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มจพ. เขารวมงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม

มจพ. จัดพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย

“63 ป มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สรางคุณคาสังคมไทย”

 ศ.ดร.สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนอื (มจพ.) เปนประธานในพธิทีำบุญตกับาตร ถวายเครือ่งไทยธรรม 
แดพระสงฆ จำนวน 9 รูป จากวัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) พรอมดวยคณะ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย                     
“63 ป มจพ. ยืนหยดั นวตักรรมพฒันา สรางคณุคาสงัคมไทย” เพือ่รำลกึถงึ 
การกอตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมความสามัคคีและความสัมพันธอันดี 
ระหวางศิษยเกากับคณาจารย ศิษยปจจุบัน ผูเกษียณอายุราชการ บุคลากร 
เครือขายความรวมมือทางวิชาการในการเผยแพรผลงาน ช่ือเสียงและเกียรติภูมิ 
ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผูบริหาร บุคลากร มจพ. สมาคมศิษยเกา              
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื ในพระบรมราชปูถมัภ 
เขารวมในพิธีทำบุญตักบาตร โดยเปดใหผูเขารวมรับชมพิธีสงฆในรูปแบบ 
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 ศ.ดร.สุชาติ  เซ่ียงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวยคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย 
เขารวมในพธิพีระราชทานเพลงิศพ พระพทุธสิารโสภณ รศ.ดร. (เดช กตปุโฺญ) น.ธ.เอก ป.ธ.๓ Ph.D. อดตีเจาอาวาสวดัมัชฌนัตกิาราม 
(วัดนอย) โดยมีคณะกรรมการออกแบบและควบคุมการกอสรางศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสรางสวนปากลางกรุง ศิษยานุศิษยและ                        
ประชาชนเขารวมในพิธีเปนจำนวนมาก ณ วัดมัชฌันติราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565
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 ศ.ดร. ธรีวฒุ ิบณุยโสภณ นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) เปนประธานในพธิวีางพวงมาลา 
รูปปน “ทวาปูชนียาจารย ” ศ.ดร.บุญญศักด์ิ ใจจงกิจ อาจารยและผูบริหารชาวไทย ซ่ึงเปนผูกอต้ังและผูบุกเบิก มจพ. และ Dip. Ing. Karl  
Stützle อาจารยผูเช่ียวชาญชาวเยอรมัน โดยมี ศ.ดร. สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิการบดี มจพ. กลาวระลึกถึงทวาปูชนียาจารย  โดยมี อดีตอธิการบดี 
และคณะผูบริหาร คณาจารย สมาคมศิษยเกา มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ และแขกผูมีเกียรติ เขารวมในพิธีวางพวงมาลารูปปน 
“ทวาปูชนียาจารย ” เพื่อแสดงความเคารพและรวมนอมระลึกถึงผูกอตั้งและผูบุกเบิก มจพ. รวมกันวางรากฐานรูปแบบการศึกษา        
แบบเยอรมัน ใหเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน” ในการนี้ รศ.สมชอบ ไชยเวช อดีตอธิการบดี เปนผูแทน 
ครอบครัวใจจงกิจ มอบรถยนตของ ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ ที่ใชทำงานใหกับ มจพ. โดยมีอธิการบดี เปนผูรับมอบ เพื่อเปนอนุสรณ 
ณ ลานหนาอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

 ผศ.วรวิทย  จตุรพาณิชย รองอธิการบดีฝายบริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
เปนประธานในพิธีไหวครู ประจำปการศึกษา 2564  พรอมดวย 
ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
และศษิยเกาสมัพนัธ และคณะผูบรหิาร วตัถปุระสงคเพือ่ให 
นักศึกษาไดตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย ผูประสิทธ์ิ 
ประสาทวิชาความรู และแสดงถึงความกตัญูกตเวทีเปน            
การปลูกฝงคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามใหกับนักศึกษา            
มกีจิกรรมการฉายสไลดแดคณุครดูวยดวงใจ ผูแทนนกัศึกษา 
กลาวรายงาน และนำไหวครู การรองเพลงครูคือผูให และ 
พระคุณที่สาม การมอบพานดอกไม และพิธีมอบเกียรติบัตร 
และโลแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเดน ณ หอประชุม 
ประดูแดง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 

