
มจพ. จัดงานวันรวมน ้าใจ มจพ. "60 ปี มจพ. แหง่การสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" 

มจพ. จัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ครั งท่ี 27" 

 
 
 
 
 
 

  ปีที่  28 ฉบับที่  2  วันที ่14 – 18  มกราคม  พ.ศ. 2562 

 

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 บริเวณลานเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กิจกรรมมีทั ง ภาคเช้าและภาคค่้า 

มหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ แขกผู้มีเกียรติ 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสื่อมวลชน ร่วมงานวันรวมน ้าใจชาว มจพ.ประจ้าปี 2562 "60 ปี มจพ. 
แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" ตามวันเวลาดังกล่าว 

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

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จ ากัด) 
ก าหนดจัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 27" ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา  09.00 - 16.00 น.  ณ  ลานอเนกประสงค์  ชั้นล่าง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ภายในงานพบกับ การรับสมัครงานจากสถานประกอบการโดยตรง ลงทะเบียน 
ผู้ว่างงาน การวัดความถนัดด้านอาชีพ การสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ  นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา มจพ. และตลาดนัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 

นอกจากนี้จดัให้มกีารบรรยายเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่การฝกึงาน/ท างาน สามารถลงทะเบียน 
เข้างานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์  www.job2news.com  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานแนะแนว
การศกึษาและอาชีพ กองกจิการนักศกึษา  มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1314, 1131, 1169 

 
 
 

http://www.kmutnb.ac.th/
http://www.job2news.com/
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  รอบรั ว มจพ. 

 

 

 

คณะครศุาสตร์ฯ  มจพ. ลงนามความร่วมมือ Hankyong  National University 

ประเทศเกาหลีใต ้

รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือกับ  Prof. Dr. Lee Eul Gyu, Dean of Engineering College, 
Hankyong National University ประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้องประชุม ชั น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(อาคาร 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา 
 สืบเนื่องจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และ Hankyong 
National University ประเทศเกาหลีใต้ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ 
Hankyong  National   University  ประเทศเกาหลีใต้   มาอย่างต่อเนื่อง   เพ่ือสนับสนุนนโยบายด้านความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศให้เข้มแข็ง   รวมถึงตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือไปพร้อมกัน ซึ่งมี รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร และ ผศ.ดร.สุชัญญา  โปษยะนันทน์ เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ความร่วมมือทางวิชาการจะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ของทั งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
กลุ่มประเทศในอาเซียน  เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งได้ด้าเนินการมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ในส่วน
ของโครงการดังกล่าวมี ผศ.ดร.พนาฤทธิ์   เศรษฐกุล  เป็นที่ปรึกษาโครงการ  พร้อมคณะท้างานอีกหลายท่าน ได้แก่ 
รศ.ดร.สมศักดิ์  อรรคทิมากูล  รศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์  ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช  ผศ.ดร.ศักดา  กตเวทวารักษ์  อาจารย์
วิทวัส  ทิพย์สุวรรณ และนางสาวรติภัทร ไกรศรีวรรธนะ  
  ภายในงานไดน้้าเสนอผลงานทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือและ Hankyong  National University ประเทศเกาหลีใต้ ได้น้าเสนอผลงานวิชาการ
ร่วมกัน ได้แก่ การน้าเสนอผลงานวิชาการ เรื่องที่ 1 Fine dust escape application เรื่องที่ 2 Manufacture of 
sunscreen containing CNF-TiO2 เรื่องที่  3 Development of nutritional Supplement with anti-oxidizing 
effect using Trapa japonica extract และเรื่องที่ 4  Virtual Glove เป็นต้น  ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
ได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาและคณาจารย์อันจะน้าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน  การสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ ที่เกิดจากความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาระหว่างประเทศ    ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
อาเซียนด้วย 

สอบรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ คุณรติภัทร  ไกรศรีวรรธนะ ส้านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3201, 3202 

 
 
 

1. ขอเชิญร่วมงาน Engineering KMUTNB Job Fair 2019  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดงาน 
Engineering KMUTNB Job Fair 2019 ในวันที่  17 -18 มกราคม 2562 ณ  บริ เวณ ลาน ใต้ อาคาร  81 คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีสถานประกอบการชั นน้าของประเทศไทยกว่า 150 บริษัท สอบถาม โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 

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

 


