
   

 

ปีท่ี  28  ฉบับที่  1 วันที ่ 7 – 11  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด และทอดพระเนตร

นิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”  
(“KMUTNB”s 60th Anniversary :  The Path form Invention to Innovation Potential”) ในวันอังคารที่ 15 
มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เนื่องในโอกาสสถาปนา
ครบรอบ  60  ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  จัดงานนิทรรศการ "มจพ.เทคโน
นิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562   
มจพ. ได้จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการศึกษาและสื่อสารการเรียนการสอนเพ่ือทูลเกล้า ฯ ส าหรับการศึกษาในเครือ
จิตรลดา 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ  ส่วนของจัดแสดงนิทรรศการ จัดเป็นแบ่งเป็นโซน A,B,C  ประกอบด้วย 6 Cluster 
อาทิ กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มยานยนต์ กลุ่ม SMART Mobility กลุ่มด้านเทคโนโลยีเกษตร กลุ่มพลังงานสิ่งแวดล้อม และ
กลุ่ม IT   รวมถึงบริเวณที่เป็น  Out Door จะเป็นบริษัทเอกชน ศิษย์เก่า EU เครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ Open 
House จากคณะต่างๆ และหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่น  และการบรรยายทางวิชาการ  

 สอบถามรายได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1166, 1121, 2091 หรือ www.kmutnb.ac.th 
 
 
 
 

 รศ.ดร สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) แจ้งข่าวว่า  ได้รับการประสานงานจาก อบต. ท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ให้เข้าช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูสภาพบ้านเรือน ของประชาชน บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งได้รับความเสียหายจากผลกระทบ
ของพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)   โดยออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ เวลา 18:30 น โดยได้รับการสนับสนุนการ
เดินทางจาก บริษัท  ศรีสุเทพทัวร์   น าทีมโดยอาจารย์วิโรจน์  องอาจ จากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. 
ได้น านักศึกษาจ านวน 15 คน เพ่ือช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือน และตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก่อนการใช้งานได้
อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562   สืบเนื่องกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งข่าว เรื่อง พายุโซนร้อน “ปาบึก” 
(PABUK) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562  กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณจังหวัดเพชรบุรี  

มจพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราชทีไ่ดร้ับความเสียหาย 
จากผลกระทบของพายุปาบึก 

 

 

งานนิทรรศการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกลา้ “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์”  
ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม 

 

http://www.kmutnb.ac.th/
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มจพ. จัดงานวันวันรวมน ้าใจ มจพ. "60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" 

  รอบรั ว มจพ. 

 

 

 

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
หลายพ้ืนที่ กับมีลมกระโชกแรง ซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากได้   พายุโซนร้อน “ปาบึก” 
(PABUK) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง พายุนี้ก าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเป็นก้าลังใจให้ทุกคนเข้มแข็งและด้าเนิน
ชีวิตต่อไป แล้วทุกอย่างก็ผ่านพ้นไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี  
มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(มจพ.) และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่าง ๆ จัดงานวันรวมน ้าใจชาว มจพ. "60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์
ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-21.30 น. ณ บริเวณลานเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กิจกรรมมีทั ง ภาคเช้าและภาคค่้า 

 มหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ แขกผู้มีเกียรติ 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสื่อมวลชน ร่วมงานวันรวมน  าใจชาว มจพ.ประจ าปี 2562 "60 ปี มจพ. แห่ง
การสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" ตามวันเวลาดังกล่าว 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื อบัตรโต๊ะจีน ได้ที่กองกิจการนักศึกษา มจพ.  โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1135, 
1108 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091 หรือที่ www.kmutnb.ac.th 

 
 

1. ขอเชิญ ร่วมงาน Engineering KMUTNB Job Fair 2019  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ . จัดงาน 
Engineering KMUTNB Job Fair 2019 ใน วั น ท่ี  17 -18 ม กราคม  2562 ณ  บ ริ เวณ ลาน ใต้ อ าค าร  81 ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีสถานประกอบการชั นน าของประเทศไทยกว่า 150 บริษัท สอบถาม โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 

2. บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  (ช่วงท่ี 1) ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั น มีภาคปกติและภาคพิเศษ การเรียนการสอยมีทั ง
หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เปิดรับสมัครตั งแต่วันที่ 14 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. อาคารนวมินทรราชินีชั น 12 โทร. 02-555-2000 ต่อ 2422, 2424 หรือ 
ดาวน์โหลดได้ท่ี : http://www.grad.kmutnb.ac.th/download_rule.php… 

3 .มจพ. เชิญชวนเสนอชื่อโครงการเช ิดช ูคนด ีศร ีแผ ่นด ิน ประจ้าปี พ.ศ. 2561 สืบเนื่องจากโครงการ
เช ิดช ูคนด ีศร ีแผ ่นด ินม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อยกย ่อง เช ิดช ู และประกาศเก ียรต ิค ุณแด ่ผู ้จรรโลง สร ้างสรรค ์ค ุณงาม 
ความดี ค ุณธรรม จร ิยธรรมและค ุณประโยชน ์แก ่ส ังคม การศ ึกษา ศาสนาและศ ิลปว ัฒนธรรม ของชาติ ในด ้านการ
ถ ่ายทอดองค ์ความรู้ การสร ้างประโยชน ์ส ุขแก ่สาธารณะ การทำน ุบ าร ุงศาสนา และการ อน ุร ักษ์ ส ืบสาน
ศ ิลปว ัฒนธรรมเป็นที่ประจ ักษ ์แก ่สาธารณชนและให ้ด ารงอยู่ อย ่างยั่งย ืน เพ ื่อยกย ่อง เช ิดช ู และ ส ่ง เสร ิมขว ัญ
ก าล ังใจ ให้ “บ ุคคลเก ียรต ิยศ ” ทั ง 4 สาขา ได ้แก่ คนด ีศร ีศาสนา คนด ีศรี ส ังคม คนด ีศรี ศ ิลปว ัฒนธรรม 
และครูดศีรีมหาวิทยาลัย 

ศนูย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี มจพ. ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเชิดชู ยกย่อง ประกาศ
เกียรติคุณ ตั งแต่บัดนี  ถึงวันท่ี 18 มกราคม 2562 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย 
ให้ประกาศเกียรติคุณ และรับโล่เกียรติยศ สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทร. 02-555-2000 ต่อ 
1113, 1013, 2251 


