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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื — 31 พฤษภาคม 2018 17:24

          ศาสตราจารย ์ดร.สชุาต ิเซี�ยงฉนิ อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื (มจพ.)
ลงนามความรว่มมอืทางวชิาการกบั พระพรหมมงัคลาจารย์
(ธงชยั ธมฺมธโช) ผูช้ว่ยเจา้อาวาส วดัไตรมติรวทิยาราม
วรวหิาร ประธานสถาบนัขงจื�อเสน้ทางสายไหมทางทะเล
ประธานมลูนธิริม่ฉัตร โดยการสนับสนุนของ ดร.พนิจิ จารุ
สมบตั ิประธานสภาวฒันธรรมไทย - จนีและสง่เสรมิความ
สมัพันธ ์เป็นสกัขพียาน และการบรรยายพเิศษ เรื�อง การ
พัฒนาพื�นที�ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) กบัความ
รว่มมอืไทย-จนี เพื�อรว่มมอืสรา้งกําลงัคนเชงิเทคนคิและ
วศิวกรรมศาสตรท์ี�ตอบโจทยอ์ตุสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ และพัฒนาทกัษะและความสามารถดา้นภาษาและ
วฒันธรรมจนี ทั �งนี�เพื�อเป็นการเปิดโอกาสทางการศกึษาให ้
กวา้งขึ�น ตลอดจนพัฒนาความสมัพันธข์องทั �งสอง

