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มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจติ รลดาและโรงเรียนจิตรลดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยี
จิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย  ศ.ดร.
สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และสถาบันการศึกษา
อี ก 5 แห่ ง ประกอบด้ ว ย มจธ. สจล. มทร.พระนคร
มทร.ธัญบุรี และ มทร.กรุงเทพ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริม
การพัฒนาก�ำลังคนและการวิจัย พัฒนาด้านเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน
ผ่านการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่ง
เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น โดยร่ ว มมื อ กั น
ในโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา การบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม การพัฒนาบุคลากรและ
นักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ศ. คลินกิ นพ.อุดม คชินทร

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะเยี่ยมชม มจพ. วิทยาเขตระยอง
ศ.คลินกิ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการและคณะผูบ้ ริหารระดับสูง เยีย่ มชมการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(มจพ.) วิทยาเขตระยอง โครงการลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายของรั ฐ บาล โดยมี ศ.ดร.ธี ร วุ ฒิ บุ ณ ยโสภณ
นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี คณะผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง
และนายมนตรี ชนะชัยวิบลู วัฒน์ ทีป่ รึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ ณ คณะบริหารธุรกิจ มจพ.
วิทยาเขตระยอง เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
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อธิการบดี มจพ. บันทึก ผูบ้ ริหารและอาจารย์
เทปโทรทัศน์ สัมภาษณ์รายการ
มจพ. บันทึกเทปโทรทัศน์ทาง

“HEART TALK WITH TIN” สถานีโทรทัศน์ TNN 24

ประเด็น ขยะวาระแห่งชาติ

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษชัย
ศรีบญ
ุ มา ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาสิง่ แวดล้อมและกายภาพ บันทึก
เทปโทรทัศน์รายการ HEART TALK WITH TIN ประเด็น ขยะวาระ
แห่งชาติ การจัดการขยะ พลังงาน และสิง่ แวดล้อม โดยเน้นประเด็น
เรือ่ งการก�ำจัดขยะเป็นศูนย์ การก�ำจัดขยะด้วยเตาเผาไร้มลพิษ  การใช้
พลังงานทดแทน เช่น การใช้จกั รยานภายในมหาวิทยาลัยจากโครงการ
ต้นแบบ มจพ. วิทยาเขตระยอง รวมทัง้ การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งท�ำให้ มจพ. ได้รับรางวัลด้านมหาวิทยาลัย
สีเขียวโลก โดยมีคณ
ุ ทิน โชคกมลกิจ เป็นผูด้ ำ� เนินรายการ  ทางสถานี
โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั TNN24 ช่อง 16 ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561  

คณาจารย์และนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มจพ.
บันทึกเทปสถานีโทรทัศน์ TNN 24

ผศ.ดร. สุนทร  สทิ ธิสกุลเจริญ  ผศ. ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการรักเมืองไทย
ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24  ประเด็น “เตียงช่วยพลิกตัวอัตโนมัติ
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยติดเตียง”ด�ำเนินรายการโดย คุณภาณุมาศ  สขุ อัมพร
ณ สตูดโิ อ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 บ่ายวันเดียวกัน ผูส้ อื่ ข่าว
TNN 24 บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ good morning new
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

รศ.ดร.สันชัย  อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) บันทึกเทป
โทรทัศน์ รายการคนไทยไม่ทิ้งกัน ประเด็น การจัดการ การใช้
พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยยุค
4.0 พร้อมด้วย ดร.พงศธร  สายสุจริต  ผู้จัดการโครงการดาวเทียม  
และอาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลและการบิน-อวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเด็น มจพ. สร้างดาวเทียม KNACKSAT
ดาวเที ย มดวงแรกฝี มือ คนไทย โดยมี คุ ณ ปิ ลั น ธนี พานิชพัฒ น์
เป็นผู้ด�ำเนินรายการ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 อาคารทิปโก้
ถนนพระราม 6 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

