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สารประดู่แดง
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดนิทรรศการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า
“60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”
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มจพ. ลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด

มจพ. จัดกิจกรรม
การแปรตัวอักษร ภายใต้ข้อความ
60th KMUTNB รวมใจเป็นหนึ่ง
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ปีที่ 27 ฉบับที่ 134

มกราคม–มีนาคม 2562

มจพ. เปิดสอน หลักสูตรนานาชาติ
“นักบินพาณิชย์ตรี”

7

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
นิทรรศการและทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการ ในงาน

มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสูน่ วัตกรรม”
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายก
สภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
เซี่ ย งฉิ น อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย อุปทูตเยอรมนีประจ�ำ
ประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ และ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสนี้ได้ พระราชทาน
พระวโรกาสให้ คณะบุคคล หน่วยงานและสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทูลเกล้าฯ ถวายสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษาในเครื อ จิ ต รลดา และเสด็ จ ทอดพระเนตรนิ ท รรศการ
ตามบูธต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม
2562

สารประดู่แดง
ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
มจพ. ให้การต้อนรับ ส�ำนักบริหารระบบกายภาพ รองศาสตราจารย์
รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยีย่ มชมศึกษาดูงาน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขต

ระยอง พร้ อ มด้ ว ย ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มและกายภาพ ให้ ก าร
ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่น
ในธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และคณะบุคลากรจากส�ำนักบริหารระบบ
กายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษา
ดูงาน ด้านการบริหารจัดการทางด้านกายภาพ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามโครงการเครื อ ข่ า ย
มหาวิ ท ยาลั ย ยั่ ง ยื น แห่ ง ประเทศไทย
(Sustainable University) ณ มจพ.วิทยาเขต
ระยอง เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2562

มจพ. ให้การต้อนรับ คณะผูแ้ ทน

จากกระทรวงศึกษาธิการและการวิจยั

ของรัฐบาลกลางประเทศเยอรมนี

เรียนการสอน และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนต์
ห้องเรียน ห้องทดลองของ มจพ. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร
นวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร
ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยของ
รัฐบาลกลางประเทศเยอรมนี โดยมี Dr. Sabine Carl, International
Cooperation VET พร้อมด้วย Eva Hanau, S. Niediek, Dr. Daniel
Neff, ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผูจ้ ดั การอาวุโสโครงการ GTDEE หอการค้า
เยอรมันไทย เพือ่ สร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนางานวิจยั และการ

มจพ. ให้การต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์

Victoria University College
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัย
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิน่
รองคณบดี ฝ ่ า ยพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต วทอ.ให้ ก ารต้ อ นรั บ
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มจพ.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

อาจารย์ Dr. Wuit Yi Win Htut และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จ�ำนวน
20 คน จาก Victoria University College (VUC) สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเรียน
การสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ตามโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการและฝึกงานปฏิบตั ฝิ มี อื ช่างอุตสาหกรรม เพือ่ เป็นการเพิม่ พูน
ประสบการณ์แก่นักศึกษา โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ บริษัท
CPAC ในเครือ SCG และเข้าเยี่ยมชมโครงการระบบขนส่งสาธารณะ
สถานีรถไฟฟ้าบางซือ่ –รังสิต (สายสีแดง) พร้อมทัง้ มีพธิ มี อบเกียรติบตั ร
ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ผ ่ า นการเข้ า ร่ ว มในโครงการนี้ เมื่ อ วั น ที่ 24-28
กุมภาพันธ์ 2562

สารประดู่แดง
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ กับ คุณอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด
ในโครงการ SCG–KMUTNB Collaboration on
Work Integrated Learning : Industry 4.0
Development Program โดยมี ดร.ชนะ ภู มี
Vice President-Cement and Construction
Solution Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่ อ สร้ า ง จ� ำ กั ด และคณะผู ้ บ ริ ห ารของทั้ ง สอง
องค์กรเข้าร่วมในพิธีลงนาม พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม
เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ปู น ซี เ มนต์ บ ริ ษั ท ในเครื อ
ของ SCG ณ โรงงานเขาวง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 15
มกราคม 2562

