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มจพ. จัดงานทอดผาปาสามัคคี ประจำป 2565
ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) 

มจพ. จัดแถลงขาวสรางดาวเทียมของนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร
ไทย-เยอรมัน เพื่อตรียมสงขึ้นวงโคจรอวกาศในป 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ 
บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) ตอยอดเทคโนโลยีวิศวกรรมใหม

มจพ. จัดงานทอดผาปาสามัคคี ประจำป 2565 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย)

11
นักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
จากการประกวดความเปนเลิศในการจัดการเรียนรูระดับอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

 ศ.ดร.สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
เปนประธานพธิทีอดผาปาสามคัค ีประจำป 2565 
พรอมดวยคณะผูบริหาร โดยมี รศ.ดร.สันชัย 
อนิทพชิยั ทีป่รกึษาอธกิารบด ีฝายพฒันากจิการ
มหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ มจพ. กลาว 
รายงาน วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความสัมพันธ 
ระหวางชมุชน วดัและมหาวทิยาลยัใหมัน่คงเปน
ปกแผนและสงเสริมความสามัคคีของหมูคณะ            
สืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใหมั่นคงถาวร
สืบไป และรวมสมทบทุนสรางศาลาปฏิบัติธรรม
บูรพาจารยพุทธสิารโสภณ ณ วัดมัชฌันติการาม 
(วดันอย) เขตบางซือ่ กทม. และมพีธิอีญัเชญิตรา 
สัญลักษณ มจพ. ประดิษฐาน ณ หนาบันศาลา 
ปฏิบัติธรรม โดยมีผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคปจจัย 

เปนจำนวนทั้งสิ้น 1,169,690 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหกหมื่นเกาพันหกรอยเกาสิบบาทถวน) มีคณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และประชาชนโดยรอบชุมชน เขารวมพิธีเปนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 
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 คุณจารุวรรณ  ศรีพงษพันธุกุล  ผูอำนวยการกองกลาง สำนักงาน  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)              
เปนผูแทนมหาวิทยาลัยเขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนตนวัคคหายุสมธัมม 
เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีโดยม ีพระเดชพระคณุพระพรหมวชัราจารย กรรมการ 
มหาเถรสมาคม เจาอาวาสวดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม เปนประธาน     
พธิฝีายสงฆ ณ พระวหิารหลวง วดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม  เมือ่วนัที ่
2 เมษายน 2565 

 ศ.ดร.ธรีวฒุ ิบณุยโสภณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) พรอมดวย ศ.ดร.สุชาติ 
เซี่ยงฉิน อธิการบดี และ พล.อ. 
ศิราวุฒิ วงศขันตี ผูบัญชาการ 
สถาบนัวชิาการปองกนัประเทศ 
(สปท.) รวมสงมอบอุปกรณ               
ทางการแพทยซึ่งเปนผลงาน        
นวัตกรรมที่รวมกันพัฒนาตาม
โครงการบันทึกขอตกลงความ 

รวมมอืทางวชิาการกบัโรงเรยีนชางฝมอืทหาร สถาบนัวชิาการปองกนัประเทศ ประกอบดวยเครือ่งอบโอโซนอเนกประสงค เครือ่งอบฆาเชือ้ 
ดวยรังสียูวี และเครื่องผลิตออกซิเจนเขมขนจากอากาศ 5 ลิตร มอบแกหนวยงานตาง ๆ ไดแก วชิรพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี 
โรงพยาบาลเลดิสนิ โรงพยาบาลพระมงกฏุเกลา วทิยาลัยปองกนัราชอาณาจกัร โรงเรยีนเตรยีมทหาร โดยมผีูแทนหนวยงานรวมรบัมอบ 
เพื่อนำไปใชในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนชางฝมือทหาร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

มจพ. รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตนวัคคหายุสมธัมม

เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพฯ

มจพ. รวมกับโรงเรียนชางฝมือทหาร จัดสรางนวัตกรรมสงมอบหนวยงานตาง ๆ เพ่ือชวยเหลือทางการแพทย

มจพ. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณศิษยเกาดีเดน ประจำป 2564

