคความรูทางดาน 
Circular Economy ผานโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ อาคารเอนกประสงค เอสซีจี บางซื่อ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564

     ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย อาจารย ดร.สราวุฒิ  สืบแยม            
ผูชวยอธกิารบดฝีายการคลงัและกจิการทัว่ไป และ ผศ.ดร.วรพจน  
มีถม อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรหัวหนาโครงการวิจัย เขารวม
พิธีเปดโครงการนำรองการใชรถจักรยานยนตไฟฟาสาธารณะ 
ในพืน้ทีอ่ำเภอบางกรวย โดยม ีนางสาวรฌทร สงวนพงศ นายอำเภอ 
บางกรวย และ นายบุญญนิตย วงศรักมิตร ผูวาการการไฟฟา                      
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมเปนประธานสงมอบ 
รถจักรยานยนตไฟฟา “ENGY” ภายใตแบรนด กฟผ. และไดรับ 
การจดทะเบยีนสาธารณะอยางถกูตอง จำนวน 51 คนั ใหแกผูขบัขี ่

รถจักรยานยนตรับจางสาธารณะในพื้นที่บางกรวยและติดตั้งสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ พัฒนาแอปพลิเคชัน ENGY Rider โดยทดลอง
ใหบริการประชาชนเปนเวลา 1 ป และจะผลิตเพิ่มอีก 50 คัน ในป 2565 ณ ศูนยการเรียนรู กฟผ. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) นำโดย รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ประธาน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ รศ.ดร.ชัยวัฒน 
ประไพนัยนา หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและทีมงาน 
ไดผานการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาระดับสากลจาก ABET โดยคณะกรรมการ 
รับรอง EAC ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนหลักสูตร       
สาขาวิศวกรรมเคมีหลักสูตรแรกของประเทศไทย                      
และผลการรับรองอยางเปนทางการจะไดรับในเดือน 
สิงหาคม 2565 ตามโครงการลงนามความรวมมือของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ประกาศผลเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)8

มจพ. มอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐนวัตกรรม KMUTNB Innovation Awards 2021 

ชิงรางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ 

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)                 
เปนประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด                
ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมพระจอมเกลาพระนคร 
เหนือ ประจำป 2564 (KMUTNB Innovation 
Awards 2021) ชิงรางวัลถวยพระราชทานรางวัล 
Grand Prize สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยมี รศ.ดร. กัมปนาท เทียนนอย ผูอำนวยการ        
สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาวรายงาน 
วตัถปุระสงคเพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุใหบคุลากร 
นักศึกษา นักเรียนและประชาชนไดมีเวทีการ                   
ประกวดเพ่ือแสดงถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรคคิดคน 
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม โดยผูไดรับรางวัล 
Grand Prize ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จ  
พระกนษิฐาธริาชเจาฯ ไดแก ผลงานเครือ่งคดักรอง 
ประเมินความเส่ียงผูปวยโรคกระดูกพรุนแบบพกพา 
ดวยการวัดความหนาแนนของมวลกระดูกดวยแสง 
ความยาวคล่ืนชวงใกลอนิฟราเรด จากมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัย 
คานาซาวา และมีพิธีมอบรางวัลนักวิจัยพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ ประจำป 2563 ณ หองประชุม                 
สำนกัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเมือ่วนัที ่23 
ธันวาคม 2564
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