พิธีรำลึก “ทวาปูชนียาจารย ” ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำป พ.ศ. 2565

มจพ.จัดพิธีไหวครู ประจำปการศึกษา 2564

มจพ. มอบโลรางวัลแกผูปฏิบัติงานดีเดน ประจำป 2564

 ศ.ดร. สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) เปนประธานในพธิมีอบโล 
รางวัลแกผูปฏิบัติงานดีเดน ประจำป 2564 วัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสรางขวัญกำลังใจให 
แกบุคลากรของ มจพ. และเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกผูท่ีได 
รับรางวัล เปนผูปฏิบัติงานดีเดนในระดับสวนงานท่ีมีผลการปฏิบัติ 
งานดีเดนเปนที่ประจักษ มีความประพฤติและปฏิบัติตนตาม 
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข 
และมปีระสทิธภิาพเตม็ความสามารถ โดยคดัเลอืกผูปฏิบัติงาน 
ดีเดนระดับสวนงานและระดับมหาวิทยาลัย จำแนกเปนสาย 
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ณ หอประชุมเบญจรัตน 
อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
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อธิการบดี มจพ.

ไดรับพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) ประจําป 2564

พระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 

 รศ.ดร. พัลลภ พิริยะสุรวงศ อาจารยในสาขาวิชา 
ครุศาสตร สังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดรับ                              
พระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงตั้งใหดำรง 
ตำแหนง ศาสตราจารย ในสาขาวิชาครุศาสตร สังกัดคณะ 
ครศุาสตรอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา 
พระนครเหนอื ตัง้แตวนัที ่8 กนัยายน 2563 ประกาศ ณ วนัที ่
24 กุมภาพันธ 2565

 ศ.ดร.สชุาต ิ เซีย่งฉนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดรับพระราชทานเครื่องราช     
อิสริยาภรณ อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ชั้นที่ 4 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) ประจําป 2564 ในฐานะนักวิจัย 
ดีเดนแหงชาติ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา สํานักนายก 
รัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 

อาจารย มจพ. ไดรับรางวัลอาจารยตนแบบดานการสอน  พ.ศ. 2565

 ศ.ดร. อรรถกร เกงพล อาจารยประจำภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับรางวัลอาจารยตนแบบดานการสอน พ.ศ. 2565 และ ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
มจพ. เขารับโลประกาศเกียรติคุณใหกับมหาวิทยาลัย โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุสุวรรณ นายกสมาคมเครือขายการพัฒนา                   
วิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย เปนผูมอบรางวัล มี รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธานสภาคณาจารย     
และพนกังาน พรอมดวยคณะผูบรหิารสภาคณาจารย รวมแสดงความยนิด ีณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กทม. เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2565 
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อาจารย มจพ. ไดรับรางวัลงานวันนักประดิษฐ

จากผลงานอุปกรณตนแบบเครื่องตรวจวัดประเมิน

ไนโตรเจนในใบขาวเพื่อลดตนทุนการผลิตขาว

มจพ. รับรางวัลจาก รัฐมนตรี อว. มอบใหกับ

สถาบันการศึกษาท่ีผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรจาก ABET 

นักศึกษา มจพ. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแขงขันหุนยนต (CARC 2020)

 นักศึกษาทีมหุนยนต RoboAC 
TEAM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับรางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับ 2 จากการแขงขันสราง 
และควบคุมหุนยนตอัตโนมัติ ประจำป 
พ.ศ. 2563 Creating and Controlling 
Automatic Robot Competition 2020 
(CARC 2020) ในหัวขอ  “หุนยนต                        
AGV เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ”  ชิงถวย 
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็ จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงคเพื่อเปน
เวทีในการแสดงความสามารถและพัฒนา
ทกัษะการลงมอืทำ การคดิขัน้สงู การแกไข   

 ศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝายวิชาการ       
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
พรอมดวย คณะผูบริหารเขารวมการประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร 
องคความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรจาก ABET และพิธีมอบโลรางวัล              
ประกาศเกียรติคุณใหแกสถาบันการศึกษาที่ผานการรับรอง           
มาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร จาก ABET 
ของสหรัฐอเมริกา โดยมี ศ.ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม 
(อว.) เปนประธานมอบรางวัล มีสถาบันอุดมศึกษาไดรับรางวัล
นำรอง 4 สถาบนั ไดแก มจพ. มช. มทส. และ ม.มหดิล ทีส่ามารถ 
ผานการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
จาก ABET เปนครั้งแรกของประเทศไทย ณ โรงแรมหัวชาง 
เฮอรเิทจ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

ปญหา การทำงานเปนทีม และความคิดสรางสรรค การบูรณาการศาสตรทางดานตาง ๆ และสามารถนำไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง            
ณ หอประชุมบัวสวรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร นครปฐม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เขารวมงานวันนักประดิษฐ 
ประจำป 2564 - 2565 และพิธีมอบรางวัลการวิจัยแหงชาติ 
พรอมมอบดอกไมแสดงความยนิดกีบั ผศ.ดร. มหศกัดิ ์เกตฉุำ่ 
อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
มจพ. ไดรบัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุ ผลงานประดษิฐคดิคน 
ประจำปงบประมาณ 2565 ผลงานเรื่อง "อุปกรณตนแบบ        
เครื่องตรวจวัดประเมินไนโตรเจนในใบขาวเพื่อลดตนทุน 
การผลิตขาว" จากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สังกัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ เปนผูมอบรางวัล ณ ศูนยนิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565
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วทอ. มจพ. ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

 ศ.ดร.สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) ลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมือ 
ทางวิชาการกับ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (มทร.ลานนา)             
โดยมีคณะผูบริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยรวมลงนาม วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลานนา ใหมีคุณวุฒิในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางดานวิศวกรรมศาสตร ครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาปตยกรรม 
วิทยาศาสตรประยุกต และบริหารธุรกิจ รวมทั้งดานวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวของ รวมเปนภาคีเครือขายในการพัฒนานักศึกษาไปสูการเปน 
“บณัฑตินกัปฏบิตัมิอือาชพีทีใ่ชเทคโนโลยเีปนฐาน” และเปนประโยชนทางดานการศกึษาและอตุสาหกรรมของประเทศ โดยมโีครงการ 
ซอมบำรุงรักษาและพัฒนาระบบผลิตน้ำด่ืมเคล่ือนท่ี Hydro Pure ของ มทร.ลานนา ท่ีใชเทคโนโลยี Membrane Process ในการกรองน้ำเสีย 
ใหเปนนำ้สะอาดใชในการอปุโภคและบรโิภคดำเนนิการเปนโครงการแรก ณ หองประชมุราชพฤกษ อาคารนวมนิทรราชนิ ีมจพ. เมือ่วนัที ่
4 มีนาคม พ.ศ. 2565

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ พรอมดวย รศ.ดร.สมิตร สงพริยิะกจิ 
คณบดวีทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) รวมลงนามบนัทกึขอตกลง 
ความรวมมือทางวิชาการกับ Prof.Dr. Nurhasan M. Kes, 
Rector of Universitas Negeri Surabaya, Indonesia                          
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรวมมือทางดานวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงวิชาการ                 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เพื่อพัฒนาความ           
รวมมือดานงานวิจัยและตอยอดโครงการกิจกรรมความรวมมือ
ในหลักสูตรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน 
นักศึกษา ถือเปนสวนสำคัญของกระบวนการเรียนการสอนที่         
ผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพผานโครงการตาง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ณ หองปาลมทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

มจพ. ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ มทร.ลานนา ตอยอดพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ.

ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

 รศ.ดร.ไพโรจน สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
พระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวยคณะผูบริหาร เขารวมลง
นามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ ดร.กาญจนา 
เง่ือนกลาง ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทโธ 
รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วัตถุประสงคเพื่อสรางความ  
รวมมือในการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี 
ดานอาชีวศึกษารวมกัน ณ หองประชุมชั้น 3 สถาบัน                         
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2565



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)6

มจพ. ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

มจพ. ลงนามบันทึกความเขาใจการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน 25 มหาวิทยาลัย จัดโดย อว.

 รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย รองอธิการบดีฝายพัฒนา
งานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ มหาวิทยาลัย   
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย 
ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝายวิชาการ และ 
ผศ.ดร.สมใจ เพยีรประสทิธิ ์ผูอำนวยการศนูยวจิยัและฝกอบรม 
ทรพัยากรมนษุยเพือ่อตุสาหกรรม รวมลงนามบนัทกึขอตกลง 
ความรวมมือทางวิชาการกับ ดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร ประธาน 
กรรมการบรหิาร วทิยาลยัเทคโนโลยชีลบรุแีละคณะผูบรหิาร 
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาครู-อาจารยใหสามารถ  
ศกึษาตอในระดบับัณฑติศึกษา รวมทัง้สรางเครอืขายการเปน 
แหลงเรียนรูดานวิชาการและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน   
ประสบการณในวชิาชพีของนกัศึกษา โดยมคีณะผูบรหิารของ 
ทัง้ 2 องคกร เขารวมเปนสกัขพียาน ณ หองประชมุราชพฤกษ 
อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565

 รศ. ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) เขารวมพิธีลงนามบันทึกความเขาใจการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันระหวางสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผูบริหารบัณฑิต 
ศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)  โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปนประธานในพิธีลงนาม นับเปนประวัติศาสตรครั้งสำคัญของระบบการอุดมศึกษาไทย                               
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเกิดความเช่ือมโยงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา                    
ขามสถาบันและสามารถใชหนวยกิตของรายวิชาดังกลาวใหเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษา โดยมีสถาบัน
การศึกษารวมลงนามในโครงการ 25 สถาบัน ณ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

 ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
ปราจีนบุรี และรักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ 
อุตสาหกรรมบริการ ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับ นายนาวิน แกวจันทร ผูอำนวยการทัณฑสถาน 
เปดบานเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงคเพื่อสราง                       
เครอืขายความรวมมือดานบรกิารวชิาการ ระหวางทณัฑสถาน 
เปดบานเนินสูงและมหาวิทยาลัย และถายทอดความรูสู                     
ทัณฑสถานเปดบานเนินสูงใหสามารถนำไปใชประโยชนได 
อยางแทจริง เปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
โดยมีบุคลากรจากทั้ง 2 องคกร เขารวมเปนสักขีพยาน ณ 
หองประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ 

ทัณฑสถานเปดบานเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี
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มจพ. รวมประชุมกับกรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ

ในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-เยอรมนี

คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. มอบเคร่ืองอบฆาเช้ือเอนกประสงคดวยโอโซน ใหแกโรงพยาบาลราชวถีิ

คณะวิศวกรรมศาสตร มอบหุนยนตใตน้ำทำความสะอาดถังพักขนาดใหญใหกับการประปานครหลวง

 ผศ.ดร.เต็มสิริ ทรัพยสมาน รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา    
พระนครเหนือ (มจพ.) เปนประธานในพิธีมอบหุนยนตใตน้ำเพื่อทำความสะอาดถังพักขนาดใหญ ซึ่งเปนผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.รามิล 
เกศวรกลุ อาจารยประจำภาควชิาวศิวกรรมการผลติและหุนยนต เปนหวัหนาโครงการ มอบใหกบั คณุนสิภัทร วงศพฒัน  ผูชวยผูวาการ 
การประปานครหลวง (ธุรกิจ) โดยมีผูบริหารของทั้ง 2 หนวยงาน รวมเปนสักขีพยานพรอมทั้งสาธิตประสิทธิภาพการใชงาน                                 
ณ หองประชุมอาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565   