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ . ) เปนประธานในพิธี 
ประกาศเกียรติคุณศิษยเกา 
ดีเดน ประจำป 2564  เนื่องใน 
โอกาสวันคลายวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัย  ครบรอบ 63 ป  
“63 ป มจพ. ยนืหยดั นวตักรรม 
สรางคุณคาสังคมไทย” โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงศ มกระธัช ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสิ่งแวดลอมและกายภาพ มจพ. กลาวรายงาน 
นายสุรเดช บัวทรัพย นายกสมาคมศิษยเกา มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ กลาวแสดงความยินดี ในการนี้ ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผูบริหาร เขารวมแสดงความยินดี มอบเข็มที่ระลึกและมอบโลประกาศ   
เกียรติคุณใหแกศิษยเกาดีเดน หลังจากเสร็จพิธี ดร.วิโรจน วสุศุทธิกุลกานต ประธานเจาหนาที่บริหาร บ.เซนตเมด จำกัด (มหาชน)                   
มอบเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-COV-2 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องผลิตออกซิเจนเขมขนจากอากาศ ขนาด 5 ลิตร 
จำนวน 10 เครื่อง โดยอธิการบดีเปนผูแทนรับมอบ ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
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สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มจพ.

มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและศูนยวิจัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจำป 2565

มจพ. จัดแถลงขาวสรางดาวเทียมของนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน

เพื่อตรียมสงขึ้นวงโคจรอวกาศในป 2566

มจพ. รวมแถลงขาวการจัดแขงขัน “The EV Hackathon for Sustainability #EV4Sustain” 

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 160 ป แหงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย-เยอรมนี

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) เปนประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัย          
และศูนยวิจัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจำป 2565 โดยมีคณะผูบริหาร                
เขารวมแสดงความยินดี มีผูไดรับรางวัลเขารวมในพิธีมอบรางวัล (ติดตามรายชื่อ
ผูไดรับรางวัลไดที่ (https://stri.kmutnb.ac.th/new/index.php/news3/ 
1020-198-230665) ณ หองประชุมสำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มจพ.  
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

  ศ.ดร.สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.)  เปน              
ประธานงานแถลงขาวโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร               
การสรางดาวเทียมของนักเรียนโรงเรียนเตรียม 
วิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม (KNACKSAT-2 TGPS) พรอมดวย  
คณะผูบริหาร คณาจารยและนักเรียนโรงเรียนเตรียม 
วิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน โดยมี อาจารย 
ดร.พงศธร สายสจุรติ รกัษาการผูอำนวยการสถาบนั 

เทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) ผศ.ดร. เสาวคนธ คุณวุฒิ ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร 
ไทย-เยอรมัน อาจารยจากสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาฯ  บริษัทสตารทอัพ รวมเปนวิทยากรถายทอดความรูให 
กับนักเรียนทั้ง 22 คน เพื่อพัฒนา Pay load และสรางดาวเทียมขนาดเล็กนำไปทดสอบในอวกาศ ป 2566 ภายใตความรวมมือกับ 
Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุน ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
พระนครเหนือ (มจพ.) รวมกับ กรมยุโรป กระทรวง 
การตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต                    
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย 
แถลงขาวเปนเจาภาพรวมจัดการแขงขัน              
EV Hackathon โครงการการแขงขันความคิด             
สรางสรรคสำหรับการคมนาคมยานยนต              
ไฟฟาในอนาคตเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน            
(EV Hackathon: Future EV Mobility Creative 
Contest for Sustainability) #EV4Sustain 
จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 160 
ป ความสัมพนัธทางการทตูไทย-เยอรมน ีโดยม ี
ฯพณฯ เก-ออรค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย พรอมดวย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. 
และ คุณอสิ มามณี อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ รวมแถลงขาวเปนเจาภาพรวมจัดการแขงขัน กิจกรรม EV Hackathon 
โดยเปดรับสมัครนิสิตนักศึกษาอายุ 18-35 ป เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน ทีมที่ไดรับคัดเลือกผลงาน 8 ทีมสุดทายจะ  
แขงขันในรอบชิงชนะเลิศที่ มจพ. ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท ณ กระทรวงการตางประเทศ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 
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มจพ. ควา 2 รางวัล สหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ

ในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำป 2565

อาจารย มจพ. ควารางวัลเหรียญทองในงานประกวดสิ่งประดิษฐนวัตกรรมระดับนานาชาติ 

นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จากผลงานฟลมโพรเทกซเตอร

มจพ. ไดรับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 ขึ้นสูอันดับที่ 2 ของไทย