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ
บริษทั ปูนซิเมนต์ ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด (SCG)
พร้อมเยีย่ มชมศึกษาดูงาน โรงงานเขาวง จ.สระบุรี

มจพ. ลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชิงเต่า
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr.
Ma Lianxiang อธิการบดี มหาวิทยาลัยชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน Qingdao
University of Science and Technology (QUST) เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างทัง้ 2 มหาวิทยาลัย โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.พินจิ จารุสมบัติ ประธานสภา
วัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และ Mr. Zhang Yan, CEO
Rubber Valley Group Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์
ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธลี งนาม ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2562

มจพ. ลงนามความร่วมมือ

ทางวิชาการกับ Kyushu
Institute of Technology

ศาสตราจารย์ ดร.สุ ช าติ เซี่ ย งฉิ น อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนือ
(มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ
นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ ลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการ จัดตัง้ ศูนย์ Satellite office of KyuTech at
KMUTNB เพือ่ ด�ำเนินการความร่วมมือกับ Kyushu Institute
of Technology โดยมี Prof. Dr. Yuji Oie อธิการบดี Prof.
Ohno, รองอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Prof.
Fuchiwaki ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ เพือ่ จัดตัง้ ศูนย์ความร่วมมือ
สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและความร่วมมือของทัง้
2 มหาวิทยาลัยในการจัดส่งนักศึกษาแลกเปลีย่ นจากประเทศ
ญีป่ นุ่ มาศึกษาทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เมือ่ วันที่ 15
มีนาคม 2562

มจพ.
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มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
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สารประดู่แดง

มจพ. จัดสัมมนาวิชาการ

“Internet of Thing (IoT) ประตู

สู่ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ
หัวข้อ นวัตกรรมและการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

และผลกระทบต่อวิชาชีพทักษะสูง

ศาสตราจารย์  ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธาน
พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Internet of Thing (IoT)
ประตู สู ่ ค วามเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต และผลกระทบต่ อ วิ ช าชี พ
ทักษะสูง” เพือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการพลังงานและ
เทคโนโลยีให้แก่ อาจารย์และนักศึกษา มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญ
เรื่ อ ง การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและพลั ง งานทดแทน ตระหนั ก ถึ ง
การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า โดยมี คุ ณ พงค์ พั ฒ น์ มั่ ง คั่ ง
รองกรรมการผู้จัดการ จากบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคาร
นวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ
หั ว ข้ อ นวั ต กรรมและการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยานยนต์ส มัยใหม่
“Innovation & Development of New Generation Automotive
Industry” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้การ
ต้อนรับ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
ภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เข้าร่วมการสัมมนา
ทางวิชาการร่วมถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ ส�ำหรับความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปในอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทย ณ หอประชุม
เบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562
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เอเชียแปซิฟกิ ครัง้ ที่ 8 (The 8 Asia Pacific IIW International Congress)

พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดา้ นการเชือ่ มใน
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ ครัง้ ที่ 8 (The 8th Asia Pacific IIW International
Congress) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับ มีเครือข่าย
อุตสาหกรรมการเชื่อม สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding
Institute of Thailand - WIT) ซึง่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากสถาบันการเชือ่ มสากล
(International Institute of Welding - IIW) ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ในครัง้ นี้ เนือ่ งในโอกาสครบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ณ ห้อง
บอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ติ์ กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2562
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สารประดู่แดง

พิธเี ปิด ศูนย์สะเต็มศึกษา มจพ.
มจพ. จัดกิจกรรม
การแปรตั
ว
อั
ก
ษร
th
ภายใต้ขอ้ ความ “60 KMUTNB 2019” รวมใจเป็นหนึง่