(ข่าวนวัตกรรม) 2 ผลงานนวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ 1.เตียงพลิกตัวผูป้ ว่ ยอัตโนมัติ
ป้องกันแผลกดทับ 2.การพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่ อ งจั บ ยึ ด และพลิกคัมภีร์ใบลาน
อัตโนมัติส�ำหรับถ่ า ยภาพดิ จิ ทั ล เพื่ อ
อนุรกั ษ์คมั ภีรท์ างพระพุทธศาสนา โดย
อาจารย์และนักศึกษา วทอ. มจพ. อาทิ
รศ. สถาพร ชาตาคม หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.
กิตติภฎั รัตนจันทร์ รองหัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ผศ.
ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์
ฝึกงานผลิตและอุตสาหกรรม ผศ.ดร.
สุนทร  สิทธิสกุลเจริญ ณ ห้องประชุม
วทอ. มจพ. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
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พิธีให้โอวาททัพนักกีฬา มจพ.เพือ่ เข้าร่วม

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45

มจพ. ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี

ผุดกิจกรรมหนุนไอเดียนักศึกษา

่ วัตกรรมใหม่
“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” สูน

ศ.ดร. สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธใี ห้โอวาท
แก่ทัพนักกีฬา มจพ. หัวหน้าคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และ
คณะกรรมการด�ำเนินงานฝ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรเี กมส์”
ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก� ำ ลั ง ใจให้ แ ก่ ทั พ นั ก กี ฬ าในการเข้ า ร่ ว มสู ้ ศึ ก แข่ ง ขั น และ
สามารถสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัล เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2561

มจพ. ร่วมกับ บขส. และมิชลิน
จัดกิจกรรมบริการประชาชน

ตรวจสภาพรถยนต์
ก่อนเดินทางช่วงสงกรานต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
Rajavithi Service Hacking  หัวข้อ “ผูป้ ว่ ยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ”
เพือ่ ให้นกั ศึกษาสาขาต่างๆ ของ มจพ. และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกันบูรณาการ การเรียนรูใ้ นสถาบัน
ทางการศึกษาเพื่อออกแบบการแก้ไขปัญหาภายในโรงพยาบาล และ
แสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจทางด้าน Health Tech Startup ซึ่ง
ตอบโจทย์ยทุ ธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0 เป็นกิจกรรมเพือ่ ร่วมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โดยมี รศ.ดร. สุรพันธ์ ยิม้ มัน่
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและเป็นอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ เข้าร่วม
กิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมือ่ วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบญุ มา ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาสิง่ แวดล้อมและกายภาพ
อ.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป พร้อมด้วย
ผศ.ดร.สุพจน์ จันทร์วพิ ฒ
ั น์ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมเปิดกิจกรรม
ตรวจสภาพรถยนต์และสภาพยางฟรีให้กบั รถตูโ้ ดยสารสาธารณะก่อนการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยบริษทั สยามมิชลิน จ�ำกัด ผนึกก�ำลังกับบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด
และ มจพ. ภายใต้โครงการ Michelin Safe on the Road จัดกิจกรรมตรวจสภาพรถ
และสภาพยางฟรีมุ่งหวังกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเตรียม
ความพร้ อ มก่อนการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก ผศ.เนรมิตร กระแสร์ลม อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มจพ. น�ำนักศึกษา จ�ำนวน
50 คน ที่เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบ�ำรุง การดูแลรักษารถ มาร่วมให้บริการ
โดยตรวจสภาพเบือ้ งต้นตัง้ แต่ความดันลมยาง ดอกยาง น�ำ้ มันเบรค น�ำ้ มันเครือ่ งยนต์
น�ำ้ มันเกียร์ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบเบรค สายพานขับต่างๆ เพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ โดยเน้นให้ผขู้ บั ขีเ่ ห็นความส�ำคัญและประโยชน์ของการดูแลรักษา
ยางรถยนต์ ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุ ณ บริเวณชานชาลาที่ 3
สถานีขนส่งรถตูห้ มอชิต เมือ่ วันที่ 26- 28 มีนาคม 2561
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นักศึกษา คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม

มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ

ถ้วยพระราชทานฯ
นักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(มจพ.)  คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันโครงการประกวด
ความเป็นเลิศ ในการจัดการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษาชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวข้อเรือ่ ง “สืบสานศิลป์ ช่างสิบหมู”่ สมาชิกในทีม ประกอบด้วย
นายโสภณัส แซ่ฝา้ นายศรัณย์ มาเดช และนายณัฐนนท์ คงเนียม
อาจารย์ผคู้ วบคุมทีม ผศ. ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ และ ดร.กฤช
สินธนะกุล ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เมือ่ วันที่ 10 -11 มีนาคม 2561

นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

ไทย-เยอรมัน มจพ. คว้ารางวัล

นักศึกษา วิทยาลัย

นานาชาติ มจพ.

รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน
“SEACON WAR OF STEEL3” คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

นางสาวสุขหรรษา อยู่ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ
ธุร กิจ โลจิ สติ กส์ วิท ยาลัย นานาชาติ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และเป็นนักศึกษาทุนเฉลิม
ราชกุมารี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการกล่าว
สุนทรพจน์นานาชาติในงาน “ราชภัฏบุรรี มั ย์มหกรรมวิชาการและ
วัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2” (The 2nd Buriram Rajabhat
International Conference and Cultural Festival 2018:
BRICC Festival 2018) ได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
พร้อมรางวัลเงินสด 10,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ จ� ำ นวน 16 มหาวิ ท ยาลั ย รวม 27 คน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561

ทีม Upsilon AssemZui นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ไทย - เยอรมัน มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุน่ ยนต์
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี รายการ “SEACON WAR OF
STEEL 3” เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ เพื่อเฟ้นหานักประดิษฐ์
หุน่ ยนต์ยคุ ใหม่ มีผเู้ ข้าแข่งขันกว่า 140 ทีม โดยมีนกั เรียน รร. เตรียมวิศวฯ
เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ทั้ ง หมด 3 ที ม ได้ แ ก่ ที ม Upsilon AssemZui,
Pacs Mechanic และทีม Tinny Team ซึ่งการจัดการแข่งขัน
ได้รบั ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ณ ลานน�้ำพุ
ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ เมื่อวันที่ 17 - 21 มกราคม 2561
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สารประดู่แดง

ผูบ้ ริหาร มจพ. จัดประชุมสัญจร
และเยี่ยมชมวิทยาเขตปราจีนบุรี
ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ (มจพ.) พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย จัดประชุมสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย
ที่มหาวิทยาลัยจะด�ำเนินการและร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ กับอาจารย์และบุคลากร
เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายต่อไป ณ ห้องประชุม 216
อาคารบริหาร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

Hankyong National University (HKNU)

สาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยีย่ มชม
และทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มจพ.

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(มจพ.) พร้อมด้วย คณะผูบ้ ริหาร คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม ให้การ
ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา Hankyong National University
(HKNU) สาธารณรัฐเกาหลี จากโครงการ “International Academic
Cooperation Program” ได้ เ ข้ า ทั ศ นศึ ก ษาและเยี่ ย มชมสื่ อ นักศึกษาและคณาจารย์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการเรียน
การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนของคณะครุศาสตร์ การสอนระหว่างทัง้ 2 มหาวิทยาลัย ณ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มจพ.
อุตสาหกรรม พร้อมทั้งน�ำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ เมือ่ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561
ศ.ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ
นายชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution
Business และคณะผู้บริหารจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และบริ ษั ท ในกลุ ่ ม เอสซี จี เยี่ ย มชมศู น ย์ วิ จั ย เฉพาะทาง ส� ำ นั ก วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และร่วมประชุมหารือทางวิชาการ
ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างทั้งสององค์กร เพื่อพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม พัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
ในลักษณะสหกิจศึกษา (Cooperative Education) การฝึกงานอุตสาหกรรม
เข้าเยีย่ มชมศูนย์วจิ ยั เฉพาะทางต่างๆ จากนัน้ ร่วมประชุมหารือทางวิชาการ
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่ อ สามารถด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามความร่ ว มมื อ ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้
ณ ห้ อ งประชุ ม ราชพฤกษ์ อาคารนวมิ น ทรราชิ นี มจพ. เมื่ อ วั น ที่
8 กุมภาพันธ์ 2561