ดาน Affordable and Clean Energy

 ศ.ดร.เสาวณิต  สุขภารังษี รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) เขารบัรางวลัสถานศกึษาดำเนนิ  
การสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเดน เครือขาย    
สหกจิศึกษาภาคกลางตอนบน และนางสาวกญัญาลกัษณ ธรรมรกัขโิต นกัศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เขารับรางวัลโครงงานและผลการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดาน 
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยดีเีดน สถานประกอบการ บ.โรเบริต บอซ ออโตโมทฟี 
เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จำกัด จากผลงานการปรับปรุงผลิตภาพของกระบวนการ 
ตรวจสอบชิ้นงาน ในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) 
ครั้งที่ 12 ประจำป พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

 รศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติ 
สรินิธร ไทย-เยอรมนั (TGGS) ผศ.ดร.สนุนัทา ชวยประคอง และ รศ.ดร.นพวรรณ 
ชนัญพานิช คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (มจพ.) ควารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงาน 
"ฟลมโพรเทกซเตอร" นวัตกรรมฟลมปองกันพื้นผิวจากสารละลายพอลิเมอร       
ในงานประกวดส่ิงประดิษฐนวัตกรรมระดับนานาชาติ “SPECIAL EDITION 2022 - 
INVENTION GENEVA EVALUATION DAYS” โดยมสีำนกังานการวจิยัแหงชาต ิ
(วช.) สนบัสนนุสงผลงานเขารวมประกวดในเวทรีะดบันานาชาต ิรปูแบบออนไลน 
ณ นครเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 16-20 มีนาคม 2565

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) ไดรบัการจดั 
อนัดบัจากสำนกัจดัอนัดบั Times Higher Education ประกาศผลการจดัอนัดบั 
มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก THE Impact Rankings 2022 ซึ่ง มจพ. ไดรับการ 
จดัอนัดบัที ่801 - 1000 ของโลก จาก 1,406 สถาบนัทัว่โลก โดยมีรายการทีไ่ดรบั 
การจัดอันดับ 4 รายการ ไดแก SDG 6 - Clean water and sanitation (การบริหาร 
จัดการน้ำสะอาดและสุขอนามัย) SDG 7 - Affordable and Clean Energy        
(พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได) SDG 9 - Industry innovation and infrastructure 
(นวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมและโครงสรางพ้ืนฐาน) SDG 17 - Partnerships for 
the goals (ความรวมมอืสูเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื) สำหรบัรายการที ่มจพ. 
มีความโดดเดนพัฒนาข้ึนอยางเดนชัด คือ SDG 7 ซ่ึงไดรับการจัดอันดับเปนอันดับ
ท่ี 2 ของไทย จาก 19 มหาวทิยาลยั และอนัดบัที ่58 ของโลก ขึน้จากปกอนทีอ่ยูใน  
อันดับที่ 4 ของไทย อันดับท่ี 101 - 200 ของโลก ในสวน SDG 6 ไดอันดับที่ 3 
ของไทย จาก 14 มหาวิทยาลัย และอันดับท่ี 101-200 ของโลก SDG 9 ไดอันดับท่ี 4 
ของไทย จาก 18 มหาวิทยาลยั และอันดับท่ี 401-600 ของโลก และ SDG 17 
ไดอันดับท่ี 10 ของไทย จาก 51 มหาวิทยาลัย และอันดับท่ี 1001+ ของโลก การจัดอันดับใชเกณฑช้ีวัดตามเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
แหงสหประชาชาติ จำนวน 17 รายการ ซึ่งผลคะแนนของ มจพ. สะทอนถึงนโยบายและความมุงมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม            
และสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ดูขอมูลการจัดอันดับ ไดที่ Impact Rankings 2022
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 นางสาว พัชรกุล แพสมหวัง นักศึกษาคณะสถาปตยกรรม 
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับคัดเลือกแปนตัวแทนประเทศ       
ไทยในการแขงขันรอบชิงชนะเลิศระดับ นานาชาติ AYDA 
(Asia Young Designer Awards) International Finale 
Event จากผลงาน "Pause in พักพิงที่ระลึก" จัดโดย            
บ.นิปปอนเพนต (ประเทศไทย) จำกัด ประกวดในหัวขอการ
ออกแบบที่คำนึงถึงผูคนชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยผานรอบ 
การแขงขนั Interior Design Category เปนตวัแทนประเทศ 
ไทยแขงขันกับนักออกแบบรุนใหมระดับมหาวิทยาลัย 15 
ประเทศ และจะเดินทางเขารวมกิจกรรมในงานประกาศผล
การตัดสินรางวัลท่ีประเทศมาเลเซีย ในวันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2565 