เพือ่ เป็นศูนย์ประสานงานการส่งเสริม

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
คณาจารย์บคุ ลากร นักศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ไทย-เยอรมัน จ�ำนวน 600 คน รวมใจเป็นหนึง่ ร่วมในกิจกรรมการแปรตัวอักษร
ภายใต้ขอ้ ความ “60th KMUTNB 2019” เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสูน่ วัตกรรม”
เพื่อการรวมพลังกันอย่างสร้างสรรค์ ทั้งพลังกาย พลังใจ พลังความคิด
สติปัญญา พลังแห่งความรักและความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพือ่ ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ณ อาคารปฏิบตั กิ ารด้านวิทยาศาสตร์
และการกีฬา เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ศาสตราจารย์ ดร.ธี ร วุ ฒิ บุ ณ ยโสภณ นายกสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(มจพ.) และคุณแสงชัย โชติช่วงชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัทพัฒน์กล จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิด
ศูนย์สะเต็มศึกษา มจพ. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพร
รัตนพันธ์ หัวหน้าศูนย์สะเต็มศึกษา กล่าวรายงาน เพือ่ ถ่ายทอด
ความรู ้ ท างด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา การผลิตสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
และโรงเรียนเตรียมวิศกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ณ ศูนย์
สะเต็มศึกษา ชั้น 5 อาคาร 97 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562

และพัฒนาวิชาการด้าน STEM

มจพ. จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี

ประจ�ำปี 2562 (KMUTNB Innovation Awards 2019)

Innovation Awards 2019) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์
ทวนทอง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กล่าวรายงาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (Grand Prize) ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรมในปี นี้ ได้ แ ก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร และ ดร.สิรินารถ ชูเมียน
จากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 200 ผลงาน
จากสถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุดมศึกษา บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ณ หอประชุม
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานประกวดสิง่ ประดิษฐ์ ประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม
และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ�ำปี 2562 (KMUTNB 2562
มจพ.
KMUTNB
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สารประดู่แดง
นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล ้ า
พระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 4
รางวัลในการแข่งขัน TEACHING ACADEMY
AWARD 2019 โดยได้ รั บ รางวั ล จากประเภท
1.สือ่ ประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์
2.การสอนวิชาทฤษฎี (กลุม่ สาขาวิชาอุตสาหการ/
การผลิต/การเชือ่ ม) 3.การสอนวิชาทฤษฎี (กลุม่ สาขา
วิชาคอมพิวเตอร์) และ 4.การแข่งขันประเภทรีววิ
ประกอบเพลง โดยมีผเู้ ข้าร่วมแข่งขันทัง้ หมดจาก
10 มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัยทีจ่ ดั การเรียนการสอนในหลักสูตร
ครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต ซึ่ ง ในปี นี้ ค ณะ
ครุศาสตร์ฯ ได้รบั เกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
เพือ่ ฉลองครบ 60 ปี มจพ. และ 50 ปี คณะครุศาสตร์ฯ
ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์
เมือ่ วันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

นักศึกษา มจพ. ได้รบั รางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล
ในการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019

นักศึกษา มจพ. ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

นานาชาติ BRU English

Speech Competition 2019

Miss. Chanpanha Chum นั ก ศึ ก ษาทุ น พระราชทาน
สมเด็ จ พระเทพฯ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ
2 จากการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์นานาชาติในงาน BRU English
Speech Competition 2019 โดยได้รับโล่และเกียรติบัตร พร้อม
เงินรางวัล โดยมีอาจารย์ณฐั ธิดา พลซือ่ เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา ทัง้ นีม้ ี
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทัง้ สิน้ จ�ำนวน 30 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย
ทัว่ ประเทศ ซึง่ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์นานาชาติจดั ขึน้ เป็นประจ�ำ
ทุกปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์
2562

6

มจพ.
KMUTNB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

นักศึกษา มจพ. ได้รบั รางวัล

Outstanding Student Poster Award
ในงานการประชุมวิชาการ PACCON 2019
นางสาวพิ ม พ์ สิ ริ
บุ ญ ปองหาและนางสาว
ปณิ ด า อาด� ำ  นั ก ศึ ก ษา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
( ม จ พ . ) ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล
Outstanding Student
Poster Award ในสาขา
Material Chemistry
and Nanotechnology
น� ำ เสนอผลงานวิ ช าการแบบโปสเตอร์ เ รื่ อ ง Encapsulation
of Betel Nut Extract : Opportunity for Oral Use ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry
International Conference 2019 (PACCON 2019)
โดยมี อาจารย์ ดร.สุกัญญา เทพวาที เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ข องศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นประธานจัดงานใน
ปีนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2562