บริษทั ปูนซิเมนต์ ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

และบริษทั ในกลุม่ เอสซีจี

เข้าเยีย่ มชมศูนย์วจิ ยั เฉพาะทาง ส�ำนักวิจยั

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
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มจพ. ลงนามความร่วมมือ

ทางวิชาการด้านการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกับ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์
นายกเทศมนตรีตำ� บลเสาธงหิน นายโสภณ ฉิมช้าง รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบางแม่นาง พ.ต.ท. พนม วงษ์สวุ รรณ สารวัตรป้องกัน
ปราบปราม สถานีตำ� รวจภูธรบางใหญ่ พ.ต.ท.ชัฐพงษ์ ดวงดี สารวัตร
อ�ำนวยการสถานีต�ำรวจภูธรบางแม่นาง เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่จะพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต�ำบลเสาธงหิน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้เจ้าหน้าที่
และประชาชนในพืน้ ทีส่ ามารถบริหารจัดการระบบเมืองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในทุกด้านส�ำหรับโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี
มจพ. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน

พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ผศ. วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ (มจพ.) ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ นายแพทย์ รุ ่ ง ฤทั ย มวลประสิ ท ธิ์ พ ร
ผู้อ�ำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อด�ำเนิน
โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ พั ฒ นางานวิ จั ย นวั ต กรรม ร่ ว มมื อ
และแลกเปลี่ ย นในการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของสถาบั น
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคาร
นวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2561

มจพ. ลงนามความร่วมมือ

ทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เปิดปริญญาโทร่วม

H.E. Mr. Peter Prügel เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
ในพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ผศ.ดร. มณพิไลย นรสิงห์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
(TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับ
รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมผนึกก�ำลัง เปิดหลักสูตรปริญญาโทร่วม 2 สถาบัน
(joint degree) สาขาวิศวกรรมระบบรางและโครงสร้างพื้นฐาน โดยความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอาเค่น (RWTH Aachen University)
แห่งเยอรมนี หลักสูตรนีเ้ ป็นหลักสูตรปริญญาโทร่วม 3 สถาบัน กับมหาวิทยาลัย
อาเค่นในอนาคต พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง 3 มหาวิทยาลัย
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โดยมี ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. ผศ.ดร.
ปมทอง มาลากุ ล ณ อยุ ธ ยา รองอธิ ก ารบดี ก� ำ กั บ ดู แ ลวิ ช าการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Prof. Dr. rer. Nat. Rudolf Mathar
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเค่น ร่วมเป็นสักขีพยาน มีแนวทางความ
ร่วมมือทางด้านวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษา
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมโลก
ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมระบบรางในอนาคต ณ ห้ อ งประชุ ม
กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561  
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มจพ.จัดงานแถลงข่าว

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว
มจพ. พร้อมส่งดาวเทียมแนคแซทขึ้นสู่วงโคจรภายในปี 2561
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโดยมี ศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา หัวหน้า
โครงการ ทีมคณาจารย์ ดร.พงศธร สายสุจริต ผศ.ดร. สุรเมธ
เฉลิมวิสุตม์กุล และทีมนักศึกษา ผู้ร่วมจัดท�ำ ดาวเทียมแนคแซท
KNACKSAT เป็นดาวเทียมขนาดเล็กเพือ่ การศึกษา รูปแบบคิวบ์แซท
(CubeSat) มีขนาด 10x10x10 ลบ.ซม. และใช้คลื่นความถี่วิทยุ
สมัครเล่นในการสื่อสาร ดาวเทียมแนคแซทได้รับทุนสนับสนุน
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเป็นดาวเทียมสัญชาติไทย
ดวงแรกทีอ่ อกแบบและสร้างโดยคนไทยภายในรัว้ มจพ. ความส�ำเร็จ
ของโครงการดาวเทียมแนคแซทนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นว่า
มจพ. มีศักยภาพในการออกแบบและสร้างดาวเทียมและระบบ
ต่างๆ ที่ใช้ในอวกาศได้เอง และประเทศไทยมีความพร้อมส�ำหรับ
อุตสาหกรรมอวกาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมที่จะถูกส่งขึ้นสู่
ดร. ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและ วงโคจรในเดือนสิงหาคมนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคาร
อุปนายก พร้อมด้วย ศ.ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2561