มหาวทิยาลยัใหม้ากยิ�งขึ�น รวมทั �งสนับสนุนและเสรมิสรา้งความรว่มมอืในการจัดทําแผนงานการจัดกจิกรรมรว่มกนัในดา้น
ตา่งๆ เมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
          ความรว่มมอืดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พื�อเปิดหลกัสตูรผลติวศิวกรเพื�อป้อนอตุสาหกรรมระบบรางทั �งในแบบปรญิญารว่ม
(double degree) และการฝึกอบรมเฉพาะทาง (non-degree) มหาวทิยาลยัจงหนานไดร้ว่มมอืทางวชิาการกบัของ มจพ.
เพราะ มจพ. เป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทางที�เนน้หนักในการผลติชา่งเทคนคิ นักเทคโนโลย ีและวศิวกรปฏบิตัซิ ึ�งเป็นที�ยอมรับ
ในระดบัสากล ดงัเชน่ที�ในปีลา่สดุ Times Higher Education ไดจั้ดอนัดบัให ้มจพ. เป็นมหาวทิยาลยัในอนัดบัโลกในกลุม่
ประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม ่ยิ�งไปกวา่นั�น มจพ. มหีลกัสตูรและรายวชิาที�เกี�ยวขอ้งกบัการพัฒนาซอ่มบํารงุอตุสาหกรรมระบบ
รางและรถไฟความเร็วสงู รวมถงึพัฒนางานวจัิยเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งกบัวศิวกรรมระบบรางอยูแ่ลว้ ดงัเชน่ที�ในปัจจบุนั มจพ.
ไดข้บัเคลื�อนงานวจัิยเพื�อสรา้งชดุจําลองการขบัรถไฟความเร็วสงูเสน้ทางกรงุเทพ-นครราชสมีา เป็นครั �งแรกในประเทศไทย
ความเขม้แข็งทางวชิาการดา้นระบบรางของทั �งสองมหาวทิยาลยัจงึเป็นตวักลางเชื�อม 2 มหาวทิยาลยัเขา้ดว้ยกนั นําไปสู่
ความรว่มมอืดงักลา่ว โดยระยะแรกมุง่เนน้ไปที�การฝึกการพัฒนาหลกัสตูรเพื�อพัฒนาบคุลากรและนักศกึษาในโครงการ 2+2
สําหรับความคบืหนา้การจัดทําหลกัสตูรนานาชาตเิฉพาะเรื�องระบบรางและรถไฟความเร็วสงูในระดบัปรญิญาตร ีแบบ 2+2 คอื
เรยีนที�ไทย 2 ปี และจนีอกี 2 ปี ปัจจบุนั มจพ. ไดม้กีารประสานงานเพื�อคดัเลอืกนักศกึษาจาก มจพ.ไปศกึษาตอ่ปรญิญาโท
ดา้นวศิวกรรมระบบราง มนัีกศกึษาผา่นการคดัเลอืกขั �นตน้จํานวน 20 คน นอกจากนี�ไดว้างแผนและดําเนนิการจัดทําหลกัสตูร
ปรญิญารว่มดา้นวศิวกรรมโยธาเนน้หนักดา้นงานโยธาในระบบรางและการเขา้ฝึกงานในหอ้งปฏบิตักิารขั �นสงูดา้นนี�ในประเทศ
จนี นอกจากนี� มจพ. ไดผ้า่นการคดัเลอืกรอบแรกเพื�อเขา้รว่มโครงการบณัฑติพันธุใ์หมข่องกระทรวงศกึษาธกิารโดยได ้
วางแผนจะจัดการศกึษาดา้นวศิวกรรมวสัดแุละการซอ่มบํารงุระบบรางในความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัจงหนาน อกีทั �งยงัมุง่
เนน้การพัฒนาการวจัิยและการบรกิารวชิาการรว่มกนัเพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพและนําไปสูก่ารพัฒนาประเทศอยา่งยั�งยนืตอ่ไป
ในอนาคต 
          พระพรหมมงัคลาจารย ์(ธงชยั ธมฺมธโช) ผูช้ว่ยเจา้อาวาส วดัไตรมติรวทิยารามวรวหิาร ประธานสถาบนัขงจื�อเสน้ทาง
สายไหมทางทะเล ประธานมลูนธิริม่ฉัตร เมตตาบรรยายพเิศษ เรื�อง การพัฒนาพื�นที�ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC)
กบัความรว่มมอืไทย-จนี ปัจจบุนัสถาบนัขงจื�อเสน้ทางสายไหมทางทะเล ไดเ้ขา้มามบีทบาทในเรื�องการเป็นศนูยก์ลางของ
โลกในประเทศไทยเพื�อการสง่เสรมิความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา สว่นราชการ และองคก์รตา่งๆ ในประเทศไทย เพื�อการ
ตอบสนองความรว่มมอืดา้นการศกึษากบัประเทศจนี รวมถงึความตอ้งการเรยีนภาษาจนีและศกึษาวฒันธรรมจนี โดยจะมกีาร
จัดกจิกรรมตา่งๆ อนัจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กส่งัคม เชน่ การเรยีนการสอนภาษาจนีนานาชาต ิ(HANBAN) การจัดสอบ HSK
หรอืการสอบวดัความรูภ้าษาจนี รวมถงึการพัฒนาทกัษะดา้นภาษาจนีของประเทศไทยใหม้มีาตรฐานยิ�งขึ�น 
          มหาวทิยาลยัจงหนานและสถาบนัขงจื�อเสน้ทางสายไหมทางทะเล ถอืเป็นเครอืขา่ยพันธมติรทางวชิาการในโครงการ
ระดบัประเทศที�ตอบโจทยย์ทุธศาสตร ์4.0 ของประเทศไทย และโครงการ "One Belt, One Road" หรอื "อไีตอ้ลีู"่ ของ
ประเทศจนี เนื�องดว้ยประเทศจนีมรีะบบรถไฟความเร็วสงูชั �นแนวหนา้ สง่ผลตอ่เทคโนโลยรีถไฟความเร็วสงูในอาเซยีนเป็น
อยา่งมาก กอปรกบัโครงการดงักลา่วเป็นสว่นหนึ�งของอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศซึ�ง มจพ. พรอ้มเป็น Hub ทางดา้น
วศิวกรรมระบบราง รวมถงึในกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายอื�น ๆ เชน่ หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิยานยนตส์มยัใหม่
อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ และอากาศยาน โดย มจพ. เป็นมหาวทิยาลยัทางวศิวกรรมของรัฐเพยีงแหง่เดยีวที�มวีทิยาเขตอยูท่ี�
จังหวดัระยองและมศีนูยพั์ฒนาทรัพยากรบคุคลเพื�ออตุสาหกรรมที�พรอ้มใหบ้รกิารฝึกอบรมกําลงัคนในพื�นที� EEC อกีทั �งได ้
พัฒนาหลกัสตูรครชูา่งชั �นสงูไทย – เยอรมนั ที�มเีนื�อหาเป็นไปตามมาตรฐานคณุวฒุวิชิาชพีดา้นแมคาทรอนกิสแ์ละครฝึูกใน
สถานประกอบการ นอกจากนี�ไดดํ้าเนนิกจิกรรมรว่มกบัมหาวทิยาลยัในพื�นที� EEC เพื�อรว่มขบัเคลื�อนอตุสาหกรรมดงักลา่ว
โดยปัจจบุนัมโีครงการพัฒนากําลงัคนดา้นหุน่ยนต ์ยานยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิส ์กลุม่มหาวทิยาลยัในพื�นที�ผา่นโครงการ
บณัฑติพันธใ์หม ่พรอ้มเสรมิสรา้งความรว่มมอืในการจัดทําแผนงานการจัดกจิกรรมรว่มกนัระหวา่ง มจพ. สถาบนัขงจื�อเสน้ทาง
สายไหมทางทะเล โดยสามารถนําความรูท้ี�ไดรั้บมาประยกุตใ์ชใ้นการทํางานและงานวจัิยของมหาวทิยาลยัทั �งในประเทศและ
ตา่งประเทศได ้
 

ขา่วชิ�นนี�เผยแพรโ่ดย Thai PR
คําคน้: มจพ.
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ซพีเีอฟสรา้งแหลง่เรยีนรู ้ฝึกทกัษะอาชพีใหน้อ้ง
รร.ชมุชนบา้นวดั
ไมโครชพิ เปิดตวั MCU รุน่ใหมใ่นตระกลู
PIC(R) และ AVR(R) ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพการ
ใชง้านระบบควบคมุแบบปิด (Closed-loop
control system)
Increase system performance in closed-
loop control applications with Microchip’s
new PIC(R) and AVR(R) MCUs
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