รวมกับผูชนะจากหลายประเทศทั่วเอเชีย เพื่อชิงรางวัลเขาอบรมหลักสูตร Design Discovery Program ท่ีมหาวิทยาลัยระดับโลก 
Harvard's Graduate School of Design สหรัฐอเมริกา เปนเวลา 6 สัปดาห มูลคา 10,000 เหรียญสหรัฐ ประกาศผลเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 

 นักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
จากการเขาประกวดโครงการความเปนเลศิในการจดัการ
เรียนรูระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เร่ือง “บทพระราชนิพนธพระมหาชนก” 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565

 นักศึกษา ทีมหุนยนต Mini Mecha BFK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จากการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. PLC Competition เกมการแขงขัน Robo Saleng และนักศึกษา ทีมหุนยนต iRAP-ONETAPs 
ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลหุนยนตอัตโนมัติยอดเยี่ยม จากการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ประจำป 
2565  เกมการแขงขนั "พชิติวัฏจักรหอคอย สูแดนภารตะ"  ชงิถวยพระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยมีนักศึกษาที่เขารวมการแขงขันจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรและโรงเรียน      
เตรียมวศิวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ณ เดอะมอลล บางกะป กทม. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

นักศึกษา คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ. เปนตัวแทนประเทศไทย

เขาแขงขันชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ ในงาน AYDA (Asia Young Designer Awards) 

นักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

จากการประกวดความเปนเลิศในการจัดการเรียนรูระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

นักศึกษา มจพ. ควา 3 รางวัล จากการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ประจำป 2565



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)6

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มจพ.

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฝกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. จัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดนใหแกนักศึกษาและอาจารย ปการศึกษา 2563

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ.

จัดโครงการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหนางาน

 ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝาย 
กจิการนกัศกึษาและศษิยเกาสัมพนัธ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)                
เปนประธานในพิธีเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการฝกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)            
วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรสำนักงานอธิการบดี            
ไดรับความรูเรื่องการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานรวมทั้งรู          
วิธีปฏิบัติการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตองและ 
มีประสิทธิภาพ โดยมีทีมวิทยากรจาก มูลนิธิหัวใจ     
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ มาบรรยาย 
ใหความรู จดัโดยกองกจิการนกัศึกษา และมพีธิมีอบ 
เกยีรตบิตัรใหแกผูเขาอบรม ณ หอประชมุประดูแดง 
อาคารอเนกประสงค มจพ. เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2565

 ศ.ดร.สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)           
เปนประธานในพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดน 
ประจำปการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.สุพจน 
จันทรวิพัฒน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กลาวรายงาน 
วัตถุประสงคเพ่ือสรางแรงกระตุนและกำลังใจในการ 
สรางสรรควทิยานพินธและงานวจิยัในระดบับณัฑติ
ศกึษาของนกัศกึษาและอาจารยทีป่รกึษา โดยเฉพาะ 
หลกัสตูรทีม่กีารทำวจิยั และเปดโอกาสใหนกัศกึษา 
ไดนำเสนอและเผยแพรผลงานวจิยัจากวิทยานพินธ 
ท้ังน้ีมีการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดนเปนประจำทุกป 
เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณแกนักศึกษาและ 
อาจารยที่ไดรับรางวัล โดยมีผูไดรับรางวัลเขารวม 
ในพิธีจำนวนมาก ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคาร 
นวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เปนประธานในพิธีเปด 
โครงการอบรมหลักสูตร “เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงาน 
ระดบัหวัหนางาน” โดยมี รศ.ดร.ชาญชยั ทองประสทิธิ ์ผูอำนวยการ 
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม รวมเปดการอบรม                   
วัตถปุระสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจพื้นฐาน
เกีย่วกบัหลกัความปลอดภยัในการทำงาน รวมทัง้กฎหมายแรงงาน 
ดานความปลอดภยัอาชวีอนามยั และกฎหมายทีเ่กีย่วของ อนัเปน 
พื้นฐานในการดำเนินงานทางดานความปลอดภัยภายในองคกร         
โดยมีบุคลากรจากภาคเอกชนเขารับการอบรม ณ หองอบรม 814  
อาคารอเนกประสงค  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565