พร้อมส่งดาวเทียมแนคแซท
ขึน้ สูว่ งโคจรกลางเดือนสิงหาคม 2561

มจพ.จัดงานนัดพบแหล่งงาน
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครัง้ ที่ 26

มจพ.ร่วมฉลอง 45 ปี ทปอ.
University Expo มหกรรมอุดมศึกษา :

อุดมศึกษา–พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ
คุณสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
ผู ้ แ ทนอธิ บ ดี ก รมการจั ด หางาน เปิ ด งาน “นั ด พบ
แหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 26”
เพือ่ เตรียมความพร้อมให้นกั ศึกษาก้าวเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการสมัครงาน
และได้สมั ผัสกับสถานประกอบการโดยตรง ณ บริเวณ
ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมือ่ วันที่
22-23 กุมภาพันธ์ 2561

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ (มจพ.) และ
คณะผู้บริหารร่วมงานฉลอง
ครบรอบ 45 ปี ที่ ป ระชุ ม
อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย
(ทปอ.) จัดงาน “University
Expo” มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 พร้อมรวบรวมเทคโนโลยี
และนวัตกรรมชั้นยอดผ่านกิจกรรมและนิทรรศการ 10 โซน มหาวิทยาลัยไทย
ผนึกก�ำลังร่วมกันโชว์ศักยภาพร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเผยแพร่
ความรู้โครงการกิจกรรมต่างๆ และผลงานวิจยั ด้านวิชาการของภาคอุดมศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมถึง 50 ผลงาน มีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาทิ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นการรวบรวมพลังอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์
ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมือ่ วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561
มจพ.
KMUTNB
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มจพ.จั
ด
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ใจ
“59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล�ำ้ เทคโนโลยี”

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ (มจพ.) เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด งาน
วันรวมน�ำ้ ใจชาว มจพ. “59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม
เลิศล�ำ้ เทคโนโลยี” เนือ่ งในโอกาสทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) สถาปนาครบ 59 ปี ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้าพิธที ำ� บุญตักบาตร ณ อาคาร
อเนกประสงค์ พิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” แสดงความ
เคารพและน้อมระลึกถึงอาจารยคุณ ณ บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ภาคค�่ำพิธีมอบเข็ม
เชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ พบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารค�ำ่
ร่วมกัน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1 / 2541
ไปรษณีย์พระจอมเกล้า

กรุณาส่ง

วัตถุประสงค์
. เพือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร ความเจริญก้าวหน้า การวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ การประดิษฐ์คดิ ค้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
. เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับประชาคม มจพ. ประชาคมมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไปและสาธารณะ    

ทีป่ รึกษา : ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ อาจารย์รกั นรินทร์ แสนราช ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยการคลังและกิจการทัว่ ไป             
บรรณาธิการ : นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พนั ธุก์ ลุ   ผูอ้ ำ� นวยการกองกลาง         
กองบรรณาธิการ : นางสาวรุ่งนภา ยุทดร, นายสมเกษ จันทร์นาม, นางขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล, นายบุกเบิก แสงประทุม, นางสาวอัมพร สุระเกษ, นางสาวพัทธนันท์ กิ่งกาญจนวงศ์
และนางสาวกรรทวรรณ เพลาโสภา      
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