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มจพ.ลงนามความรวมมือทางวิชาการ กับ สถาบันขงจื่อเนทางสายไหมทางทะเล
ขา่วประชาสมัพันธ์ 31 May 2018 A+A-

  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื (มจพ.)
ลงนามความรว่มมอืทางวชิาการกบั  ผูช้ว่ยเจา้อาวาส วดัไตรมติรวทิยารามวรวหิาร ประธานสถาบนัขงจื�อเสน้ทางสายไหมทางทะเล ประธาน
มลูนธิริม่ฉัตร  โดยการสนับสนุนของ  ประธานสภาวฒันธรรมไทย – จนีและสง่เสรมิความสมัพันธ ์เป็นสกัขพียาน และการบรรยายพเิศษ เรื�อง การพัฒนาพื�นที�ระเบยีง
เศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) กบัความรว่มมอืไทย-จนี  เพื�อรว่มมอืสรา้งกําลงัคนเชงิเทคนคิและวศิวกรรมศาสตรท์ี�ตอบโจทยอ์ตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และพัฒนาทกัษะและความ
สามารถดา้นภาษาและวฒันธรรมจนี ทั �งนี�เพื�อเป็นการเปิดโอกาสทางการศกึษาใหก้วา้งขึ�น  ตลอดจนพัฒนาความสมัพันธข์องทั �งสองมหาวทิยาลยัใหม้ากยิ�งขึ�น รวมทั �งสนับสนุนและเสรมิ
สรา้งความรว่มมอืในการจัดทําแผนงานการจัดกจิกรรมรว่มกนัในดา้นตา่งๆ เมื�อวนัที�  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ศาสตราจารย ์ดร.สชุาต ิเซี�ยงฉนิ
พระพรหมมงัคลาจารย ์ (ธงชยั  ธมฺมธโช)
ดร.พนิจิ จารสุมบตั ิ

 

ความรว่มมอืดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พื�อ
มหาวทิยาลยัจงหนานไดร้ว่มมอืทางวชิาการกบัของ มจพ. เพราะ มจพ. เป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทางที�เนน้หนักในการผลติชา่งเทคนคิ นักเทคโนโลย ีและวศิวกรปฏบิตัซิ ึ�งเป็นที�ยอมรับใน
ระดบัสากล

ความเขม้แข็งทางวชิาการ
ดา้นระบบรางของทั �งสองมหาวทิยาลยัจงึเป็นตวักลางเชื�อม 2 มหาวทิยาลยัเขา้ดว้ยกนั นําไปสูค่วามรว่มมอืดงักลา่ว โดยระยะแรกมุง่เนน้ไปที�การฝึกการพัฒนาหลกัสตูรเพื�อพัฒนาบคุลากร
และนักศกึษาในโครงการ 2+2 

ปัจจบุนั มจพ. ไดม้กีารประสานงานเพื�อคดัเลอืกนักศกึษาจาก มจพ.ไปศกึษาตอ่ปรญิญาโทดา้นวศิวกรรมระบบราง มนัีกศกึษาผา่นการคดัเลอืกขั �นตน้จํานวน 20 คน นอกจากนี�ได ้
วางแผนและดําเนนิการจัดทําหลกัสตูรปรญิญารว่มดา้นวศิวกรรมโยธาเนน้หนักดา้นงานโยธาในระบบรางและการเขา้ฝึกงานในหอ้งปฏบิตักิารขั �นสงูดา้นนี�ในประเทศจนี นอกจากนี� มจพ. ได ้
ผา่นการคดัเลอืกรอบแรกเพื�อเขา้รว่มโครงการบณัฑติพันธุใ์หมข่องกระทรวงศกึษาธกิารโดยไดว้างแผนจะจัดการศกึษาดา้นวศิวกรรมวสัดแุละการซอ่มบํารงุระบบรางในความรว่มมอืกบั
มหาวทิยาลยัจงหนาน อกีทั �งยงัมุง่เนน้การพัฒนาการวจัิยและการบรกิารวชิาการรว่มกนัเพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพและนําไปสูก่ารพัฒนาประเทศอยา่งยั�งยนืตอ่ไปในอนาคต

เปิดหลกัสตูรผลติวศิวกรเพื�อป้อนอตุสาหกรรมระบบรางท ั�งในแบบปรญิญารว่ม (double  degree) และการฝึกอบรมเฉพาะทาง (non-degree)

 ดงัเชน่ที�ในปีลา่สดุ Times Higher Education ไดจ้ดัอนัดบัให ้มจพ. เป็นมหาวทิยาลยัในอนัดบัโลกในกลุม่ประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม ่ยิ�งไปกวา่น ั�น มจพ. มหีลกัสตูร
และรายวชิาที�เก ี�ยวขอ้งกบัการพฒันาซอ่มบาํรงุอตุสาหกรรมระบบรางและรถไฟความเร็วสงู รวมถงึพฒันางานวจิยัเทคโนโลยทีี�เก ี�ยวขอ้งกบัวศิวกรรมระบบรางอยูแ่ลว้ ดงั
เชน่ที�ในปจัจบุนั มจพ. ไดข้บัเคลื�อนงานวจิยัเพื�อสรา้งชุดจาํลองการขบัรถไฟความเร็วสงูเสน้ทางกรงุเทพ-นครราชสมีา เป็นคร ั�งแรกในประเทศไทย 