 รศ.ดร.สรุพันธ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) พรอมดวย อาจารย ดร.รสจรนิทร 
รัตนสุนทร อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตรประยุกต มอบนวัตกรรมเครื่อง      
อบฆาเชื้อเอนกประสงคดวยโอโซน จำนวน 1 เครื่อง ใหแกโรงพยาบาลราชวิถี 
โดยมี นายแพทยจินดา โรจนเมธินทร ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
เปนผูรับมอบ เพื่อนำไปใชสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย                        
ในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาล 
ราชวิถี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2565

 ศ.ดร.สชุาต ิ เซีย่งฉนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) ใหการตอนรบั คณุไกร มหาสนัทนะ 
รองอธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ และคณะทำงาน โดยมี ศ.ดร. สมฤกษ  จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย สิกานต กุญชรจันทร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ เขารวมประชุมหารือในกิจกรรมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 160 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-เยอรมนี ป 2565 ระหวาง กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ และ มหาวิทยาลัย          
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีแผนการจัดกิจกรรมสำหรับ โครงการ “EV Hackathon” เพื่อเปนการเฉลิมฉลอง 
ความสัมพันธ ซ่ึงเปนการแขงขันเฟนหานวัตกรรมใหมภายใตโจทยท่ีไดรับในระยะเวลาจำกัด โดยมุงใหเยาวชนไดเรียนรูระบบผานการแขงขัน                 
โดยมีคณาจารยผูเช่ียวชาญเขารวมในการประชุมคร้ังน้ี ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2565



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)8

มจพ. ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด

ในโครงการ “Microsoft Learn for Educators”

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) ลงนามความรวมมือทางวิชาการในโครงการ “Microsoft Learn for Educators” กับ คุณธนวัฒน สุธรรมพันธุ กรรมการผูจัดการใหญ 
บรษิทั ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกดั เปนผูลงนาม พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวพร วสิฐิพงศพนัธ ผูชวยอธกิารบดฝีายวจิยั  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมเปนสักขีพยานและฟงการนำเสนอผลงานที่เกิดจากความรวมมือภายใตหัวขอ Empowering Digital 
Transformation in Higher Education for Future Ready Skill เปนการจัดการเรียนการสอนสมัยใหมท่ีเนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง 
ในโครงการความรวมมอื Digital Learning Platform for Next Normal Education ซึง่เปนผลงาน รศ.ดร.ปณติา วรรณพริณุ อาจารย   
ประจำคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และหัวหนาศูนยวิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              
รวมกับท่ีปรึกษาจากบริษัทไมโครซอฟท ประเทศไทย ชวยกันพัฒนาใหกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ หองประชุม บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด อาคารออลซีซั่นส เพลส เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 

มจพ. มอบตูอบฆาเชื้อโควิด-19 รังสี UV แกโรงพยาบาลราชวิถี

 อ.ดร.สราวุฒิ สืบแยม ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและกิจการท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย 
รศ.ดร.สุรพันธ ย้ิมม่ัน คณบดีคณะวิทยาศาสตรประยุกต อาจารย ดร.รสจรินทร 
รัตนสุนทร ภาควิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย คณะวิทยาศาสตร 
ประยกุต คณุจารวุรรณ  ศรพีงษพนัธุกลุ ผูอำนวยการกองกลาง รวมมอบตูอบ 
ฆาเชือ้ดวยรงัสยีวู ีจำนวน 2 เครือ่ง ใหกบัโรงพยาบาลราชวถิ ีโดยม ีคณุธนญา  
เตชสิริอังกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลราชวิถี  เปนผูแทนรับมอบ 
เพื่อสนับสนุนการทำงานใหกับบุคลากรการแพทย ณ โรงพยาบาลราชวิถี  
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565
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