
มจพ.  MOU พร้อมเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ “นักบินพาณิชย์ตรี” 
 

 
 
 
 
 

  ปีที่  28  ฉบับที่  5 วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
การบิน-อวกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และโรงเรียนการบินศรีราชา เอวิเอชั่น พร้อมบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (หลักสูตร
นานาชาติ) ในวันศุกร์ที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุม  328 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มจพ.  อาคาร 81 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นักบินพาณิชย์ตรี ร่วมกัน โดยนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและ
อวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ สามารถเลือกเรียนใน
หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี  ของโรงเรียนการบินศรีราชา  เอวิเอชั่น ควบคู่ไปกับการเรียนในหลักสูตรปกติ 
มีก าหนดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ท้ังนี้รายละเอียดในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน -อวกาศ และโรงเรียน
การบินศรีราชา เอวิเอชั่น ประกอบด้วย ท้ังสองฝ่ายตกลงร่วมกันด าเนินโครงการความร่วมมือการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี โดยให้นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน -อวกาศ 
สามารถเลือกเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี  ของโรงเรียนการบินศรีราชา เอวิเอชั่น ควบคู่กัน
ไป ต้องมีนักศึกษาในแต่ละรุ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 6 คน การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ
ท้ังสองฝ่าย  รวมถึงสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา เพื่อการเรียนการสอน 
และการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมและโครงการอื่น ๆ ในการสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม
การบินและพัฒนาบุคลากรด้านการบินร่วมกัน เป็นต้น 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ ท่ี  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน -อวกาศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 
8315, 8308 
 
 



  รอบรั้ว มจพ. 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดงานวันรวมน้้าใจชาว มจพ. 
 "60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม"   

 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานวันรวมน้้าใจชาว มจพ. "60 ปี มจพ. 
แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม"  ในวันพุธที่  20 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 08.00-21.30 น. ณ ลาน
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
เปิดเผยว่า  เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 60 ปี ในวันอังคารที่ 19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นการร าลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์
เก่า และบุคลากร  ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่า
ดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

    มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่าง ๆ จัดงานวันรวมน้ าใจชาว มจพ. ประจ าปี 2562 "60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์
ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-21.30 น. ณ มหาวิทยาลัย  กิจกรรม
ประกอบด้วย ภาคเช้า  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  จ านวน 19 รูป ณ ห้องรับรองอาคารนวมินทรราชินี ตักบาตร
อาหารแห้งพระสงฆ์จ านวน  19 รูป  ณ ลานอเนกประสงค์ / พิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” บริเวณหน้า
อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน ภาคค่้า  พิธีเปิดงานวันรวมน้้าใจชาว มจพ. 
"60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ. ชมวีดิทัศน์เกียรติภูมิและ
ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในรอบปี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิตามโครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน  
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น  พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  และ
พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น  และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณ       

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศ
ประเภทต่าง ๆ โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ตามโครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน   จ านวน 3 ราย  มอบโล่
ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น  จ านวน 10 ราย  โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จ านวน 4 ราย  มอบโล่
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น จ านวน 4 ราย  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น จ านวน 6 ราย  ผู้มีผลงาน
ดีเด่น  จ านวน 4 ราย และผู้มีอุปการคุณ  จ านวน 5 ราย  ชมกิจกรรมการแสดงจากชมรมศิลปการแสดงและบุคลากร  
การแสดงดนตรีสากล โดยวงดนตรีสากลประดู่แดง  สอบถามรายละเอียดได้ที่  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  
ส านักงานอธิการบดี  มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 1175 หรือ www.kmutnb.ac.th  

 
 
 

1. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่  ในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  โดยเปิดรับสมัครในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(บธ.ม.) (เรียนวันเสาร์) และระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) (เรียนวันอาทิตย์)  รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา  
ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์   คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม อาคาร 96 โทรศัพท์ 
0-2555-2000 ต่อ 3510, 3808, 3818 

2. ขอเชิญนักศึกษา มจพ. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “Library อวดดี” ความยาว 3 - 5 
นาที ชิงเงินรางวัลสูงสุด 3,000 บาท และรางวัลโหวตสูงสุด 1,500 บาท  หมดเขตส่งผลงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ส่งผลงานได้ที่ อีเมล์ : info@kmutnb.ac.th ประกาศผลการตัดสินวันที่ 8 มีนาคม 2562 

http://www.kmutnb.ac.th/
mailto:info@kmutnb.ac.th