สารประดูแดง 7

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ลงนามความรวมมือทางวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) ตอยอดเทคโนโลยีวิศวกรรมใหม

มจพ. ลงนามขอตกลงความรวมมือ

การเปนเจาภาพจัดการแขงขันหุนยนตระดับโลก “World RoboCup 2022 Bangkok Thailand”

 ศ.ดร. สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัย     
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เขารวมพิธีลงนามความ 
รวมมือ เรื่องการเปนเจาภาพจัดการแขงขันหุนยนตระดับโลก 
World RoboCup 2022 Bangkok Thailand และรวมแถลง 
ขาวการเปนเจาภาพจัดการแขงขันหุนยนตระดับโลก โดยมี 
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม (อว.) 
มอบหมายให คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เปนเจาภาพ การจัดการแขงขันในระหวางวันท่ี 13-17 กรกฎาคม 
2565 ณ ศนูยนทิรรศการและการประชมุไบเทค โดยมีหนวยงาน 
ชัน้นำของประเทศเขารวมลงนาม 17 หนวยงาน จดัพธิลีงนาม 
และรวมแถลงขาวที ่The Okura Prestige Bangkok เมือ่วนัที ่
16 มิถุนายน 2565

 รศ.ดร.อดุมเกยีรต ินนทแกว คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) พรอมดวย 
คณะผูบริหาร รวมลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณธีรรัตน ปณฑรสูตร 
และคุณวันชัย สมบูรณผล กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปนผูลงนาม วัตถุประสงคเพื่อถายทอด              
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและความรูดานวศิวกรรมใหมจากอตุสาหกรรมไปสูมหาวทิยาลยัโดยผานการอบรม การสรางโมดลู เรยีนรูเพือ่ทำเปน 
Credit Bank ในเทคโนโลยีที่บริษัทฯ และเปนผูประกอบธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในสายธุรกิจโทรคมนาคมมากกวา 20 ป และรวมมือ
กับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

 ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความรวมมือทางวิชาการ Mr. Joseph Hong Managing 
Director of Robert Bosch Ltd. and Mr. Martin Knoss Regional President 
of Powertrain Solutions ASEAN of Robert Bosch Automotive Technologies  
(Thailand) Co., Ltd. พรอมดวยอาจารยสิกานต กุญชรจันทร รองอธิการบดี 
ฝายวิเทศสัมพันธ และ ศ.ดร. นิสัย เฟองเวโรจนสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย–เยอรมัน วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาดาน                    
การวจิยัและกจิกรรมทางวชิาการ ตลอดจนสนบัสนนุการศกึษาในระดบัปรญิญาโท
และปริญญาเอกดานอุตสาหกรรมยานยนตทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ             
โดยมีคณะผูบริหารรวมเปนสักขีพยาน ณ หองประชุม บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร 
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565
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มจพ. จัดประกวดสุดยอดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในงาน KMUTNB Innovation Awards 2022

เพื่อเฟนหาสุดยอดนักประดิษฐจากทั่วประเทศ

 ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (มจพ.) เปนประธานเปดงานประกวดส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจำป 2565 (KMUTNB Innovation Award 
2022) ชิงถวยพระราชทานรางวัล Grand Prize สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มี รศ.ดร.รังสิมา 
หญตีสอน รองผูอำนวยการสำนกัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีกลาวรายงาน 
มีผูสนใจจากสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
บริษัทเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศ สงผลงานเขารวม 
ประกวดรวมกวา 200 ผลงาน ผลงานทีไ่ดรบัรางวลั Grand Prize ไดแก ผลงาน 
แผนทดสอบโปรตีนในปสสาวะสำเร็จรูป สำหรับผูมีความเสี่ยงเปนโรคไต                 
ที่สามารถตรวจและอานผลไดดวยตนเอง ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนรางวัลชนะเลิศประเภท Innovative Ideas โดยมี ผศ.วรวิทย จตุรพาณิชย 
รองอธกิารบดฝีายบรหิาร กลาวแสดงความยนิดแีละมอบรางวลั ณ หองประชมุ 
ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565                 
ติดตามรายชื่อผูไดรับรางวัลไดที่ https://shorturl.asia/M2AtK 
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