
ปีท่ี 29 ฉบับที่ 7 วันที่ 17  - 21 กุมภาพันธ์ 2563  

19 ก.พ. 63 นี้ ขอเชิญร่วมงานวันรวมน้้าใจชาว มจพ. "61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม" 

   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 61 ปี (ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563)  เพื่อเป็นการร าลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร  ตลอดจน
เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

   มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมศิษย์เก่า
ในภูมิภาคต่าง ๆ จัดงานวันรวมน ้าใจชาว มจพ. "61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรม"  ในวันพุธท่ี 19 กุมภาพันธ์ 
2563 เวลา 07.15-21.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    กิจกรรมประกอบด้วย  ภาคเช้า  ถวาย
ภัตตาหารเช้า และตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จ านวน  19 รูป  / พิธีน้อมร าลึกถึง“ทวาปูชนียาจารย์” ภาคบ่าย พิธีประกาศเกียรติ
คุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” ชมนิทรรศการ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” คณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น  บุคลากรดีเด่น  ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  และบุคลากร/นักศึกษา  ที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
ภาคค่้า พิธีเปิดงานวันรวมน้ าใจชาว  มจพ. "61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม" วีดิทัศน์ "61 ปี มจพ. 
นวัตกรรมก้าวหน้า   เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม” พิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ”  อาทิ  คนดีศรีแผ่นดิน  ศิษย์เก่าดีเด่น   
และผู้มีอุปการคุณ  ชมการแสดง โดยนกัศกึษาชมรมศลิปการแสดง การแสดงดนตรสีากล โดยวงดนตรีสากลประดู่แดง  

สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร.0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 1175 หรือ www.kmutnb.ac.th 
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ขวัญฤทัย  ศรีวัฒนพล  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ.  

เดินเรือ่งด้วยภาพงานนิทรรศการ เส้น สี ดีไซน์ OPEN HOUSE 2020 

   โครงการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ เส้น สี  ดีไซน์  Open House  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2020  Architecture 
and Design DESIGN IDENTITY Decade+33 Years KMUTNB OPEN HOUSE Line Color Design Exhibition 2020 ได้ เปิด
บ้านให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษาเข้าชมเมื่อวันที่  30 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่าน ณ บริเวณตึกคณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ท่ามกลางเสียงตอบรับจากความส าเร็จในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้หลักสูตรการเรียนการสอนติด
อันดับ TOP TEN หลายปีติดต่อกัน ในแต่ละปีมีผู้สมัครสอบเข้าเป็นจ านวนมาก หลายคนคงพอจะนึกภาพออกนะว่า “การออกแบบ
สถาปัตยกรรมสักชิ้น ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าจินตนาการ การวิเคราะห์ และการจ้าลองพ้ืนท่ีท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง  

   วันนี้ได้พูดคุยกับ ผศ.สุรสิทธ์ิ แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มจพ.  กล่าวว่า 
การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ เส้น สี  ดีไซน์  Open House  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
2020 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาร่วมกับคณาจารย์ได้น าเสนอผลงานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ชมผลงานและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามบูธต่างๆ กอปรกับ
นิทรรศการ เส้น สี ดีไซน์ OPEN HOUSE ปีนี้ คณะฯ ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นในเรื่องของ 1) การ
ออกแบบภายใน เน้นอาคารประหยัดพลังงานใช้เทคโนโลยีและส่วนประกอบจากกระบวนการ
ออกแบบอาคารที่ค านึงถึงการผสมผสานวิธีในการออกแบบทุกระบบเขาดวยกัน หรือออกแบบใหทุกๆ 
ระบบมีความสอดคลองกัน อาคารมีประสิทธิภาพ  การประหยัดพลังงานสูงสุด ลดคาใชจาย  อาศัย

แนวคิดจากการใชปจจัยธรรมชาติ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมในที่อยู่อาศัยนั่นคือพลังงานในอนาตค และ 2) 
สถาปัตยกรรม เน้นพ้ืนที่สาธารณะ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิด
ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ส าหรับกิจกรรมสันทนาการที่มีความเชื่อมโยงกับ
สถาปัตยกรรมในการมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่สาธารณะและภูมิทัศน์  
   นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการเรียน การสอน  ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน ได้แก่ 1) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ 5 
หลักสูตร  (1) สาขาออกแบบภายใน  เน้นอาคารประหยัดพลังงาน (2)  สาขาสถาปัตยกรรม เน้นพื้นที่สาธารณะ (3) สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ เน้นกระแสแนวนิยม (4) สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เน้นการส่งออกและนวัตกรรม 
(5) สาขาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ เน้นการบริหารจัดการงานออกแบบอย่างเป็นระบบ ส าหรับคณะฯ มจพ. 
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ทางคณะฯ ได้เปิดกว้างส าหรับทุกคน เตรียมพร้อมมาสอบเข้าคณะฯ กัน 
วิชาที่ต้องสอบแน่ๆ คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือ PAT4 ในระบบ admission วิชาสามัญที่ต้องใช้คือ เลข ฟิสิกส์ 
อังกฤษ 3 วิชานี ใช้แน่นอน ดังนั นควรจะ “focus” ที่วิชาความถนัดทางสถาปัตย์ฯ ก่อน และเกรดเฉลี่ยก็ส้าคัญควรอยู่ที่ 2.00 
– 3. 00 โดยแต่ละสาขาจะใช้เกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน รวมถึงทต้องท าเกรด GPAX ให้ได้ด้วย   คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มจพ. ถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีหลายสาขาที่น้องๆ ได้เลือกเรียนตามความชื่นชอบและใฝ่ฝันจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ทั้งนี้
คณะสถาปัตย์ฯ มจพ. มีผลงาน Project ของนักศึกษาในแต่ละรุ่นที่ดีมีคุณภาพมากๆ รวมถึง Thesis แต่ละชิ้นก็บ่งบอกถึงผลงานที่
เน้นคุณภาพมากๆ ส่วนบรรยากาศของคณะสถาปัตย์ฯ มจพ.  มีตึกเรียนกว้างขวาง ทันสมัย หลักสูตรเป็นที่ยอมรับ อยากรู้ต้องมา
เรียนกันค่ะ หากหลายๆ คนที่ชื่นชอบการออกแบบ “มีความฝันอยากเป็นสถาปนิกถ้าได้เรียนแล้ว รับรองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอน 
เพราะอาจรย์จะร่วมแชร์ประสบการณ์แบบไม่กั๊กให้ลูกศิษย์เต็มๆ และแนะน าแนวคิดใหม่ๆ เสมอ  รวมถึงอาจารย์ประจ าเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มีความทันสมัย เข้าใจวัยรุ่นยุค Gen นี้ แบบเข้าถึง”   สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทรศัพท์  
02555-2000 ต่อ 6804, 6807, 6808 หรือที่เฟสคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. 