สารประดู่แดง

มจพ. เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ “นักบินพาณิชย์ตรี”
รองศาสตราจารย์ ดร.อุ ด มเกี ย รติ นนทแก้ ว คณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(มจพ.) พร้อมด้วยนายนพพร พงษ์เวช ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
การบินศรีราชา เอวิเอชัน่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเปิดโครงการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี นักศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตร
นานาชาติ) สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ของโรงเรียน
การบินศรีราชา เอวิเอชัน่ ควบคูไ่ ปกับการเรียนในหลักสูตรปกติ ในระยะ
เวลา 4 ปี โดยในแต่ละรุน่ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 คน สอบถามรายละเอียดเพิม่
เติมได้ทคี่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ
8315, 8308

มจพ. มอบรางวัลให้กับภาควิชาที่ ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยม
จาก สกว. รางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นและมอบเงินสนับสนุน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้กับภาควิชาที่ได้รับผลการประเมิน
TRF Index (สกว.) ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป จ�ำนวน 3 ภาควิชา ได้แก่ 1.ภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธร ไทย–เยอรมัน
2.ภาควิชาการสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมอบเงินสนับสนุนการด�ำเนินงานและโล่รางวัล
ประจ�ำปี 2560 ให้กับศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น ประจ�ำปี 2561
ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ส�ำนักวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

มจพ.แถลงข่าว เปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ

และธุรกิจโลจิสติกส์ “3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน” (Double Degree)
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ (มจพ.) พร้ อ มด้ ว ย
รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.แกร์ฮาร์ด เฟลด์มายเยอร์ (Prof. Dr. Gerhard
Feldmeier) รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ และ
ศาสตราจารย์ ดร.วูลฟ์ กัง ลูคสั (Prof. Dr. Wolfgang Lukas) จาก
มหาวิทยาลัยเบรเมอร์ฮาเว่น แถลงข่าวเปิดตัวโครงการหลักสูตร
ปริญญาบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
“3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน” เรียนที่ มจพ. 3 ปี และเรียนทีเ่ ยอรมัน
1 ปี ได้รบั ปริญญาของมหาวิทยาลัยเบรเมอร์ฮาเว่น เยอรมัน และ
ได้รบั ปริญญาของ มจพ. (Double Degree) ณ หอประชุมเบญจรัตน์
อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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มจพ.
จั
ด
งานวั
น
รวมน�
ำ
้
ใจชาว
มจพ.
“60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสูน่ วัตกรรม”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัย กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า
พิธีท�ำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จ�ำนวน 19 รูป
ณ ลานอเนกประสงค์ พิธีวางพวงมาลารูปปั้น
“ทวาปูชนียาจารย์” เพื่อแสดงความเคารพ
และน้ อ มระลึ ก ถึ ง ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง และผู ้ บุ ก เบิ ก ณ
ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน ภาคค�่ำพิธี
มอบเข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละมอบโล่ ป ระกาศ
เกี ย รติ คุ ณ คนดี ศ รี แ ผ่ น ดิ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้มีผลงาน
ดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับ มจพ. ตลอดจน
ผู้มีอุปการคุณร่วมพบปะ สังสรรค์ ณ ลาน
เฉลิมพระเกียรติ มจพ. เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์
2562   

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานวันรวมน�้ำใจ
ชาว มจพ. “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”
ในการนี้ ฯพณฯ นาย
เ ก อ อ ร ์ ค ช มิ ด ท ์
เอกอัครราชทูตสหพันธ์
สาธารณรั ฐ เยอรมนี
ประจ� ำ ประเทศไทย
ให้เกียรติกบั มหาวิทยาลัย
กล่าวแสดงความยินดี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
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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 อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ 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
และนายวุฒสิ ทิ ธิ์ เก็บเงิน      
จัดท�ำโดย : กลุม่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซือ่ กทม. 10800
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