
 

 ปีที่ 27 ฉบับที ่ 25 วันที่ 6 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ  
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the 
Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l.: IAESTE Thailand) มจพ. เปิดรับสมัครสอบ
คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 - 4 และปริญญาโท-เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิค
ในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand  ประจ าปี 2562 ดังนี้   

- รับสมัครระหว่างวันที่  2  กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2561 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. และ
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นเวลา 12.00 – 13.00 น. 

- ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ  วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. 
- สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ  วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  
- ประกาศผลสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ   วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. 
- สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและวิชาชีพเฉพาะทาง    วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 

2561 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 24 – 25 พฤศจิกายน  2561   ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี   
การเรียกนักศึกษาสอบสัมภาษณ์จะเรียกตามล าดับการรายงานตัว 
 - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนฝึกงาน วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  
(เรียงตามล าดับคะแนน ) เวลา 18.00 น. 
 - ประชุมผู้ปกครอง-นักศึกษาเพื่อรายงานตัว และการพิจารณาเลือกทุนฝึกงาน วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 
 - ช าระเงิน และรับทุนฝึกงาน   วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม 
เบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 
 - ประชุมผู้ปกครอง-นักศึกษา เพ่ือรายงานตัว และการพิจารณาเลือกทุนฝึกงาน รอบที่ 2  ตรวจรับเอกสาร
ทุนฝึกงาน วันที่ 1-31 มีนาคม 2562 

นักศึกษาที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือขอรับทุน สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ส านักงาน 
IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  
โทรศัพท์ 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.iaeste-
thailand.org  
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  รอบรั้ว มจพ. 
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อาจารย์สุเทพ  จันทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. กล่าวว่า การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์
ของนักศึกษา พร้อมพิจารณารางวัลศิลปนิพนธ์ดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2560 ของ  ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561 ณ หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (ชั้น L)  ที่ผ่านมาประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างมาก ผลงานแต่ละชิ้นได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป รวมถึง
สื่อมวลชน   นับว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้จัดแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่หลักสูตรศิลป
นิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ และสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ และได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในการสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้ได้มีโอกาสท าผลงานศิลปนิพนธ์ เพ่ือน าเสนอผลงานการออกแบบ และผลงานใน
ลักษณะต่าง ๆ น ามาเผยแพร่สู่สังคม  ซึ่งในปีการศึกษา 2560 จะมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาครบตามหลักสูตร และมี
ผลงานศิลปนิพนธ์ที่ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการของสาขาวิชาและภาควิชาฯ  จ านวน 60 ผลงาน  เป็นผลงานที่
แสดงให้เห็นถึงการน าองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพที่ได้รับจากอาจารย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มา
ถ่ายทอดความรู้   ประสบการณ์ต่าง  ๆ  ไปประยุกต์กับการท างานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาของคณะ บ่งบอกถึง
คุณลักษณะของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ที่ปลูกฝังให้นักศึกษา “เชี่ยวชาญออกแบบ มุ่งสู่
สากล” โดยมี ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชา
เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของนักศึกษาเป็นงานที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ น ามา
จัดแสดงที่หอศิลป์กรุงเทพ ประกอบด้วยผลงานของนักศึกษา 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์และสาขาวิชา
ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นผลงานที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ผลงาน
ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาจะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการออกแบบนวัตกรรมใหม่  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่   การตอบ
โจทย์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม  การใช้วัสดุที่สามารถกลับมาใช้ได้ ใหม่ ออกแบบโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบเพ่ือตอบสนองการใช้งานและชุมชนมากข้ึน  และในแง่ของสิ่งที่เป็นการบริการการเรียนรู้
ในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับมวลชนเพื่อสังคมและเพ่ือชุมชน ผลงานทุกชิ้นเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ไอเดียที่ด ี 

ผลงานทั้งหมดของนักศึกษาเมื่อปรากฏต่อสาธารณชนและสู่สังคม สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาคิดเกี่ยวกับเรื่อง
อะไร  เช่น สาขาเซรามิกส์ เน้นผลงานของผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก เป้าหมายค่อนข้างชัดเจน  นอกจากดีไซน์แล้ว 
คุณค่าของความคิด เป็นคุณค่าที่สามารถน าไปต่อยอดได้ เช่น บางชิ้นเป็นเรื่องของ  Innovation  เรื่องของนวัตกรรม 
เรื่องของวัสดุ นวัตกรรมในเรื่องการออกแบบ นวัตกรรมในเรื่องของการต่อยอดในเชิงพาณิชย์    มจพ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนา
นักศึกษาโดยเฉพาะบัณฑิตที่จบไปให้เป็นผู้ประกอบการได้ อย่างน้อยเป็นนโยบายที่สามารถตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ได้
เป็นอย่างดี  

 
 

 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้รับอนุมัติโครงการจัดเก็บคลิปปิ้งเพรส (Clipping 

Press) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตัดเก็บจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นกิจกรรมต่างๆ ของ มจพ. ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชน เป็นการจัดเก็บข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ มจพ. ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์สามารถใช้บริการ สืบค้น กฤตภาค
ข่าว ออนไลน์ ข่าวจัดเป็นหมวดหมู่ สืบค้นเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคลิปปิ้งเพรส 
(Clipping Press) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลักษณะงานประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพื่อให้บริการในรูปแบบใหม่ที่ 
สามารถสืบค้นข่าวและใช้บริการผ่านเว็บไซต์กองกลาง http:pr.op.kmunb.ac.th คลิ๊กไปที่ Clipping Press 

สถาปัตย์ มจพ. โชว์การออกแบบนวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมเน้นการใช้วัสดุที่กลับมาใช้ได้จริง 

 


