
NOVEMBER, 2021
VOL. 2

ส่ือสารผ่านมา
รู้ว่าคนสําคัญ ...
เพ่ิมพลัง +++

เดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ มีความสําคัญทางดานวัฒนธรรมของไทย 
คือ วันลอยกระทง ปนี้พวกเราคงไดลอยกระทงในรูปแบบ new normal 
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และหางโรคภัยจากโรคโควิด-19 กันนะคะ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ไดผานพนไปสําหรับภารกิจของ
กองกิจการนักศึกษา โดยกลุมงานบริการสุขภาพ และจิตอาสาที่ไดเขา
รวมชวยอํานวยความสะดวกการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ใหกับนักศึกษา
มจพ.จํานวน 860 คน ทําใหมีนักศึกษาไดรับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น 
นาจะเปนสัญญาณที่ดีของแนวโนมการระบาดของโรคโควิด-19
จะคลี่ คลายลง ซ่ึงงานนี้  ผู ชวยศาสตราจารยสมชาย เวชกรรม 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดเขาเยี่ยม
การดําเนินงาน และดูแลนักศึกษาเพื่อรับทราบขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง

โดย นางแอนนา  ประทุมรัตน์
ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา
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ในเดือนพฤศจิกายนนี้ คาดวาอาคาร 40 ป มจพ. จะไดเปดใชลิฟต
ใหมทั้ง 4 ตัว ซ่ึงไดรับงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในการปรับปรุงเพื่อทดแทนของเดิมที่ใชงานมากกวา 20 ป 
มีคําขอจากเราชาวอาคาร 40 ป มจพ. ขอความรวมมือชวยกันใชลิฟต
อยางถูกวิธี  จะไดมี ใช ไปนาน ๆ โดยคาดวาจะได รับงบประมาณ 
เพื่อปรับปรุงพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารอยางตอเนื่อง 
จึงขอความรวมมือชวยกันดูแล ถาพบขอบกพรอง/การชํารุดเสียหาย 
สามารถแจงไดที่ กลุมงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ ชั้น 5 อาคาร 40 ป 
มจพ. โทร. 02 555 2000 ตอ 1151 คะ
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กิจกรรมนํารองตรวจ ATK ในสวนของ สนอ. ไดเริ่มแลว 
สําหรับบุคลากรของกองกิจการนักศึกษา ผานการตรวจแลว
จํานวนหนึ่ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และ 26 พฤศจิกายน
2564 ผลตรวจออกมาทุกคนปลอดภัย สําหรับกองกิจการ
นักศึกษา มีมาตรการสําหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานบนอาคาร 
40 ป มจพ. รวมถึงผูมาติดตอ ใหลงชื่อขึ้น-ลงอาคาร เปนหนึ่งใน
มาตรการที่ชวยกันดูแลทุกคนใหปลอดภัย

ชวงนี้ไดมีการเตรียมโครงการ/กิจกรรมขององคกรนักศึกษา 
ทั้ง 3 วิทยาเขตแลวนะคะ กับโครงการ/กิจกรรมดี ๆ สําหรับ
นักศึกษา มจพ. ที่ไดจังหวะ/โอกาสจัดกันในรูปแบบออนไลน 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กลุมงานกิจกรรมนักศึกษา 
โทร. 02 555 2000 ตอ 1135, 1807

มีโครงการดี ๆ มาฝาก อดใจรออีกนิดกับการสงเสริมสุขภาพ
รูปแบบวิถีใหม อยูที่ไหนก็ออกกําลังกายเดิน-วิ่งได แถมมีรางวัล
เปนของที่ระลึก โปรดติดตามเพิ่มเติมในฉบับตอไป หรือทานใด
อดใจรอไมไหวสนใจรวมกิจกรรม ติดตามหรือสอบถามไดที่ 

กลุมงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.

นักศึกษาที่กูยืม กยศ. อดใจรอสักนิด ขณะนี้ธนาคารกําลัง
ทยอยโอนเงินฯ สําหรับผูกูยืมรายเกา รายใหม ปการศึกษา 2564
และกําลังทยอยจัดทําสัญญาอยางเรงดวนอยู ทําใหอาจไดรับ
ความไมสะดวกบาง ขอใหทุกท านติดตามขอมูลข าวสาร
อยางตอเนื่องไดที่      กยศ_kmutnb

ศูนยอาหาร มจพ. ชั้น 2 อาคาร 40 ป มจพ. ไดเปด
ใหบริการแลว อยาลืมมาใชบริการและรับประทานอาหารกันได
นะคะ แตตอนนี้รานคายังคงเปดจํานวนจํากัด คาดวาจะเปด
ใหบริการไดไปอยางตอเนื่องตามมาตราการกําหนด โดยสามารถ
สอบถามเพิ่มเติม ไดที่ โทร. 02 555 2000 ตอ 1179 (พี่นอย) 

อีกโอกาสในเดือนนี้ ขออวยพรวันเกิดใหกับนองธนกฤต 
บุตรอากาศ (นองแตง) กลุมงานกิจการนักศึกษา วิทยาเขต
ปราจีนบุรี (28 พฤศจิกายน) มีทุกอยางครบแลว ก็ขอใหเลี้ยงลูก
ที่นารักทั้งสองคนใหเจริญเติบโต และเปยมดวยคุณภาพนะคะ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ไดมีโอกาสรวมงานทอดผาปา
สามัคคี มจพ. ณ วัดมัชฌันติการาม และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2564 ไดเขารวมงานทอดกฐิน ประจําป 2564 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยา เขตระยอง 
ณ วัดเขาโพธิ์ จังหวัดระยอง ขออนุโมทนาบุญใหกับทุกทานนะคะ

ในโอกาสที่ไดมีการเปดรับสมัครพนักงานใหม ตอนนี้ได
คัด เลือกเปนที่ เรียบรอยแลว ก็ขอตอนรับบุคลากรใหม 
(พนักงานพิเศษ) จํานวน 2 คน ประจําที่กลุมงานกิจการ
นักศึกษา วิทยาเขตปราจีนบุรี 1 คน และประจําที่กลุมงาน
กิจการนักศึกษา วิทยาเขตระยอง 1 คน มาชวยงานดานกิจการ
นักศึกษา ใหมีการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
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... ฉบับน้ีขอสวัสดีเพียงเทาน้ัน พบกันฉบับหนานะคะ ขอบคุณทีมงานทุกทาน ...

Page 4พิสูจนอักษร  โดย...นางจามีกร พนาวสันต
ออกแบบ  โดย ... นายรัฐธนินท  ยิ่งศิริ

ขอมูลและภาพประกอบ ... ขอบคุณขอมูลและภาพถายจากทุก ๆ หนวยงาน
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