สาํหรบัความคบืหนา้การจดัทาํหลกัสตูรนานาชาตเิฉพาะเรื�องระบบรางและรถไฟความเร็วสงูในระดบัปรญิญาตร ีแบบ 2+2 คอืเรยีนที�ไทย 2 ปี และ
จนีอกี 2 ปี 

พระพรหมมงัคลาจารย ์(ธงชยั ธมฺมธโช) ผูช้ว่ยเจา้อาวาส วดัไตรมติรวทิยารามวรวหิาร  ประธานสถาบนัขงจื�อเสน้ทางสายไหมทางทะเล ประธานมลูนธิริม่ฉัตร เมตตาบรรยายพเิศษ เรื�อง การ
พัฒนาพื�นที�ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) กบัความรว่มมอืไทย-จนี   ปัจจบุนัสถาบนัขงจื�อเสน้ทางสายไหมทางทะเล ไดเ้ขา้มามบีทบาทในเรื�องการเป็นศนูยก์ลางของโลกใน
ประเทศไทยเพื�อการสง่เสรมิความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา สว่นราชการ และองคก์รตา่งๆ ในประเทศไทย เพื�อการตอบสนองความรว่มมอืดา้นการศกึษากบัประเทศจนี รวมถงึความตอ้งการ
เรยีนภาษาจนีและศกึษาวฒันธรรมจนี โดยจะมกีารจัดกจิกรรมตา่งๆ อนัจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กส่งัคม เชน่ การเรยีนการสอนภาษาจนีนานาชาต ิ(HANBAN) การจัดสอบ HSK หรอืการสอบ
วดัความรูภ้าษาจนี รวมถงึการพัฒนาทกัษะดา้นภาษาจนีของประเทศไทยใหม้มีาตรฐานยิ�งขึ�น
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มหาวทิยาลยัจงหนานและสถาบนัขงจื�อเสน้ทางสายไหมทางทะเล ถอืเป็นเครอืขา่ยพันธมติรทางวชิาการในโครงการระดบัประเทศที�ตอบโจทยย์ทุธศาสตร ์4.0 ของประเทศไทย และโครงการ
“One Belt, One Road” หรอื “อไีตอ้ลีู”่ ของประเทศจนี เนื�องดว้ยประเทศจนีมรีะบบรถไฟความเร็วสงูชั �นแนวหนา้ สง่ผลตอ่เทคโนโลยรีถไฟความเร็วสงูในอาเซยีนเป็นอยา่งมาก กอปรกบั
โครงการดงักลา่วเป็นสว่นหนึ�งของอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศซึ�ง มจพ. พรอ้มเป็น Hub ทางดา้นวศิวกรรมระบบราง รวมถงึในกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายอื�น ๆ เชน่ หุน่ยนตแ์ละระบบ
อตัโนมตั ิยานยนตส์มยัใหม ่อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ และอากาศยาน 

 

 โดยปัจจบุนัมโีครงการพัฒนากําลงัคนดา้นหุน่ยนต ์ยานยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิส ์กลุม่มหาวทิยาลยัในพื�นที�ผา่นโครงการบณัฑติพันธใ์หม ่พรอ้มเสรมิสรา้งความรว่มมอืในการจัดทํา
แผนงานการจัดกจิกรรมรว่มกนัระหวา่ง มจพ.  สถาบนัขงจื�อเสน้ทางสายไหมทางทะเล โดยสามารถนําความรูท้ี�ไดรั้บมาประยกุตใ์ชใ้นการทํางานและงานวจัิยของมหาวทิยาลยัทั �งในประเทศ
และตา่งประเทศได ้

โดย มจพ. เป็นมหาวทิยาลยัทางวศิวกรรมของรฐัเพยีงแหง่เดยีวที�มวีทิยาเขตอยูท่ ี�จงัหวดัระยองและมศีนูย ์
พฒันาทรพัยากรบคุคลเพื�ออตุสาหกรรมที�พรอ้มใหบ้รกิารฝึกอบรมกาํลงัคนในพื�นที� EEC อกีท ั�งไดพ้ฒันาหลกัสตูรครชูา่งช ั�นสงูไทย – เยอรมนั ที�มเีนื�อหาเป็นไปตาม
มาตรฐานคณุวฒุวิชิาชพีดา้นแมคาทรอนกิสแ์ละครฝึูกในสถานประกอบการ นอกจากนี�ไดด้าํเนนิกจิกรรมรว่มกบัมหาวทิยาลยัในพื�นที� EEC เพื�อรว่มขบัเคลื�อนอตุสาหกรรม
ดงักลา่ว
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